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คําอธิบายการตอบคําถาม
รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
 สวนราชการในที่นี้ หมายถึง สวนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาที่ ผูรับบริการ
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดของสวนราชการ
 การตอบคํ าถามจะตองพิ จารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกั นทั้ งในส วนของ
ลักษณะสําคัญขององคกร และระหวางหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่สวนราชการตองตอบคําถาม โดยมี
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอนั้น ๆ แลว
 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามที่สวนราชการตองตอบคําถาม แตการ
ตอบคําถามดังกลาวอาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ทั้งนี้ อาจเนื่องจากตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดสวนราชการยังไมไดดําเนินการ ใหสวน
ราชการตอบวา “ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก.......” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ)
 คํ าถามที่ ส วนราชการมี ลั กษณะงานไม เกี่ ยวข องกั บเรื่ องนั้ น ให ตอบว า “ส วนราชการ
มีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้”
 การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององคกร ที่เกี่ยวของในแตละ
คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตารางตามความเหมาะสมในแตละคําถาม
 คําถามในแตละขออาจมีคําถามยอยหลายขอ สวนราชการตองตอบคําถามในแตละขอ
ใหครบถวน จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอนั้นๆ แลว ซึ่งจะนําไปคํานวณคะแนนตอไปได
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ลักษณะสําคัญขององคกร
ลักษณะสําคัญขององคกร คือ ภาพรวมในปจจุบัน
ของสวนราชการ สิ่งสําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ
และความทาทายที่สําคัญที่สวนราชการเผชิญอยู
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ลักษณะสําคัญขององคกร
ลักษณะสําคั ญขององค กรแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึ งสภาพแวดลอมดา นการ
ปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธที่สําคัญภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 ตอไป
กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้

1. ลักษณะองคกร

เป นการกล าวถึ งสภาพแวดล อมในการปฏิ บั ติ ภารกิ จของส วนราชการ และความสั มพั นธ ที่ สํ า คั ญ
กับประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรมและเปนนิติบุคคล โดยมี
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนหนวยงานราชการสังกัดรัฐสภา
การบริหารงานบุคคลกลางมีองคกรของตนเอง คือ คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร) ทําหนาที่ใน
การควบคุม ดูแล สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเรียกวา ขาราชการฝายรัฐสภา
ประกอบดวยขาราชการรัฐสภาสามัญ และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
ขาราชการรัฐสภาสามัญ คือ บุคคลผูรับราชการในตําแหนงประจําในสวนสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอประธาน
วุฒิสภา โดยมีที่ปรึกษาดานตาง ๆ 5 คน และรองเลขาธิการวุฒิสภา 6 คน ชวยบริหารกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมีกลุมงานอิสระ 3 กลุมงาน ปฏิบัติงานใหโดยตรงตอเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุมงานที่ปรึกษา
กลุมงานตรวจสอบภายใน และกลุมชวยอํานวยการนักบริหาร และมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน
18 สํานัก ประกอบดวย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักประชาสัมพันธ
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักการตางประเทศ
สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ 1

10. สํานักกรรมาธิการ 2
11. สํานักกฎหมาย
12. สํานักภาษาตางประเทศ
13. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
15. สํานักการพิมพ
16. สํานักกรรมาธิการ 3
17. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18. สํานักนโยบายและแผน

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของวุฒิสภา มีเลขาธิการ
วุฒิสภาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอประธานวุฒิสภา ในการ
สนับสนุนบทบาท ภารกิจของวุฒิสภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลเพื่อมุงเนนใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา สงเสริมใหความรู ความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย รูสิทธิ หนาที่ พรอมทั้ง
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอรองเรียนตางๆ ที่สังคมสนใจตอคณะกรรมาธิการเพื่อเปนการแกไข
ปญหาของประชาชน สนับสนุนบทบาทของวุฒิสภากับองคการรัฐสภาระหวางประเทศ ในการเยือนตางประเทศ
อยางเปนทางการ การประชุมนานาชาติ รับรองทูตและบุคคลสําคัญ ทําใหมีความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศมากขึ้น
โดยมีเปาหมายการใหบริการ คือ สํา นักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ และเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ
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(1)
คําถาม
- พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#)
พันธกิจ

หนาที่ตามกฎหมาย

พันธกิจสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555) มีดังนี้
พันธกิจ (Mission)
1. ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบญ
ั ญัติ เพื่อประโยชน
สาธารณะของชาติ
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่การดําเนินงานดาน
นิตบิ ัญญัติแกสาธารณชน
ตามพระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบปฏิบตั ิราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518
กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของสวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ไวดังนี้
1. รับผิดชอบงานดานวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
1.1 งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
1.2 งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ
2. สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเฉพาะบทบาทการ
ดําเนินงานทางดานนิตบิ ัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา
3. ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยในเรือ่ งตางๆ เพื่อเปนขอมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาท
และอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
4. ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูล
ของนานาอารยะประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับวงงานรัฐสภาตางประเทศของวุฒิสภา
5. ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา
และสมาชิกวุฒิสภา
6. ปฏิบตั ิหนาที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ประกาศและ
คําสั่ง ไดกาํ หนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการ
สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เชน ดาน
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ เปนตน
7. ปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่วฒ
ุ สิ ภามอบหมาย
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คําถาม
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#)
คําตอบ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกาํ หนดแนวทางในการใหบริการแกผรู ับบริการ โดยพิจารณา
จากพันธกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเปนหลัก ดังนี้
ผูรับบริการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนดกลุม
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตามพันธกิจ
เพื่อตอบสนองความตองการ ดังนี้
กลุมผูรับบริการ
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ
3. ประชาชน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
1. องคกรอิสระตางๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. สื่อมวลชน
4. ประชาชน
5. บุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีชองทางการรับฟงและ
การเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพือ่ มาใชในการปรับปรุงและเสนอ
รูปแบบการบริหารตางๆ โดย
1. รับฟงผานผูบ ริหารโดยตรง
2. รับฟงผาน Call Center
3. รับฟงผานระบบ Intranet/Internet
4. รับฟงผานบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แนวทางและวิธีการใหบริการ
อยูระหวางการจัดทํา Customer Profile / แสดง
ตารางความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

- กําหนดใหศนู ยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักบริหารงานกลางเปนศูนยกลางในการรับขอ
รองเรียน
- จัดทําประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติ
- การสรางเครือขายและจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
เพื่อสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ 6
หนวยงาน ไดแก
1. สํานักราชเลขาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แนวทางและวิธีการใหบริการ
4. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
6. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อเชื่อมความสัมพันธและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ
- จัดโครงการเสริมสรางความพรอมแกทองถิ่น
“หลักสูตรกระบวนการเสริมสรางผูนํานัก
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและสรางเครือขาย และสามารถนําองค
ความรูไปพัฒนาประยุกตใชในสถานการณตางๆ
ได มีกลุมเปาหมาย ดังนี้
1. กลุมผูนําภาคตางๆ 3 ภาค คือ
1) ภาคราชการ
2) ภาคเอกชน
3) ภาคประชาชน
2. กลุมเยาวชน ซึ่งเปนผูแ ทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ
(ปวช.) โดยโรงเรียนที่สังกัดคัดเลือกผูมี
ความสามารถพิเศษในดานตางๆ อาทิ ดานสังคม
ดานการเมือง ดานการพัฒนาการตางๆ
โดยมีชองทางในการติดตอกับกลุมเปาหมาย 3
ชองทาง ดังนี้
1) วารสารเครือขายผูนํานักประชาธิปไตย
2) www.senate.go.th Web board ผูนํา
นักประชาธิปไตย
3) E- Mail dpps @ parliament.go.th
- การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหารราชการ ผานกระบวนการหรือกิจกรรม
ตางๆ ที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยจัดใหมีชองทางในการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชน ดังนี้
1) ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 Mhz.
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. – 16.00 น.
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แนวทางและวิธีการใหบริการ
2) ทางเว็บไซต/เว็บบอรด
http:// www.senate.go.th
3) ทางสื่อสิ่งพิมพ วารสาร “สารวุฒิสภา”
โดยดําเนินการจัดทํา จํานวน 12 ครั้ง (1ครั้ง/เดือน)
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีชองทางในการรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน
ดังนี้
1) ทางโทรศัพทสายดวน Call Center วุฒิสภา
1102
2) จัดประชุม/สัมมนา/เวที เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
3) ทางเว็บไซต http:// www.senate.go.th
เว็บบอรดผูน ํานักประชาธิปไตย
- กําหนดใหมก
ี ารสํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการ
ดําเนินงานของสวนราชการ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนดแนวทางและวิธีการ ในการใหบริการแกผรู ับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย จากกระบวนการสรางคุณคา ดังนี้
กระบวนการสรางคุณคา
กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการสนับสนุนงาน
ดานการตรากฎหมาย

2. กระบวนการพิจารณาญัตติ
ขอใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือวิสามัญเพื่อกระทํา
กิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของวุฒสิ ภา

ผูรับบริการ

แนวทางและวิธีการใหบริการ

สมาชิกวุฒิสภา

สนับสนุนขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การสนับสนุนงานดานการตรากฎหมาย
ใหแกสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความถูกตอง
รวดเร็วและเปนปจจุบัน
สนับสนุนขอมูลใหไดตรงตามวัตถุประสงค
ของการพิจารณาญัตติของ
คณะกรรมาธิการ/สมาชิกวุฒิสภา
เพื่อเสนอแนะและนําขอสังเกตไปยัง
รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไป
ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหา

คณะกรรมาธิการ
และสมาชิกวุฒิสภา
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3. กระบวนการตั้งกระทูถามทั่วไป

4. กระบวนการสนับสนุนการไดมา
ซึ่งกรรมการในองคกรตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด

5. กระบวนการถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหนง

6. กระบวนการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่
การดําเนินงานดานนิตบิ ัญญัติ
แกสาธารณชน

กระบวนงานสนับสนุน
1. กระบวนการกิจกรรมดานขอมูล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ผูรับบริการ

แนวทางและวิธีการใหบริการ
สมาชิกวุฒิสภา
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของฝายบริหาร
คณะกรรมการสรรหา ฯ ดําเนินการตอบสนองทางดานขอมูล
คณะกรรมาธิการสามัญ ในการสรรหาฯและการตรวจสอบประวัตฯิ
และสมาชิกวุฒิสภา ใหแกคณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมาธิการสามัญ เพือ่ ทําหนาที่
ตรวจสอบประวัติฯ และสมาชิกวุฒิสภา
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือเลือก
บุคคลเขาดํารงตําแหนงในองคกรตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด
สมาชิกวุฒิสภาและ  ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตได
ประชาชน
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 ตอบสนองความตองการของสมาชิก
วุฒิสภาดานขอมูลการถอดถอน
 สรางความเปนธรรมโดยยึดหลักนิติรัฐ
และหลักนิตธิ รรม
ประชาชน
 เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมกับภารกิจของวุฒิสภา
โดยสงเสริมสนับสนุน และเปดชองทางให
ประชาชน เขามามีสวนรวมมากขึ้นและ
สะดวกขึ้น
 ใหความรูความเขาใจแกประชาชน
เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินวิถีชีวิต
ตามครรลองทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ไดอยางเหมาะสม
และถูกตอง
สมาชิกวุฒิสภา
ประชาชน
และบุคคลที่เกี่ยวของ
กับวงงานรัฐสภา

ตอบสนองความตองการดานขอมูลขาวสาร
ทางราชการ และใหบริการทีร่ วดเร็ว
โปรงใส ตรวจสอบได แกสมาชิกวุฒิสภา
ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวของกับวงงาน
รัฐสภา
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2. กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ประชาชน

3. กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

4. กระบวนการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ
และประชาชน

5. กระบวนการดานการคลังและ
งบประมาณ ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ
และประชาชน

แนวทางและวิธีการใหบริการ
 ตอบสนองความตองการของประชาชน
ในการรองเรียน/รองทุกข/ขอความ
เปนธรรมใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
คลองตัวเขาถึงตอหนวยงานราชการไดงา ย
 หนวยงานภาครัฐสามารถแกไขปญหา
ขอรองเรียนใหกับประชาชนโดยยึดหลัก
นิติธรรม
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดําเนินงานในการสนับสนุนภารกิจ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามกฎหมายของ
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและใหบริการ
ดานความรูแกประชาชน
 ดําเนินการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการ
 ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหกบั
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
และประชาชน

(2) วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก วัฒนธรรม คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไว คืออะไร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิตบิ ัญญัติของชาติ
เปาหมายสูงสุด สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(Ultimate
Outcome) ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ และเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดาน
นิติบัญญัติของชาติ และเพื่อเปนการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคขององคกร
ได จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร จากผลการดํ า เนิ น การในการวิ เ คราะห ตํ า แหน ง ทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) ไดกําหนดยุทธศาสตรและเปาประสงค ดังนี้
วิสัยทัศน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
เปาประสงค
เพื่อใหการดําเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง ทุกฝายมีความ
พึงพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู
ขอมูล และระบบสารสนเทศ
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหงานนิตบิ ัญญัติของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากล
และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเปนสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสราง
ภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
เปาประสงค
เพื่อสรางภาพลักษณทดี่ ีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปนศูนยกลางในการเผยแพร
ผลงานขององคกรนิตบิ ัญญัติแหงชาติและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพือ่ รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร
คานิยมหลัก 1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
(Core Values) 2. มุงผลสัมฤทธิ์
3. จิตบริการ
4. โปรงใส สุจริต
5. การทํางานเปนทีม
6. ไมเลือกปฏิบัติ
วัฒนธรรม
-
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ
สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#)
(ใหใชขอมูลบุคลากร (หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา) ของสวนราชการ
ณ วันปจจุบันที่สวนราชการทําการประเมิน))
คําตอบ
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถแบงประเภทของบุคลากร
ออกเปน 3 กลุม คือ
1. ขาราชการรวมทั้งสิ้น 1,034 คน
แบงเปนสายงาน/ตําแหนงตาง ๆ ได 41 สายงาน โดยมีบุคลากรในสายงานนิติกรมากที่สุด
(คิ ด เป น ร อยละ 17.79) รองลงมาคือ สายงานวิทยากร (คิด เปน ร อยละ 15.96) โดยจั ด แบงขา ราชการ
เปนระดับ (ซี) ทั้งสิ้น 11 ระดับ ซึ่งบุคลากรกลุมมากจะอยูในระดับ 1-3 (คิดเปนรอยละ 40.03) รองลงมา
คือระดับ 4-6 (คิดเปนรอยละ 43.90) โดยมีอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 36 และ 37 ป อายุราชการเฉลี่ยอยูระหวาง
9 ป ดานการศึกษาของขาราชการสวนใหญจะเปนระดับปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 53.87) รองลงมาคือ ต่ํา
กวาปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 26.40)
2. ลูกจางประจํา รวมทั้งสิ้น 63 คน
แบงเปนสายงานตาง ๆ ได 10 สายงาน โดยมีลูกจางประจําในสายงานพนักงานขับรถยนต
มากที่ สุ ด (คิ ด เป น ร อ ยละ 20.00) โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย อยู ที่ 47-48 ป อายุ ร าชการเฉลี่ ย อยู ที่ 19 ป
ดานการศึกษาสวนใหญจะต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 58 คน (คิดเปนรอยละ 96.67)
3. พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 35 คน
แบงเปนสายงานตาง ๆ ได 16 สายงาน โดยมีพนักงานราชการในสายงานพนักงานบริการการ
ประชุ ม มากที่ สุ ด จํ า นวน 14 คน (คิ ด เป น ร อ ยละ 36.84) โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย อยู ที่ 32 และ 33 ป
อายุ ร าชการเฉลี่ ย อยู ที่ 1 ป ด า นการศึ ก ษาส ว นใหญ จ ะต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 35 คน (คิ ด เป น
รอยละ 92.11)
รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ขาราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํารวจ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553
ระดับตําแหนง / จํานวน
สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา
สายงาน
1.

นักบริหาร

11 10 9
1

8-7

6-4

3-1

6 17

รวม
(คน)

คิดเปนรอยละ
(%)

24

2.32

4

0.39

2. นักบัญชี

1

3

3. นักประชาสัมพันธ

3

13

4

20

1.93

4

14

3

22

2.13

3

21

1

25

2.42

2

9

2

14

1.35

1

1

0.10

5

8

0.77

4. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร
6. นักวิชาการเงินและบัญชี

1

7. นักวิชาการชางศิลป
8. นักวิชาการพัสดุ

1

2

9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10. นิติกร

1

3

19

11. บรรณารักษ
12. บุคลากร

3

3

6

0.58

149

12

184

17.79

2

2

0.19

9

0.87

1

4

4

4

38

80

40

165

15.96

14. จนท.ตรวจสอบภายใน

1

2

1

1

5

0.48

15. จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

1

2

14

17

1.64

5

21

6

33

3.19

2

2

0.19

13. วิทยากร

16. จนท.วิเทศสัมพันธ

1

1

2

17. นายชางเครื่องกล
18. นายชางไฟฟา

1

1

0.10

19. นายชางโยธา

1

1

0.10

20. นายชางศิลป

1

2

3

0.29

21. นายชางอิเล็กทรอนิกส

1

3

4

0.39

1

1

0.10

22. จพง.การเงินและบัญชี
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ระดับตําแหนง / จํานวน
สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา
สายงาน

11 10 9

8-7

23. จพง.ธุรการ

6-4

3-1

รวม
(คน)

22

34

56

5.42

2

2

0.19

24. จพง.พัสดุ

คิดเปนรอยละ
(%)

25. จพง.โสตทัศนศึกษา

2

3

5

0.48

26. ชางพิมพ

4

1

5

0.48

1

1

0.10

1

0.10

27. ชางไฟฟา
28. ชางโยธา

1

29. ชางศิลป

1

1

0.10

30. ชางอิเล็กทรอนิกส

1

1

0.10

4

10

0.97

3

3

0.29

11

46

69

6.67

32

101

133

12.86

0

0.00

28

2.71

140

13.54

2

0.19

6

6

0.58

2

4

0.39

16

1.55

1034

100.00

31. จนท.การเงินและบัญชี

6

32. จนท.เครื่องคอมพิวเตอร
33. จนท.ชวเลข

12

34. จนท.ธุรการ
35. จนท.บริหารงานชาง
36. จนท.บริหารงานทั่วไป

23

5

37. จนท.บันทึกขอมูล

11

38. จนท.ประชาสัมพันธ

2

39. จนท.พัสดุ
40. จนท.พิมพ

2

41. จนท.รักษาความปลอดภัย
รวม

4
3

9 30 124

129

12
454

414
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ขาราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สายงาน / อายุ / วุฒิ
การศึกษา

ระดับตําแหนง / จํานวน

อายุโดย เฉลี่ย
รวม

11

10

9

8-7

6-4

3-1

1. อายุตัวเฉลี่ย

58.67

56.44

55.00

48.48

36.37

30.81

36.37

2. อายุราชการเฉลี่ย

34.70

32.89

29.73

22.27

9.11

3.57

9.00

อายุ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับตําแหนง / จํานวน

สายงาน / อายุ / วุฒิ
การศึกษา
11

10

9

8-7

6-4

3-1

รวม
(คน)

19

42

212

273

26.40

คิดเปนรอย
ละ(%)

วุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท

2

4. ปริญญาเอก

1

รวม

3

4

20

64

276

193

557

53.87

5

10

41

134

9

201

19.44

3

0.29

1034

100.00

2
9

30

124

454

414

17

ลูกจางประจํา
สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา

จํานวน
(คน)

คิดเปนรอยละ
(%)

10
10
10
12
1
2
7
4
2
2
60

16.67
16.67
16.67
20.00
1.67
3.33
11.67
6.67
3.33
3.33
100.00

สายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พนักงานทั่วไป
คนสวน
พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนตโดยสาร
พนักงานรับโทรศัพท
พนักงานบริการ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานโรงพิมพ
ผูดูแลหมวดสถานที่
รวม

อายุ

อายุเฉลี่ยโดยรวม

1.

อายุตัวเฉลี่ย

47.90

2.

อายุราชการเฉลี่ย

19.00

วุฒิการศึกษา

จํานวน
(คน)

คิดเปนรอยละ
(%)

1.

ต่ํากวาปริญญาตรี

58

96.67

2.

ปริญญาตรี

2

3.33

3.

ปริญญาโท

4.

ปริญญาเอก
60

100.00

รวม
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(4) สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ในการ
ใหบริการและการปฏิบัติงาน (#)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. มีระบบเครือขายสวนกลาง
2. มีการเชื่อมโยงขอมูลดวยระบบ LAN ภายในองคกร
3. มีระบบ Internet Intranet
4. มีระบบฐานขอมูลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย Firewall
7. มีระบบ e-auction/GFMIS
8. มีระบบ VDO Conference
9. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
10. มีระบบ Web สําหรับผูพกิ ารทางสายตา
11. มีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
12. มีระบบการควบคุมการเขาถึงเครือขาย
13. มีระบบปองกันไวรัส
14. มีระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางเครือขาย (Log System)

2. ระบบฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนงานดาน
การตรากฎหมาย ดานนิติบัญญัติ และการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
2.1 การสนับสนุนงานดานการตรา
1. หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
กฎหมาย
2. ฐานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการดานการตรากฎหมาย
ฐานขอมูลดานการสืบคนเอกสารประกอบการพิจารณาราง
กฎหมาย
2.2 การพิจารณาญัตติขอใหวุฒิสภาตั้ง 1. ฐานขอมูลขาวสารทางระบบ Internet เพื่อการสืบคน
คณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญเพื่อ
ขอมูล
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา 2.ฐานขอมูลโครงสรางภารกิจของหนวยงานตางๆ ทาง
เรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา Internet
3. ฐานขอมูลเกี่ยวกับประมวลญัตติทผี่ านการพิจารณาศึกษา
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2.3 การตัง้ กระทูถามทั่วไป

2.4 การสนับสนุนการไดมาซึ่งกรรมการ
ในองคกรตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด

1. ฐานขอมูลขาวสารทางระบบ Internet การสืบคนขอมูล
ขาวสารบานเมือง ที่เกิดขึ้นในปจจุบันทางระบบ Internet
2. ฐานขอมูลเกี่ยวกับการติดตามและประมวลผลงานของ
วุฒิสภาดานกระทูถามที่เขาสูการพิจารณาของวุฒิสภา
3. ฐานขอมูลสารบบกระทูถาม
- ระบบรับเรื่องรองเรียนของผูไดรบั การเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงกรรมการในองคกรตางๆ (ระบบอิเล็กทรอนิกสผาน
เว็บไซตของวุฒิสภา)

2.5 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง - ฐานขอมูลการตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่เขาชื่อรองขอให
ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
2.6 การเสริมสรางความรูความเขาใจใน 1. องคความรูเ กี่ยวกับรัฐธรรมนูญปจจุบัน
บทบาทหนาทีก่ ารดําเนินงานดานนิตบิ ัญญัติ 2. เทคนิคและวิธีการใหมๆ ในการฝกอบรมและเผยแพร
แกสาธารณชน
ความรูโดยใชเทคนิคกระบวนการแบบมีสว นรวม
3. จัดทําวีดีทศั นเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒสิ ภา
2.7 การกิจกรรมดานขอมูลของ
1. เว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเผยแพร
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และเปนปจจุบัน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. ฐานขอมูลการใหบริการของศูนยขอมูล
2.8 การรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงาน - มีระบบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ผานทางระบบ Internet
เลขาธิการวุฒสิ ภา
และ Intranet
2.9 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการพัฒนาบุคลากร เชน มี
การจัดทําบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส E-learning มีการให
ขอมูลบุคลากรผานทาง intranet และ internet รวมถึงมีการ
สื่อสารผานเครือขายภายในสํานักงาน
2.ฐานขอมูล KM
3. ฐานขอมูลการฝกอบรม และสัมมนา
4. ฐานขอมูลวิทยากร (ทําเนียบวิทยากร)
2.10 กระบวนการดานเทคโนโลยี
1. ใช Bandwidth management เพื่อบริหารจัดการการจราจร
สารสนเทศ
บนเครือขายใหทํางานไดรวดเร็วมากขึ้น
2. ใช Firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
3. โปรแกรมปองกันไวรัส (Kaspersky) โดยติดตั้งใหกับ
เครื่องลูกขาย เพื่อปองกันไวรัส
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2.11 กระบวนการดานการคลังและ
งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

1. ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ในรูปแบบ online real-time
2. ฐานขอมูลดานการเงินการคลัง เพื่อใหเจาหนาทีใ่ ชเปน
ฐานขอมูลในการปฏิบัติงานในสวนของสํานักงานฯ นอกเหนือ
จากระบบ GFMIS ของภาครัฐฯ

3. อุปกรณ

1. คอมพิวเตอรแมขาย ลูกขาย
2. เครื่องพิมพสี / ขาวดํา
3. เครื่องสแกนเนอร
4. เครื่อง LCD Projector
5. เครื่องฉาย 3 มิติ

4. สิ่งอํานวยความสะดวก

1. ที่จอดรถ
2. บานพักสวัสดิการของรัฐสภา
3. สโมสรรัฐสภา
4. หองสมุด
5. หองฝกอบรม
6. หองประชุมทั่วไป
7. หองประชุมอิเล็กทรอนิกส ( 301, 1503)
8. สถานที่ออกกําลังกาย
9. หองพยาบาล
10. หองรับรองสมาชิกวุฒิสภา
11. อินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless)
12. มีรถตู บริการรับ-สง ระหวางอาคารสุขประพฤติและอาคาร
รัฐสภา 2
13. มี Notebook ใหสมาชิกวุฒิสภายืมใชทุกคน (1 คนตอ 1
เครื่อง)
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(5) สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#)
การดําเนินงาน
1. กระบวนการสนับสนุนงาน
ดานการตรากฎหมาย

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (หมวด 6 รัฐสภา)
 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 (หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา
หมวด 4 กรรมาธิการ และหมวด 7 การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญรางพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด)
 ขอบังคับการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. 2551 (หมวด 7 การ
พิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หรือรางพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณาตอไป)
 ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 (หมวด 2 การประชุมรัฐสภา
และหมวด 3 กรรมาธิการ)

2. กระบวนการพิจารณาญัตติ
ขอใหวุฒิสภาตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญหรือ
วิสามัญเพื่อกระทํากิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของวุฒสิ ภา

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
 ระเบียบวุฒิสภาวาดวยการตั้งที่ปรึกษาผูช ํานาญการนักวิชาการและ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา พ.ศ. 2551
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549

3. กระบวนการตั้งกระทูถาม
ทั่วไป

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 2551

4. กระบวนการสนับสนุนการ
ไดมาซึ่งกรรมการในองคกร
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด






รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฯลฯ
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การดําเนินงาน
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
5. กระบวนการถอดถอนบุคคล  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ออกจากตําแหนง
 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2552
 ระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑ และวิธกี ารดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาคํารองขอใหถอดถอนผูด าํ รงตําแหนง ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญออกจากตําแหนง พ.ศ. 2551
6. กระบวนการเสริมสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่การดําเนินงาน
ดานนิติบญ
ั ญัติแกสาธารณชน
7. กิจกรรมดานขอมูลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

8. กระบวนการรับเรื่องราว
รองทุกขของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน หรือเรื่องราวรองทุกขของกลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข
พ.ศ. 2548
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน หรือเรื่องราวรองทุกขของกลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

9. กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 2518 ในการบรรจุ
แตงตั้ง เลือ่ นขั้นเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบของขาราชการ
รวมถึงการลงโทษทางวินยั เปนไปอยางถูกตองโปรงใส

10. กระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2546
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
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การดําเนินงาน
11. กระบวนการดานการคลัง
และงบประมาณของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนหนวยงานสังกัดรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรค 8 บัญญัติวา
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระ
ของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครองและองคกร
ตามรัฐธรรมนูญและวรรค 9 หากสํานักงานเห็นวางบประมาณไมเพียงพอ
สามารถเสนอขอคําขอแปรญัตติตอกรรมาธิการไดโดยตรง
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2502

(6) โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด
- โครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบงเปน 3 กลุมงาน 18 สํานัก ดังนี้
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แผนภูมิการแบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
(นางสาวทัศนา บุญทอง)

ประธานวุฒิสภา
(นายประสพสุข บุญเดช)

กลุมงานที่ปรึกษา
1. นายมนตรี รูปสุวรรณ (ดานการเมือง การปกครองฯ)
2. นายพิเชษฐ กิตสิ ิน (ดานตางประเทศ)
3. นางสาววรรณี เกตุนุติ (ดานระบบงานนิติบัญญัต)ิ
4. นางมัลลิกา ลับไพรี (ดานกฎหมาย)
5. นางฉัตรทอง ทิพยกะสิน (ดานระบบงานนิติบัญญัติ)

กลุมงานตรวจสอบภายใน
(นางกอบแกว แสงทอง)

เลขาธิการวุฒสิ ภา
(นางสุวิมล ภูมิสิงหราช)

กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร

รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายวุฒิชัย วัชรีรัตน

รองเลขาธิการวุฒิสภา
นางนรรัตน พิมเสน
สํานักการคลังและงบประมาณ
(นางรัตนา ศรีสิยวรรณ)

สํานักกฎหมาย
(นายนัฑ ผาสุข)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานงบประมาณ
- กลุมงานการเงิน
- กลุมงานบัญชี
- กลุมงานพัสดุ
- กลุมงานสวัสดิการ
- กลุมงานยานพาหนะ

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
(นางพนมพร จันทรกระจาง)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานกฎหมาย 1
- กลุมงานกฎหมาย 2
- กลุมงานพัฒนากฎหมาย

รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายสมศักดิ์ มนุญปจุ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล)

สํานักการพิมพ
(น.ส.ศศิธร ศรีสุจริต)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงาน วิจัยและขอมูล
- กลุมงานหองสมุดและ
พิพิธภัณฑ
- กลุมงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานวิทยาการคอมพิวเตอร
- กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
- กลุมงานบริหารระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
- กลุมงานบริการระบบคอมพิวเตอร

- กลุมงานบริหารทั่วไป
-กลุมงานบรรณาธิการและ
เทคโนโลยีการพิมพ
- กลุมงานการพิมพ
- กลุมงานบริการพัสดุ
สิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพ

รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายสิทธิพร สทานไตรภพ

ภาพนิ่ง 1

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางละเอียด จุลตามระ)

สํานักนโยบายและแผน
(นางวิอร สวัสดิ์แกว)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานวิชาการและการพัฒนา
- กลุมงานฝกอบรมและสัมมนา
- กลุมงานสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร
- กลุมงานแผนงานและโครงการ
- กลุมงานติดตามและประเมินผล

สํานักบริหารงานกลาง
(นางนิภาพร ศรีสุวรรณ)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานบริหารงานบุคคล
- กลุมงานทะเบียนประวัติ
และสถิติ
- กลุมงานอาคารสถานที่
- กลุมงานรักษาความปลอดภัย

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานรายงานการประชุม
- กลุมงานชวเลข 1
- กลุมงานชวเลข 2
- กลุมงานชวเลข 3
- กลุมงานชวเลข 4

สํานักวิชาการ
(นายไพโรจน โพธิไสย)

สํานักกรรมาธิการ ๑
(นายฉัตรไชย รอดประเสริฐ)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานบริการเอกสาร
อางอิงฯ
- กลุมงาน คณะกรรมาธิการ
๗ คณะ (๗ กลุมงาน)
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๑
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๒

- กลุมงานบริหารทั่วไปและพิธีการ

- กลุมงานสารสนเทศและศูนย
บริการ (Call Center)วุฒิสภา
- กลุมงานสื่อมวลชน
- กลุมงานโสตทัศนูปกรณ
- กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร
- กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมภิ าค

สํานักการตางประเทศ
(นางละออ ดุลยพิทักษ)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานพิธีการทูต
- กลุมงานความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

สํานักกรรมาธิการ ๓
(น.ส.วราภรณ มีเปรมปรีดิ์)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานบริการเอกสารอางอิงฯ
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
๗ คณะ (๗ กลุมงาน)
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๓
- กลุมงาน คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๔

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานบริการเอกสาร
อางอิงฯ
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
๙ คณะ (๙ กลุมงาน)
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๕
- กลุมงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๖

รองเลขาธิการวุฒิสภา
นางวรารัตน อติแพทย

รองเลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวอตรา อมรฉัตร

สํานักประชาสัมพันธ
(น.ส.จิตติเทวี ตติยรัตน)

สํานักกรรมาธิการ ๒
(นางจิราภา ทรัพยสาร)

สํานักภาษาตางประเทศ

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานภาษาอังกฤษ
- กลุมงานภาษาจีนและภาษาอื่น
- กลุมงานภาษาฝรั่งเศสรัสเซีย
และอิตาลี

สํานักประธานวุฒิสภา
(น.ส.นภาภรณ ใจสัจจะ)

สํานักการประชุม
(น.ส.ศิริพงษ อาศนะเสน)

สํานักกํากับและตรวจสอบ
(น.ส.สุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย)

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานประธานวุฒิสภา
- กลุมงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง
- กลุมงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง
- กลุมงานนโยบายและขอมูล
- กลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานญัตติ
- กลุมงานกระทูถาม
- กลุมงานพระราชบัญญัติ
- กลุมงานระเบียบวาระ
การประชุม

- กลุมงานบริหารทั่วไป
- กลุมงานสรรหาและแตงตั้ง
- กลุมงานถอดถอนและ
ตรวจสอบ
- กลุมงานติดตามผลการ
ดําเนินงาน
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- วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด
คําตอบ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรมและเปนนิติบุคคล โดยมี
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนหนวยงานราชการสังกัดรัฐสภา
การบริหารงานบุคคลกลางมีองคกรของตนเอง คือ คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) ทําหนาที่
ในการควบคุม ดูแล สําหรับบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเรียกวา ขาราชการฝายรัฐสภา
ประกอบดวยขาราชการรัฐสภาสามัญ และข าราชการรัฐสภาฝายการเมือง ขาราชการรัฐสภาสามัญ คือ
บุ ค คลผู รั บ ราชการในตํ า แหน ง ประจํ า ในส ว นสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา มี เ ลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอประธานวุฒิสภา โดยมีที่ปรึกษาดานตางๆ
6 คน และรองเลขาธิการวุฒิสภา 6 คน ชวยบริหารกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ทั้งมีกลุมงานอิสระ 3 กลุม
งาน ปฏิบัติงานใหโดยตรงตอเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุมงานที่ปรึกษา กลุมงานตรวจสอบภายใน และ
กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร โดยมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 18 สํานัก มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมดานตางๆ ของวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดใหมีวิธีการจัดการที่ดี ที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี
ดังนี้
1. มีระบบการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
1) แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 – 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปและการติดตามประเมินผล
2) แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552 – 2555
ซึ่ ง เป น แผนระยะยาว 5 ป และแผนปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. 2553
3) มี แ ผนการดํ า เนิ น งานตามมาตรการ / แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
4) มีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําป พ.ศ. 2553 โดยมุงเนนในเรื่องของการมีสวนรวมของเจาภาพหลักที่ดําเนินการในการจัดทํา
องคความรู และบุ ค ลากรที่ส นใจ รวมทั้ งการขยายผลใหครอบคลุมถึงเรื่องของการนํ า องคความรู ไ ปใช
โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5) จัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
6) นําขอมูลของแผนตางๆ ขางตน เผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน
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2. ระบบการติดตามและตรวจสอบ
1) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
- การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- ระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
- การรายงานประจําปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณเป น
รายไตรมาส โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้น และมอบหมายใหสํานักการคลังและงบประมาณ สงเจาหนาที่
เขาไปรวมติดตามและใหสํานักตางๆ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต กิจกรรมหลักของแตละ
สํานักฯ ตอรองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการเรงรัดฯ รายไตรมาส
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป 2553 เพื่อดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและกํากั บดูแล ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดใหเป นไปตามคํา รับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2) มีระบบการตรวจสอบ
- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและจัดทํารายงานผลระบบการควบคุม
ภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
- การตรวจสอบภายใน โดยหน ว ยงานตรวจสอบภายในสํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบภายในเรื่องตางๆ เชน การใชจายเงินงบประมาณ การจัดทําบัญชี
การจัดซื้อจัดจาง การสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังทํา
หน า ที่ ต รวจสอบดู แ ลทรั พ ย สิ น การใช ท รั พ ย สิ น และการใช ท รั พ ยากรทุ ก ประเภทให เ ป น ไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ทั้งนี้ ในการดําเนินงานจะตรวจติดตามผลการบริหาร ประมาณ
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะใหหัวหนาสวนราชการไดรับทราบ
3) การมอบหมายงานที่ชัดเจน
- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายการบริหารราชการ โดยใหรองเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติราชการ โดยใหรองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการและสั่งการแทนเลขาธิการวุฒิสภาในการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย สวนการปฏิบัติงานที่ตองเสนอประธานรัฐสภาหรือประธาน
วุฒิสภา งานนโยบาย งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล หรืองานที่มีความสําคัญซึ่งมีผลกระทบ
ตอสมาชิกวุฒิสภา หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหนําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการ

27
- มี ก ารจั ด ทํ า คํ า สั่ ง การมอบหมายงานให ที่ ป รึ ก ษา และมอบหมายให
ที่ปรึกษาชวยเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติราชการ ไดแก
 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
 ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
 ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
 ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
เมื่อใดที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการใดตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จแลว ใหเสนอรายงานพรอมสําเนาเรื่องให
เลขาธิการวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ การติดตาม / ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยการจัดประชุมผูบริหาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนคราวไป
- มีการจัดทําคําสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ
ทั้งนี้การมอบหมายงานดังกลาว สอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518

ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคกร
(7) ส ว นราชการหรื อ องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ในการให บ ริ ก ารหรื อ การส ง มอบงานต อ กั น
มีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#)
- ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง
สวนราชการ/องคกร
ที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎร

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

- การรับราง พ.ร.บ. ที่ผาน
ความเห็นชอบของสภา
ผูแทนราษฎร
- การสงราง พ.ร.บ. ที่ผานการ
พิจารณาของวุฒิสภา
- กรรมาธิการรวมพิจารณาราง
พ.ร.บ. ที่วุฒิสภาแกไขเพิ่มเติม
และสภาผูแทนราษฎรไมเห็น
ดวยกับการแกไข

- รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
- ขอบังคับการประชุมของ
รัฐสภา

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน
- หนังสือราชการ
- การประชุม
- โทรศัพท
- โทรสาร
- อินเตอรเน็ต
- เว็บไซตหนวยงาน
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สวนราชการ/องคกร
ที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

2. สํานักงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ

ความถูกตองตามระเบียบ
การจัดสรร

3. กรมบัญชีกลาง

จายเงิน

ความถูกตองตามระเบียบ
การเบิกจาย

4. สํานักงานเลขานุการ ก.ร.

บทบาทดานการบังคับใช - กฎหมาย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ - ระเบียบขอบังคับ
- สัญญา
รวมกัน
- ขอตกลงความรวมมือ
พิจารณารางกฎหมาย
ความถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญ
พิจารณารางกฎหมาย
ความถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญ
- บทบาทดานการ
ระเบียบขอบังคับขององคกร
ประสานงาน
- บทบาทดานการ
ประชุมรวมกัน

5. สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
6. สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
7. หนวยงาน / องคกร
ระหวางประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- สถานเอกอัครราชทูต
- สหภาพรัฐสภา
- สมัชชารัฐสภาอาเซียน
- สมาคมเลขาธิการรัฐสภา

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
- ผานระบบ Evaluation
Management Information
System (EvMIS) เสนอ
แผน 1 ครั้งตอป รายงาน
ทุกเดือน
- รายงานเปนเอกสารทุก
3 เดือน
- ผานระบบ Government
Financial Management
Information system
(GFMIS)
- รายงานทางการเงิน
ทุกเดือน และ 1 ครั้ง
ตอป
- จดหมายราชการ
- โทรศัพท, โทรสาร
- อินเตอรเน็ต
- ประชุมชี้แจง
ประชุม
ประชุม
- จดหมายราชการ
- โทรศัพท / โทรสาร
- อินเตอรเน็ต / จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
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8. หนวยงานเอกชน
ที่เกี่ยวของ
- สถาบันทางการศึกษา
- มูลนิธิ / สมาคม
- ประชาชน
กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการสนับสนุนงาน
ดานการตรากฎหมาย

2. กระบวนการพิจารณา
ญัตติขอใหวุฒสิ ภาตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญหรือ
วิสามัญเพื่อกระทํากิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของวุฒสิ ภา

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

- การสนับสนุนและการ ความรูและความเขาใจ
ประสานใหเกิดความ
ถูกตองตรงกัน
รวมมือ
- การเสริมสรางความรู
ความเขาใจ

- ประชุมชี้แจง
- จดหมายราชการ
- เผยแพรเอกสาร

มีขั้นตอนและแนวทางใน
การปฏิบัติงาน แผนผัง
การทํางาน (Workflow)
ที่แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และระบบการติดตาม
การดําเนินงาน

ความถูกตอง รวดเร็ว และ
เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ในการสนับสนุน
ขอมูลตอผูรับบริการ

มีขั้นตอนและแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ าน
แผนผังการทํางาน
(Workflow) ที่แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และ
ระบบการติดตามการ
ดําเนินงาน

ความถูกตอง รวดเร็ว และ
เปนไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด ในการ
สนับสนุนใหคณะกรรมาธิการ
พิจารณา/ศึกษา/สอบสวน
ใหสําเร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด
รวมทั้ง ปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย/ขอบังคับการ
ประชุม ใหไดประเด็นที่
ถูกตอง สามารถแกปญหา
และไดประโยชนตอประชาชน

 มีการแนะนํา
 สอนงานใหกับ
ขาราชการใหม
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึกเพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป
 มีการแนะนํา
สอนงานใหกับ
ขาราชการใหม
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป
 ฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนคติการ
ดําเนินงาน
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บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

3. กระบวนการตั้งกระทูถาม  มีขั้นตอนและ
แนวทางในการ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน แผนผัง
การทํางาน
(Workflow) ที่แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และ
ระบบการติดตามการ
ดําเนินงาน
 มีการจัดทําเปนคูมือที่
เปนมาตรฐานตาม
กระบวนการหลัก
แบบชัดเจน
4. กระบวนการสนับสนุนการ มีขั้นตอนและแนวทางใน
ไดมาซึ่งกรรมการในองคกร การปฏิบัติงาน แผนผัง
การทํางาน (Workflow)
ตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายกําหนด
ที่แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การทําหนาที่เปนฝาย
เลขานุการในการตรวจสอบ และระบบการติดตาม
ประวัติ ความประพฤติและ การดําเนินงาน
พฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

ความรวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองตอสมาชิกวุฒิสภา
ประชาชนที่ไดรับความเดือน
รอนและประชาชนโดยทั่วไป
ไดรับทราบการตอบชี้แจง
ของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล และ
วิธีการของรัฐบาลใหการ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้
ตามที่สมาชิกวุฒิสภาไดตั้ง
กระทูถาม

 มีการแนะนํา สอนงาน
ใหกับขาราชการใหม
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป

ความถูกตอง รวดเร็วและ
เปนไปตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด โดยจะตองสามารถ
หาขอมูล/ขอเท็จจริง หรือ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูไ ดรบั การ
เสนอชื่อจากหลายๆ ฝายมา
ใชประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการไดภายใน
เวลาที่กฎหมายหรือที่ประชุม
วุฒิสภากําหนด

 มีการแนะนํา สอนงาน
ใหกับขาราชการใหม
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป
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5. กระบวนการถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนง

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

 มีขั้นตอนและ
 ความถูกตอง รวดเร็ว
แนวทางในการ
และเปนไปตามกําหนด
ปฏิบัติงาน แผนผัง
ระยะเวลาที่กฎหมาย
การทํางาน
กําหนด ในการสนับสนุน
ขอมูลในขั้นตอนการรับ
(Workflow) ที่แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลา การแสดงตนของผูริเริ่ม,
ขั้นตอนการรับและ
การปฏิบัติงาน และ
ตรวจสอบคํารองขอ และ
ระบบการติดตามการ
การสงเรื่องให
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 มีคูมือแนวทางในการ
และขั้นตอนการประชุม
ตรวจสอบ คํารองขอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ของประชาชนที่เขาชื่อ
 การสรางความรู ความ
รองขอ
เขาใจ ใหกบั ประชาชนใน
 มีโครงการฝกอบรม
การจัดทําคํารองขอให
ใหความรูแก
ถูกตองตามหลักเกณฑที่
ขาราชการใน
กฎหมายกําหนด (วันที่ผู
ตรวจสอบคํารองขอ
ริเริ่มมาแสดงตนตอ
และการวินิจฉัย
ประธานวุฒิสภา)
คํารองใหเปน
((ขั้นตอนการรับแสดงตน
แนวทางเดียวกัน
ของผูริเริ่ม (กรณี
ทุกครั้งที่มีการ
ประชาชนเขาชื่อรองขอ))
ตรวจสอบคํารองขอ
 ความถูกตองและเชื่อถือ
ไดของผลการตรวจสอบ
(ขั้นตอนการตรวจสอบคํา
รองขอ)

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
 มีการแนะนํา สอนงาน
ใหกับขาราชการใหม
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป
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6. กระบวนการเสริมสราง
ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่การดําเนินงานดานนิติ
บัญญัติแกสาธารณชน

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

มีขั้นตอนและแนวทางใน  การเขาถึงอยาง
 มีการฝกอบรม / ฝก
การปฏิบัติงาน แผนผัง
ปฏิบัตใิ หแกเจาหนาที่ที่
ครอบคลุม เนือ่ งจาก
จะปฏิบตั ิงานใน
ประธานวุฒสิ ภามีนโยบาย
การทํางาน (Workflow)
โครงการ
ใหดาํ เนินงานจัดกิจกรรม/
ที่แสดงขั้นตอนและ
โครงการ และเผยแพร
 มีการประชุมและรวม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เอกสารในการสงเสริม
ปรึกษาหารือระหวาง
และระบบการติดตาม
บทบาทของวุฒิสภาสู
ผูปฏิบตั ิกอนการ
การดําเนินงาน
ประชาชนใหทวั่ ทุกภูมภิ าค
ปฏิบัติงานตามโครงการ
 การมีสวนรวม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการภาค
ประชาชน เพื่อใหมีสวน
รวมในงานดานการ
สงเสริมความรูเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และ
บทบาทหนาทีข่ องวุฒิสภา
 การไดรับการสนับสนุน
สมาชิกวุฒิสภาของแตละ
จังหวัด ใหการสนับสนุน
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการจัดโครงการ
เสริมสรางความพรอมแก
ทองถิ่น และโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในแตละจังหวัด
นอกจากนี้ยังไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายจาก
หนวยงานภายนอก คือ
มูลนิธคิ อนราด อเดนาวร
ในการดําเนินการจัด
โครงการเสริมสรางความ
พรอมและโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน
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บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

กระบวนงานสนับสนุน
 มีการจัดฝกอบรม
7. กระบวนการกิจกรรมดาน มีขั้นตอนและแนวทางใน  ความถูกตอง รวดเร็ว
การปฏิบัติงาน แผนผัง
สําหรับเจาหนาที่
และเปนปจจุบันของ
ขอมูลของสํานักงาน
ผูป ฏิบตั ิงานประจํา
ขอมูลทีส่ นับสนุนงานดาน
การทํางาน (Workflow)
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ศูนยบริการขอมูล
ตางๆ คือ
ที่แสดงขั้นตอนและ
เพื่อใหมคี วามรูและ
 งานดานการประชุม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ความเขาใจในขั้นตอน
 ดานกรรมาธิการ
และระบบการติดตาม
และเทคนิคการใหขอมูล
 ดานการตรากฎหมาย
การดําเนินงาน
แกผูรับบริการ
 ดานวิชาการ
 ดานการตางประเทศ
 มีการศึกษาดูงาน การ
 ดานการบริหาร
ปฏิบตั ิหนาที่ ณ
สํานักงานเลขาธิการ
ศูนยบริการขอมูลจาก
วุฒิสภา
หนวยงานภายนอก
 ดานประชาสัมพันธ
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง โดยมีผบู งั คับบัญชา
เปนผูกํากับดูแล
และแกไขปญหา หาก
กรณีเกิดปญหา หาก
กรณีเกิดปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
 มีการแนะนํา สอนงาน
8. กระบวนการรับเรื่องราว มีขั้นตอนและแนวทางใน  ความรวดเร็วในการ
การปฏิบัติงาน แผนผัง
ใหกับขาราชการใหม
ใหบริการ
รองทุกขของสํานักงาน
การทํางาน (Workflow)
 กิจกรรมพี่สอนนอง
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่แสดงขั้นตอนและ
 การทดลองปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
และระบบการติดตาม
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
การดําเนินงาน
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป
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ที่เกี่ยวของ
9. กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

10. กระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

มีการอบรมโดยแบง
มีการออกแบบหลักสูตรให
 พัฒนาบุคลากรให
รูปแบบการพัฒนาตาม
สอดคลองตามสมรรถนะ สอดคลองกับการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
สมรรถนะของบุคลากรใน
หลักขององคกร คือ
โดยแบงสมรรถนะ
ทํางานเชิงรุก, พรอมรับ แตละดาน
ออกเปน ดังนี้
การตรวจสอบทัศนคติเชิง
- พัฒนาสมรรถนะ
บวก, จิตบริการ, คนหา
หลักของบุคลากร (Core
ใฝรูตลอดเวลา, การ
ทํางานเปนทีม, ความเปน
Competency)
ผูไววางใจไดความโปรงใส
- พัฒนาสมรรถนะ
, ประสิทธิภาพ ความ
หลักพื้นฐาน (Basic
อดทน อดกลัน้ , ความ
Competency)
เอื้ออาทร ใฝสัมฤทธิ์,
- พัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะในงานของบุคลากร ความมีคุณธรรม
(Functional Competency)
- Dictionary
Competency
มีขั้นตอนและระยะเวลา  ความสะดวก รวดเร็ว  มีการแนะนํา สอนงาน
ใหกับขาราชการใหม
และถูกตอง จัดใหมี
การปฏิบัติงาน (Gantt
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 กิจกรรมพี่สอนนอง
Chart) และมีการติดตาม
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
 การทดลองปฏิบัติงาน
การดําเนินงานอยาง
ถูกตอง เพื่อสามารถ
จริง เมื่อเกิดปญหา
ตอเนื่อง
สนับสนุนการปฏิบัติ
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา
รวมแกไข
ได รวมทั้ง สมาชิก
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
วุฒิสภาที่พิการทางสายตา
เกิดเปนคานิยม หรือ
 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
วัฒนธรรมองคกรตอไป
ประชาชนสามารถติดตาม
การประชุมวุฒิสภา
ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นไดสะดวกและ
รวดเร็ว ผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงาน

35

สวนราชการ/องคกร
ที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาที่
ในการปฎิบัตงิ านรวมกัน

ขอกําหนดที่สาํ คัญ
ในการปฏิบัตงิ านรวมกัน

11. กระบวนการดานการคลัง มีขั้นตอนและแนวทางใน  ความเพียงพอของ
การปฏิบัติงาน แผนผัง
งบประมาณ เพื่อ
และงบประมาณของ
ดําเนินงานไดตามพันธกิจ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การทํางาน (Workflow)
ของสํานักงาน
ที่แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ความทันตอความ
และระบบการติดตาม
ตองการ และความถูก
การดําเนินงาน
ตอง ในการเบิกจายเงิน
ใหกับผูรับบริการ และ
เปนไปตามระเบียบการ
เบิกจายที่เกี่ยวของ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
 มีการแนะนํา สอนงาน
ใหกับขาราชการใหม
 กิจกรรมพี่สอนนอง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปญหา
อุปสรรค ผูบังคับบัญชา
รวมแกไข
 สรางจิตสํานึก เพื่อให
เกิดเปนคานิยม หรือ
วัฒนธรรมองคกรตอไป

(8) - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#)
(หมวด 3, 6)
- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวัง
ที่สําคัญอะไรบาง (#)
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#)
ตอบ - กลุมผูรับบริการ คือ
1. สมาชิกวุฒสิ ภา
2. คณะกรรมาธิการ
3. ประชาชน
- กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย คือ
1. องคกรอิสระตางๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. สื่อมวลชน
4. ประชาชน
5. บุคลากรภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎร
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กลุมผูรับบริการ
กลุมผูรับบริการ
1. สมาชิกวุฒสิ ภา
2. คณะกรรมาธิการ

บริการที่ให

สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของสมาชิกวุฒสิ ภา และ
คณะกรรมาธิการ โดย
 สนับสนุนขอมูลดาน
วิชาการ
 จัดทําเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติ
 การผลิตผลงานวิจัย
 ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนตน
 งานดานธุรการ
 การเสนอเรื่องรอง
ทุกข หรือการใชสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญของ
ประชาชน

ความตองการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

1. บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาทุกระดับ
มีความรู ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อสนับสนุนวุฒิสภาให
สามารถทํางานในหนาทีต่ าม
รัฐธรรมนูญไดอยางรวดเร็ว
2. บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา มี
มาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
และปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
3. ใชเทคโนโลยีแทนการใช
กระดาษ
4. มีขอมูลที่มีการวิเคราะห
ในเบือ้ งตน เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาของสมาชิก
วุฒิสภาที่มคี วามนาเชื่อถือ
ถูกตอง และทันเวลา
5. การเผยแพรขาวสาร
ผลงานของวุฒสิ ภา
กรรมาธิการสูส าธารณชน
6. ปรับปรุงเทคโนโลยี
เครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณในหองประชุมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

1. มีแบบสอบถามการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
โดยมีขอเสนอแนะเปนคําถาม
ปลายเปดเพือ่ เรียนรูความ
ตองการ/ความคาด
หวัง ของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสว นเสีย
2. มีชองทางรับฟงขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และคํา
ชมเชย ผานชองทางตาง ๆ
4 ชองทาง ดังนี้
 รับฟงผานผูบ ริหารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยตรง
 รับฟงผาน Call Center
 รับฟงผานระบบ
Internet/Intranet ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 รับฟงผานบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยตรง
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บริการที่ให

ความตองการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
3. การสื่อสารบทบาทอํานาจ
หนาที่ผลงานและภารกิจตางๆ
ของวุฒิสภาผานสื่อตางๆ ดังนี้
 สื่อสิ่งพิมพของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา เชน
หนังสือพิมพ สารวุฒิสภา
แผนพับบทบาทอํานาจ
หนาที่ของวุฒสิ ภา สรุป
ผลงานวุฒิสภา เผยแพรแก
สมาชิกวุฒิสภา สวนราชการ
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา องคกร
อิสระ หองสมุดประชาชน
หองสมุดเฉลิมราชกุมารี
และสาธารณชนทั่วไป
 สถานีโทรทัศนรัฐสภา
 สถานีวิทยุกระจายเสียงใน
สวนกลางและสวนภูมิภา
 วีดิทัศน
 เว็บไซตของวุฒิสภา
(www.senate.go.th)
4. การสื่อสารผานการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน
 วันเด็กแหงชาติ
 การเสริมสรางความรู ความ
เขาใจกับสื่อมวลชน
 การเสริมสรางประสบการณ
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยสําหรับเด็ก
และเยาวชน
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3. ประชาชน

บริการที่ให

ใหบริการประชาชน และ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
1. องคกรอิสระตางๆ  ใหบริการขอมูลดาน
วิชาการ
หนวยงานภาครัฐและ
 จัดทําเอกสาร
เอกชน
ประกอบ
2. สมาชิกสภาผูแทน
พระราชบัญญัติ
ราษฎร
 การผลิตผลงานวิจัย
3. สื่อมวลชน
 ใหบริการดาน
4. ประชาชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บุคลากรภายในของ
สํานักงานเลขาธิการ  งานดานธุรการ
วุฒิสภาและสํานักงาน  การเสนอเรื่องรอง
ทุกขหรือการใชสิทธิ
เลขาธิการสภา
ตามรัฐธรรมนูญของ
ผูแทนราษฎร
ประชาชน

ความตองการ /
ความคาดหวัง

1. โครงการเสริมสรางความ
พรอมแกทองถิ่น หลักสูตร
"กระบวนการเสริมสรางผูนํา
นักประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม" มีประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนไดมีขอ
เสนอแนะ ดังนี้
 ควรจัดอบรมทุกป
ทุกจังหวัดและจัดอยาง
ตอเนื่อง
 ควรจัดอบรมให
กลุมเปาหมายเดิมอีกครั้ง
เพื่อเพิ่มเติมความรูและ
เพื่อติดตามผลวาผูผา น
การอบรมไดนาํ ความรูไป
ใชในชุมชนอยางไร

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
 การเสริมสรางความพรอม
แกทองถิ่นหลักสูตร
กระบวนการเสริมสรางผูนํา
นักประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม
5. การสื่อสารผานศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
6. โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน
7. โครงการเทิดพระเกียรติของ
วุฒิสภา ประกวดบทประพันธ
และภาพวาด เรื่อง "เรารักพระ
เจาอยูหัวและพระราชินี"
1. มีแบบสอบถามการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
โดยมีขอเสนอแนะเปนคําถาม
ปลายเปดเพื่อเรียนรูความ
ตองการ/ความคาดหวัง ของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
2. มีชองทางรับฟงขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และ
คําชมเชย ผานชองทางตางๆ
4 ชองทาง ดังนี้
 รับฟงผานผูบริหารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยตรง
 รับฟงผาน Call Center
 รับฟงผานระบบ
Internet/Intranetของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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บริการที่ให

ความตองการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

 ควรจัดสรรงบประมาณ
และสนับสนุนเอกสาร
รวมทั้งสื่อ อุปกรณตาง ๆ
เพื่อนําไปใชในการ
เผยแพรความรูแกชุมชน
4. ควรเปดรับผูเขารับการ
อบรมเพิ่มขึ้น และจัดอบรม
ใหกับทุกภาคสวน โดยไม
จํากัดเพศ อายุ

 รับฟงผานบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยตรง
3. การสื่อสารบทบาทอํานาจ
หนาที่ผลงานและภารกิจตางๆ
ของวุฒิสภาผานสื่อตางๆ ดังนี้
 สื่อสิ่งพิมพของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา เชน
หนังสือพิมพ สารวุฒิสภา
แผนพับบทบาทอํานาจ
หนาที่ของวุฒสิ ภา สรุป
ผลงานวุฒิสภา เผยแพรแก
สมาชิกวุฒิสภา สวนราชการ
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา องคกร
อิสระ หองสมุดประชาชน
หองสมุดเฉลิมราชกุมารี
และสาธารณชนทั่วไป
 สถานีโทรทัศนรัฐสภา
 สถานีวิทยุกระจายเสียง
ในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค
 วีดิทัศน
 เว็บไซตของวุฒิสภ
(www.senate.go.th)
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ความตองการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
4. การสื่อสารผานการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน
 วันเด็กแหงชาติ
 การเสริมสรางความรู ความ
เขาใจกับสื่อมวลชน
 การเสริมสรางประสบการณ
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยสําหรับเด็ก
และเยาวชน
 การเสริมสรางความพรอม
แกทองถิ่น หลักสูตร
"กระบวนการเสริมสรางผูนํา
นักประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม"
5. การสื่อสารผานศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
6. โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน
7. โครงการเทิดพระเกียรติของ
วุฒิสภา ประกวดบทประพันธ
และภาพวาด เรื่อง "เรารักพระ
เจาอยูหัวและพระราชินี"

กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการ
สนับสนุนงานดานการ
ตรากฎหมาย

ขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการสนับสนุนงานดานการ
ตรากฎหมาย ของสมาชิก
วุฒิสภา ที่มีความถูกตอง
รวดเร็วและเปนปจจุบัน

สนับสนุนขอมูลทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนงาน
ดานการตรากฎหมายใหแก
สมาชิกวุฒิสภา ที่มีความ
ถูกตอง รวดเร็วและเปน
ปจจุบนั
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2. กระบวนการพิจารณา
ญัตติขอใหวุฒสิ ภาตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญเพื่อกระทํา
กิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใดๆ อันอยูใน
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
3. กระบวนการตั้งกระทู
ถามทั่วไป

ความตองการ /
ความคาดหวัง

เพื่อใหไดขอมูลตรงตาม
วัตถุประสงคของการพิจารณา
ญัตติของคณะกรรมาธิการ/
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอแนะ
และนําขอสังเกตไปยังรัฐบาล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปปฏิบตั ิเกีย่ วกับแนว
ทางการแกไขปญหา
เพื่อประโยชนของสมาชิก
วุฒิสภาในการควบคุมการ
บริหารราชการแผนดินของ
ฝายบริหาร
เพื่อตอบสนองทางดานขอมูล
4. กระบวนการ
ในการสรรหา ฯ และการ
สนับสนุนการไดมาซึ่ง
ตรวจสอบประวัติ ฯ ใหแก
กรรมการในองคกร
ตามที่รัฐธรรมนูญและ คณะกรรมาการสรรหา ฯ
คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อ
กฎหมายกําหนด
ทําหนาทีต่ รวจสอบประวัติ ฯ
และสมาชิกวุฒิสภา ในการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือเลือกบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงในองคกรตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด
5. กระบวนการถอดถอน  เพื่อปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
บุคคลออกจากตําแหนง
ชอบ โดยประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทุจริตได
 ตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกวุฒสิ ภาดาน
ขอมูลการถอดถอน
 เพื่อสรางความเปนธรรม
โดยยึดหลักนิตริ ัฐและหลัก
นิตธิ รรม

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
สนับสนุนขอมูลใหไดตรงตาม
วัตถุประสงคของการพิจารณา
ญัตติของคณะกรรมาธิการ/
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอแนะ
และนําขอสังเกตไปยังรัฐบาล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนว
ทางการแกไขปญหา
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาในการควบคุม
การบริหารราชการแผนดินของ
ฝายบริหาร
ดําเนินการตอบสนองทางดาน
ขอมูลในการสรรหา ฯ และการ
ตรวจสอบประวัติ ฯ ใหแกคณะ
กรรมาการสรรหา ฯ
คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบประวัติ ฯ และ
สมาชิกวุฒิสภา ในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือเลือก
บุคคลเขาดํารงตําแหนงใน
องคกรตามที่รฐั ธรรมนูญและ
กฎหมายกําหนด
 ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การทุจริตไดเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกวุฒิสภาดาน
ขอมูลการถอดถอน
 สรางความเปนธรรมโดยยึด
หลักนิติรัฐและหลักนิติ
ธรรม
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6. กระบวนการ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจในบทบาทหนาที่
การดําเนินงานดานนิติ
บัญญัติแกสาธารณชน

ความตองการ /
ความคาดหวัง

 เปดโอกาสใหประชาชนเขา  เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมกับภารกิจ
มามีสวนรวมกับภารกิจของ
ของวุฒิสภาโดยสงเสริม
วุฒิสภาโดยสงเสริม
สนับสนุน และเปดชองทาง
สนับสนุน และเปดชองทาง
ใหประชาชนเขามามีสวน
ใหประชาชน เขามามีสวน
รวมมากขึ้นและสะดวกขึ้น
รวมมากขึ้นและสะดวกขึ้น
 ประชาชนสามารถนํา
 ใหความรูความเขาใจแก
ความรูที่ไดรับไปใชในการ
ประชาชน เพือ่ ใหประชาชน
ดําเนินวิถีชีวิตตามครรลอง
สามารถดําเนินวิถีชีวิต
ทางการเมือง การปกครอง
ตามครรลองทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยได
การปกครองในระบอบ
อยางเหมาะสมและถูกตอง
ประชาธิปไตยไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง

กระบวนงานสนับสนุน
1. กระบวนการกิจกรรม ตอบสนองความตองการของ
ดานขอมูลของสํานักงาน สมาชิกวุฒิสภา ประชาชน
และบุคคลที่เกี่ยวของกับวง
เลขาธิการวุฒสิ ภา
งานรัฐสภา ดานขอมูล
ขาวสารทางราชการ และ
ใหบริการที่รวดเร็ว โปรงใส
ตรวจสอบได
2. กระบวนการรับ
เรื่องราวรองทุกขของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

ตอบสนองความตองการดาน
ขอมูลขาวสารทางราชการ และ
ใหบริการที่รวดเร็ว โปรงใส
ตรวจสอบได แกสมาชิก
วุฒิสภา ประชาชน และบุคคล
ที่เกี่ยวของกับวงงานรัฐสภา

 เพื่อตอบสนองความ
 ตอบสนองความตองการ
ตองการของประชาชน ใน
ของประชาชนในการ
การรองเรียน/รองทุกข/
รองเรียน/รองทุกข/ขอ
ขอความเปนธรรมใหเกิด
ความเปนธรรม ใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว
ความสะดวก รวดเร็ว
คลองตัวเขาถึงตอ
คลองตัวเขาถึงตอหนวยงาน
หนวยงานราชการไดงา ย
ราชการไดงา ย
 หนวยงานภาครัฐสามารถ  หนวยงานภาครัฐสามารถ
แกไขปญหาขอรองเรียน
แกไขปญหา ขอรองเรียน
ใหกับประชาชนโดยยึด
ใหกับประชาชนโดยยึดหลัก
หลักนิติธรรม
นิติธรรม
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3. กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ความตองการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามภารกิจใน
ดานตางๆเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมาย
ของสมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการและใหบริการ
ดานความรูแกประชาชน
 สนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการและใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
 ตอบสนองขอมูลขาวสาร
ใหแกประชาชน

ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงานในการสนับสนุน
ภารกิจในการปฏิบัติหนาทีต่ าม
กฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการและใหบริการดาน
ความรูแกประชาชน

 ดําเนินการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหนาที่ของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
 ดําเนินการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
5. กระบวนการดานการ เพื่อตอบสนองความตองการ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ดานการเบิกจายงบประมาณ ใหกับสมาชิกวุฒิสภา
คลังและงบประมาณ
คณะกรรมาธิการและประชาชน
ของสํานักงานเลขาธิการ ของผูรับบริการ ไดแก
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ
วุฒิสภา
และประชาชน
4. กระบวนการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ความทาทายตอองคกร
เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ
ก. สภาพการแขงขัน
(9)
- สภาพการแข ง ขั น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศของส ว นราชการเป น เช น ใด
(ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)
- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด
- ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร
ตอบ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เปนคูเทียบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจากผล
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
(10)
- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคือ
อะไร
ตอบ ผูบริหารใหความสําคัญกับการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคกร
- ปจ จั ย แวดล อ มที่ เ ปลี่ย นแปลงไปซึ่ง มีผ ลตอ สภาพการแข งขั นของส ว นราชการ
คืออะไร
ตอบ การเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนทางการเมือง
(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง
ตอบ - ระบบ Internet ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
- รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
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(12) ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี)
ตอบ ยังไมมีขอตกลงอยางเปนทางการในการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)
- ความทาทายตามพันธกิจ
ตอบ 1. สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ดานนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน
- ความทาทายดานปฏิบัติการ
ตอบ 1. พัฒนาระบบปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบญ
ั ญัติ
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล
1. การพัฒนาบุคลากรใหไดคนดีและคนเกงที่มีผลการปฏิบัติงานดี สามารถ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
2. การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภา
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14)
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการ
ดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง (#)
คําตอบ แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ
ดานระบบงาน
1. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2555)
โดยจัด ทําแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบั บที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2559) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2555-2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน และเปนแนวทางในการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป และการติดตามผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล
ที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
2. ไดนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงาน โดยไดดําเนินการเปนแผนระยะ 3 ป และเลือกดําเนินการปละ 2 หมวด
3. นําระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART) เพื่อใชในการประเมินตนเองและจัดทํารายงานความสําเร็จ
ของทุกผลผลิตโครงการสงใหสํานักงบประมาณ เพื่อวัดระดับความสําเร็จขององคกรในภาพรวม เพื่อสราง
ระบบการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่สนับสนุนการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและ
สนับสนุนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
4. มีการพัฒนาระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (รายงานทาง Intranet) ของสํานักนโยบายและแผน เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการในการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในลักษณะของโครงการตางๆ ที่จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2553 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) เพื่อเปนขอมูล
ในการแสดงผลการดําเนินโครงการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ในการบริหารราชการใหบรรลุ
เปาหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชนสูงสุดแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. นํ า ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา มาใช ใ น
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคกรและเปนแรงจูงใจใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพและนําผลการปฏิบัติงาน
มาจัดสรรเงินรางวัล และสิ่งจูงใจไดอยางเหมาะสม และเปนไปในทิศทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่มีระบบมาตรฐานเดียวกับฝายบริหาร
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6. มีแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552 - 2555
7. มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการรักษามาตรฐานระยะเวลาและความสําเร็จ
ในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการรักษามามาตรฐานระยะเวลาและ
ความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการทั้งหมด
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กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการสนับสนุนงานดานการตรา
กฎหมาย

 มีการรักษามาตรฐานการดําเนินงาน โดยการทบทวนความ
ตองการของผูรับบริการอยูเสมอ
 วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน โดยจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณารางกฎหมายของวุฒิสภา กอนวันประชุม
วุฒิสภา 3 วัน ผานทางเว็บไซต หรือศูนยขอมูลดานกฎหมาย
 สรางคุณคาของงาน โดยการบูรณาการฐานขอมูลดานการ
ตรากฎหมายใหเปนระบบ และมีแหลงสืบคนเพียงจุดเดียว
2. กระบวนการพิจารณาญัตติขอใหวุฒิสภา  มีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานดานการ
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญเพื่อ ประชุม เพื่อศึกษาปญหา ตรวจสอบประเมิน และนําปญหา
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา ที่ไดมาเสนอแนะวิธีการปรับปรุง
 มีคณะกรรมการการรักษามาตรฐานระยะเวลา และการ
เรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
ลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบตั ิราชการของ
วุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
3. กระบวนการตั้งกระทูถามทั่วไป

 มีการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานลวงหนากอนวันประชุม
มีการติดตอประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบ
ขอมูลลวงหนาเกี่ยวกับการตอบกระทูถามของรัฐมนตรี ซึ่งจะ
ไดเตรียมการเกี่ยวกับการตอบกระทูถามของรัฐมนตรีในที่
ประชุมวุฒิสภา รวมทั้งซักซอมทําความเขาใจระหวางเจาหนาที่
ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในที่ประชุมกอนการประชุมวุฒิสภาทุกครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อใหการถามตอบกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา
มีความถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับการ
ประชุม และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กําหนดไว
 มีการปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลกระทูถาม โดยขณะนี้
อยูระหวางการการจัดทําฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งฐานขอมูลนี้จะมีการรวบรวมขอมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การตั้งกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภา และการตอบกระทูถาม
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ของรัฐมนตรี ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพแกการปฏิบตั ิงาน
ในการใหบริการขอมูลดานกระทูถามแกสมาชิกวุฒิสภา และ
หนวยงานที่เกีย่ วของ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 ทบทวนและประมวลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและรักษามาตรฐานในเวลา
ปฏิบัติงาน และกระบวนงานรักษามาตรฐานดานการประชุม
 กําหนดใหมีการระดมสมองของบุคลากรหลายกลุม (Cross
functional) เพื่อรับทราบขอมูลมุมมองปญหาขององคกร
ทุกมุมมอง ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการที่สรางคุณคา สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของ สมาชิกวุฒิสภา ประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 ทบทวนและประมวลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและรักษามาตรฐานในเวลา
ปฏิบัติงาน
6. กระบวนการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานนิติ
บัญญัติแกสาธารณชน
4. กระบวนการสนับสนุนการไดมาซึ่ง
กรรมการในองคกรตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายกําหนด
5. กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง

กระบวนการทั้งหมด
กระบวนงานสนับสนุน
1. กระบวนการกิจกรรมดานขอมูลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกขของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ
 มีการรักษามาตรฐานการดําเนินงาน โดยการทบทวนความ
ตองการของผูรับบริการอยูเสมอ
 มีการจัดทําฐานขอมูลวิทยากร โดยมีรวบรวมบัญชีรายชื่อ
ของผูมีความรูในแตละดานและมีการประเมินผลของวิทยากร
รายบุคคลเพือ่ เปนการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและ
ฐานขอมูลวิทยากร
 มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2548 - 2552

49

กระบวนการทั้งหมด

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ

4. กระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการจัดทําแบบสอบถามความตองการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนํามาวิเคราะห และจัดทํา
แผน ในการจัดหาอุปกรณมาปรับปรุงกระบวนการให
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเปนระยะโดยการดูจาก
5. กระบวนการดานการคลังและ
งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปญหาที่เกิดขึ้นและนําไปออกแบบรูปแบบการทํางาน เพื่อ
แกไขปญหา โดยกําหนดเปาหมายการทํางานตามระยะเวลา
และเปนไปตามมาตรฐานทีไ่ ดกําหนดไว มีการใหความรูด าน
การเงินการคลังโดยการอบรมทั้งภายในสวนราชการและ
ภายนอก เชน กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสวน
ราชการที่เกี่ยวของในการอบรมภายในหนวยงาน ไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานตางๆ โดยจัดโครงการสัมมนา
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานดานการเงินการคลังภาครัฐ
หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรูดานการเงินการคลัง” โดยให
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่ผา นมาของกลุมงาน เพื่อรวบรวมเสนอตอผูบ ริหาร
และใหแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการปฏิบัติงานของสํานัก
การคลังและงบประมาณเพือ่ ใหผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ทุกๆดาน

(15)
ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#)
ตอบ (1) การแนะนํา สอนงานใหกับขาราชการใหม
(2) กิจกรรมพี่สอนนอง
(3) การทดลองปฏิบัติงานจริง เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคผูบังคับบัญชารวมแกไข
(4) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ทัศนคติ ในการดําเนินงานระหวาง
หนวยงานภายในและกับหนวยงานภายนอก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเล็งเห็นความสําคัญถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในชวงเวลาเดียวกันกับที่ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2555) โดยการกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดถูกระบุไวเปนกลยุทธหนึ่ง (กลยุทธที่ 9
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2) ในแผนยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) และจัดตั้งศูนยการเรียนรู (Learning Center) ตลอดจนเครือขาย
(Learning Network) เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันทั้งภายในและภายนอกองคกร
จากแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2555)
จึ ง ได มี แ นวทางเพื่ อ พั ฒ นาให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได ก า วสู ก ารเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู
โดยมีจุดเนนดานการเรียนรู โดยดําเนินการดาน “การจัดการความรู (Knowledge Management)”
เพื่อเปนแนวทางหลักใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดแบงปนองคความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน โดยใชแนวคิดของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 11 กลาวคือ
ส ว นราชการมี ห น า ที่ พั ฒ นาความรู ใ นส ว นราชการ เพื่ อ ให มี ลั ก ษณะเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู อ ย า ง
สม่ําเสมอ โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับมาปรับใช โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางระบบใหสามารถรับรูขาวสาร ไดอยางกวางขวาง
2. ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุ ค ลากร เพื่ อ ให บุ ค ลากรทุ ก คนเป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม ต ลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
4. สรางความมีสวนรวมในหมูบุคลากรใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเจาหนาที่ทุกระดับจะตอง
ตอบคํา ถามได ว า ผลงานในแต ละวัน ของตนนั้น สนั บ สนุ น การบรรลุ เปา หมายขององค ก รอย า งไร และ
เรี ย นรู ที่จ ะทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม ระหว า งผู บั ง คั บ บัญ ชา เพื่ อ นร ว มงาน และผู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชาเพื่ อ ไปสู
เปาหมายเดียวกัน
สําหรับการดําเนินการดานการจัดการความรู (Knowledge Management) ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไดมีการดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนในป พ.ศ. 2553 นี้นับเปนปที่ 5 ของการ
ดําเนินการ ยังคงอาศัยกรอบแนวคิด จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
ดําเนินการตามคูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดยมี รูปแบบการจัดการความรู (KM Model) อัน
ประกอบไปดวย
(1) กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
(2) กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ดังแผนภาพดังตอไปนี้
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
การบงชี้ความรู
(Knowledge Identification)

เราตองมีความรูเรื่องอะไร
เรามีความรูในเรื่องนั้นหรือยัง

ความรูอยูที่ใครอยูในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

จะแบงประเภทหัวขออยางไร



การสรางและแสวงห กลุมงานบริห

กลุมงาน

บริการเอกสาร
อางอิงฯ

การจัดความรูใหเปนระบบ
(Kno กลุมงานรองประธาน


วฒิสภา คนที่หนึ่ง

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

การประมวลและกลั่นกรองความรู
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม

การเขาถึงความรู
(Knowledge Access)

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Sharing)

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคการหรือไม
ทําใหองคการดีขึ้นหรือไม

การเรียนรู
(Learning)
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กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การฝกอบรมและเรียนรู
(Training and Learning)

การวัดผล
(Measurement)

การยกยองชมเชยและใหรางวัล
(Recognition and Reward)

เปาหมาย KM
(Desired State)
กระบวนการและเครื่องมือ
(Process and Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior Management)

หลังจากมีตัวแบบการจัดการความรู (KM Model) ซึ่งอาศัยแนวทางของสํา นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติตาม 2 กระบวนการดังกลาว
แลวนั้น ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย Knowledge Management
ตามแนวทาง ดังแผนภาพดานลางนี้

แนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย Knowledge Management
วิสัยทัศน (Vision) / พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) / กลยุทธ (Strategy)

กระบวนงาน (Work Process)

Problem

ขอบเขต KM (KM Focus Area)

เปาหมาย KM (Desired State of KM Focus Area)
กระบวนการจัดการความรู
(Knowledge Management Process)
แผนการจัดการความรู
(knowledge Management Action Plans)

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
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จากแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM ขางตน คณะกรรมการจัดการความรู
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนกลไกหลักในการดําเนินการดานการจัดการความรู ไดพิจารณา
วิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เนน “ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)” ไมวา
จะเปนดานงานการประชุม, ดานงานวิชาการ, ดานการบริการ, ดานการประชาสัมพันธ ดานการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-5) และการปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาใหเปน “หุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partner)” ของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับกระบวนงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแลวจึงไดกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State of KM Focus Area) ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ
1. ขอบเขต KM ดานงานประชุม ดานระเบียบวิธี และมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการประชุมใหการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอยและถูกตอง
2. ขอบเขต KM ดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อใหงานดานนิติบัญญัติเปนไป
เพื่อประโยชนสาธารณะ
3. ขอบเขต KM ดานระบบการปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและเปน
องคกรธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล
4. ขอบเขต KM ดานการใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ การมีภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเสริมสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของวุฒิสภาใหแกสาธารณชน
5. ขอบเขต KM ดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกร รวมทั้งพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จะมาจัดทําในป พ.ศ. 2553 อยางนอย 3 องค
ความรูนั้น คณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดพิจารณาระบุและคัดเลือกองคความรู โดยใชเกณฑที่นํามา
ตัดสินคัดเลือกทั้งหมด 10 เกณฑ ดังนี้ คือ
1. สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร
2. ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
4. ตองทํา คนสวนใหญในองคกรตองการ
5. ผูบริหารใหการสนับสนุน
6. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน
7. เปนเรื่องที่ทันสมัย
8. เปนนโยบายที่ตองทํา
9. เปนปญหาที่ทํา KM แลวสามารถแกไขได
10. เปนความรูที่บุคลากรในสํานักงานฯเชี่ยวชาญ
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สําหรับองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. 2553 มีจํานวน 4 องคความรู ไดแก
องคความรูที่ 1
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในการเขารวม
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ ตางประเทศ
องคความรูที่ 2
การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ
ในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ
องคความรูที่ 3
แนวทางการเรียนรูการจัดทําหนังสือราชการ
องคความรูที่ 4
ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการและการฝกอบรมสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําองคความรูดังกลาวขางตนนั้น สํานักเจาภาพหลักที่รับไปดําเนินการ
ดังกลาว ไดมีการหารือและตกลงแนวทางดําเนินการในเบื้องตนในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูฯ
และทางฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ ไดใหจัดทําแบบฟอรมเพื่อใหสํานักเจาภาพหลัก
กําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําองคความรูเปนที่เรียบรอยแลว ดังรายละเอียด
องคความรูประจําป
พ.ศ. 2553
K1 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ในการเขารวมการศึกษาดูงาน
สัมมนา ประชุม
ณ ตางประเทศ
K

สํานักเจาภาพหลัก
สํานัก
ภาษาตางประเทศ
สํานักการ
ตางประเทศ

K2 การแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานนิตบิ ัญญัติ

สํานักการประชุม
สํานักกฎหมาย

K3 แนวทางการเรียนรูการจัดทํา
หนังสือราชการ

สํานักบริหารงาน
กลาง

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Forum)
2. การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลง
กระดาษ A4 (A4 Story Telling)
3. การถอดบทเรียน (AAR: After Action
Review)
1. การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลา
ผาน VDO Camera (Clip Story Telling)
2. การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลง
กระดาษ A4 (A4 Story Telling)
3. เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Forum)
1. การจัดเก็บวิธีปฏิบตั ิในรูปของเอกสาร
(Practice Inventory)
2. การจัดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of
Practices: CoPs)
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องคความรูประจําป
พ.ศ. 2553
K4 ความรูเกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการและการฝกอบรม
สัมมนาของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
K

สํานักเจาภาพหลัก
สํานักการคลังและ
งบประมาณ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Forum)
2. การจัดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of
Practices: CoPs)

หลังจากที่ไดมีการสรุปองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. 2553 มีจํานวน
4 องคความรู พรอมสํานักที่เปนเจาภาพหลักในการรับผิดชอบในการจัดทําองคความรู รวมทั้ง ระบุกิจกรรม
เพื่อสกัดองคความรูออกมาจากที่ฝงอยูในตัวบุคลากรหรือจากเอกสารที่กระจัดกระจายเปนที่เรียบรอยแลว
ก็จะเปนหนาที่หลักของสํานักเจาภาพหลักรวมกับคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ซึ่งมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมอบหมายให โดยเครื่องมือ
หรือวิธีการในการสกัดองคความรูดังกลาวนั้น แบงออกเปน 4 กลุมใหญ ไดแก
(1) การจดบันทึก ไดแก การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการเขียนลงกระดาษ A4 (A4 Story
Telling) และ การใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลาผาน VDO Camera (Clip Story Telling)
(2) การเลาหรือการพูดคุย ไดแก การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)
และการถอดบทเรียน (AAR: After Action Review)
(3) การนําเสนอผลงาน ไดแก เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)
(4) การปรึกษาและขอความชวยเหลือจากผูรู ไดแก ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน (Mentoring
System) หรือ เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist) แตสําหรับเครื่องมือหรือวิธีการในกลุมที่ 4 นี้ เปนวิธีการที่แฝงอยู
ในระบบงานขององคกรอยูแลว จึงไมไดยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมเชนเดียวกับเครื่องมือใน 3 กลุมแรก
หลั ง จากขั้ น ตอนในการสกั ด องค ค วามรู เ สร็ จ สิ้ น แล ว ทางคณะทํ า งานจั ด การความรู ฯ
ก็จะนําองคความรูเหลานั้นมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผลผลิตที่ไดจากการสกัดความรู มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ
เอกสารแสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค (Hard Copy) File electronic ที่แสดงองคความรูที่เปนเชิงเทคนิค
(Soft File) ภาพนิ่ง (Photo) ภาพเคลื่อนไหว (VDO) โดยพื้นที่หลักในการจัดเก็บองคความรูเหลานี้ คือ
Website KM และ มุมความรูที่อยูในหองสมุดของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Corner) ซึ่งทาง
คณะทํางานจัดการความรูฯ ไดรวบรวมองคความรูที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําตั้งแตป พ.ศ. 2549
จนกระทั่งในปจจุบัน ป พ.ศ. 2553 เพื่อประโยชนในการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู อีกทั้งยังเอื้อให
บุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถเขาถึงองคความรูที่จัดทําไดโดยสะดวก ทันแกความ
ตองการใชประโยชนจากองคความรูเหลานั้น หลังจากที่ระบบการจัดเก็บขอมูลพรอมแลว ทางคณะทํางาน
จัดการความรูฯ
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ก็จะสื่อสารใหบุคลากรทราบถึงองคความรูที่สํานักเจาภาพหลักไดจัดทําขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดเขาไปใช
ประโยชน เปนการสงเสริมใหไดใชองคความรูดังกลาวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเวนชวงเวลาระยะ
หนึ่งในการใชประโยชนจากองคความรูเหลานั้น ทางคณะทํางานจัดการความรูฯ จึงจะดําเนินการวัดผล
โดยเนนในเรื่องการนําองคความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางองคความรูถือวามีประโยชน
แกบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม มีผลกระทบตอกลุมเปาหมายหลักเปนจํานวนมาก
และกลุมเปาหมายนาจะไดรับประโยชนมากเชนเดียวกัน จึงสงผลใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
หรือสรางแนวทางในการปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภายในองคกร หลังจากวัดผลดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
ก็จะมีการนําผลหรือความคิดเห็นที่สะทอนกลับมาจากบุคลากรที่ได ไปปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการความรูที่ดีขึ้นในระยะตอไป ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ที่กลาวมานี้ ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรูประจําป พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ การดํา เนิน การดา นการจัด การความรูของสํ า นั ก งานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภาจะประสบ
ความสําเร็จสําเร็จและเอื้อใหเกิดการสรางเครือขายในการแบงปนความรู (Networking) นวัตกรรมในการ
เรี ยนรู ในเชิ งสร างสรรค และก อให เกิ ดประโยชน ต อองค กร (Innovation) และเป นองค กรแห งการเรี ยนรู
(Learning Organization: LO) หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน อันประกอบดวย 2 สวน
หลัก ไดแก
1. ด านกระบวนการจั ดการความรู ที่ เป นระบบ สํ านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภา ได อ าศั ย
กระบวนการจั ด การความรู ต ามแนวทางของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. มาตั้ ง แตป แ รก ที่ เ ริ่ ม มี ก ารดํ า เนิ น การ
ดานการจัดการความรู (ป พ.ศ. 2549) จึงอาจจะกลาวไดวามีความแมนยําในเชิงกระบวนการ แตก็มิใช
เพียงแคดานกระบวนการสวนเดียวจะนําพาใหการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประสบ
ผลสําเร็จ ดังผลงานที่ปรากฏ
2. ดานบรรยากาศที่เอื้อและจูงใจใหบุคลากรในองคกรเกิดความรักและสมัครใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งในสวนนี้เปนสวนที่มีความสําคัญยิ่งในการผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการจัดการ
ความรู และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ สภา ตองมี ความพยายามสร างบรรยากาศองค กรนี้ควบคู ไปกั บการ
ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู (ในสวนที่ 1) เนื่องจาก บรรยากาศที่เอื้อ และจูงใจใหบุคลากร
ในองค ก รเกิ ด ความรั ก และสมั ค รใจในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ ป น ส ว นที่ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในองค กรที่ สํ าคั ญ ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมและทั ศนคติ ของบุ คลากรในองค กรให สอดรั บ กั บนวั ตกรรม
ใหม ๆ และความคิ ด เชิ ง สร า งสรรค เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านภายในองค ก รให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ก อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ทํ า ให อ งคก รเป น สถานที่ ที่ เต็ ม ไปด ว ยความรัก และ
ความผูกพันระหวางคนในองคกร (Happy Workplace) จนสามารถยกระดับใหเปนองคกรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่สูง (HPO: High Performance Organization) จนสามารถแขงขันกับองคกรภายนอก (Competitive
Advantage) และอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่สลับซับซอน (Complexity) และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

57
(Dynamic) ได โดยปจจัยตางๆ ดังกลาว ไดแก ผูบริหาร (Leadership) บุคลากร (People) บรรยากาศองคกร
และระบบการสื่อสาร (Work Climate, Communication) เทคโนโลยีสมัยใหม (ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย)
(Technology Virtual Network, Processes) แรงจูงใจ การใหรางวัล และการไดรับการยอมรับในองคกร
(Motivation, Rewarding, Recognition) การวัดและประเมินผล (Measurement Promote, Sustain Cops) ทีมงาน
ที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรู (Core Team)
อนึ่ ง ในการจั ดทํ าแผนปฏิ บัติ การการจัดการความรู ประจําป พ.ศ.2553 นั้น สํ านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังคงดําเนินตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. 2552
ซึ่งยึดโยงกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555) และแผนปฏิบัติการ
การบริหารความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3 ป (พ.ศ. 2550-2552) เนื่องจาก สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภายังอยูระหวางการทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555)
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ขึ้น คณะผูจัดทํา
จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Action Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําป พ.ศ. 2553 ขึ้น โดยยังคงยึดโยงกับแผนยุทธศาสตรและแผนบริหารความรูฉบับเดิม ดังที่กลาว
ในขางตน และจะดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู ระยะ 5 ป (KM Roadmap) (พ.ศ. 2554-2558)
หลังจากที่ ได มีการประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
เรียบร อยแลว จากนั้ นจึงจะไดจัดทํ าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. 2554 แผนการจัดการความรู
5 ป (KM Roadmap) (พ.ศ. 2554-2558) และแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559) เพื่ อให การจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดตอบสนองวิสั ยทัศนและ
ทิ ศทางการพั ฒนาองค กรต อไปและเพื่ อเป นการเตรี ยมความพร อมในการจั ดทํ าแผนการจั ดการความรู
ระยะ 5 ป (KM Roadmap) (พ.ศ. 2554-2558) หลังจากที่ไดมีการประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) เรียบรอยแลว ทางฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ
จึงไดจัดทําตารางสรุปองคความรูในแตละขอบเขตพื้นที่ความรู (KM Area) ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2553
ในภาพรวม พร อ มทั้ ง ฉบั บ ที่ จํ า แนกตามป ที่ จั ด ทํ า องค ค วามรู และจํ า แนกตามเจ า ภาพหลั ก ที่ จั ด ทํ า
องคความรู เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรู ระยะ 5 ป (KM Roadmap)
(พ.ศ. 2554-2558) ตอไป
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