รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

_____________________________________________________________________

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
หมวด 1- หมวด 6

คําอธิบายการตอบคําถาม
รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร
 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การจั ด ทํ า ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค์ ก ร ให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาบทบาทหน้ า ที่
ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
 การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของ
ลักษณะสําคัญขององค์กร และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม
โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้น ๆ แล้ว
 คําถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม แต่การ
ตอบคําถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ส่วน
ราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.......” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดําเนินการ)
 คํ า ถามที่ ส่ ว นราชการมี ลั ก ษณะงานไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งนั้ น ให้ ต อบว่ า
“ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคําถามในข้อนี้”
 การตอบคํ า ถาม ให้ ส่ ว นราชการอธิ บ ายบริ บ ทที่ สํ า คั ญ ขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในแต่ ล ะคํ า ถาม โดยใช้ วิ ธี ก ารพรรณาความ ใช้ แ ผนภาพประกอบ หรื อ ใช้ ตารางตามความเหมาะสม
ในแต่ละคําถาม
 คําถามในแต่ละข้ออาจมีคําถามย่อยหลายข้อ ส่วนราชการต้องตอบคําถามในแต่ละ
ข้อให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้น ๆ แล้ว ซึ่งจะนําไปคํานวณคะแนนต่อไปได้

ลักษณะสําคัญขององค์กร
ลั กษณะสํ าคั ญขององค์ กรแสดงให้ เห็ นภาพรวมของส่ วนราชการ บ่ งบอกถึ งสภาพแวดล้ อมด้ า น
การปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค์ ก รแสดงบริ บ ทเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจส่ ว นราชการมากขึ้ น และเพื่ อ ชี้ นํ า และ
จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7
ต่อไป

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้

1. ลักษณะองค์กร
เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญ
กับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญ
กับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็น
หน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่นตาที่บัญญัติไว้ในระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจําทั่วไปของวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบขึ้นตรงต่อประธาน
วุฒิสภา และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการก็ได้

-2ข้าราชการรัฐสภา มี 2 ประเภท คือ
1. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งรับราชการโดยการได้รับบรรจุแต่งตั้ง
2. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งได้รับราชการในตําแหน่งการเมือง
ของรัฐสภา
ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี 4 ประเภท คือ
1. ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนด เป็นตําแหน่ง
ประเภทบริหาร
2. ตํ า แหน่ ง ประเภทอํ า นวยการ ได้ แ ก่ ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการภายในระดั บ สํ า นั ก
ผู้อํานวยการกลุ่มงาน และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนด เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ
3. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่
ก.ร. กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น
4. ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.ร. กําหนด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 18 สํานัก ประกอบด้วย
10. สํานักกรรมาธิการ 2
สํานักงานประธานวุฒิสภา
11. สํานักกฎหมาย
สํานักประชาสัมพันธ์
12. สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักบริหารงานกลาง
13. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักการคลังและงบประมาณ
14. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักการต่างประเทศ
15. สํานักการพิมพ์
สํานักวิชาการ
16. สํานักกรรมาธิการ 3
สํานักการประชุม
17. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ 1
18. สํานักนโยบายและแผน
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- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#)

คําตอบ
พันธกิจ

พันธกิจ

หน้าที่ตามกฎหมาย

พันธกิจสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555) มีดังนี้
พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์
สาธารณะของชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงาน
ด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน
พันธกิจสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีดังนี้
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ไว้ดังนี้
1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
1.1 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
1.2 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ
2. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการ
ดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาท
และอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูล
ของนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา
5. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา
และสมาชิกวุฒิสภา
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและ
คําสั่ง ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น
ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย

- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#)
คําตอบ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยพิจารณาจาก
พันธกิจและอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหลัก ดังนี้

-5ผู้รับบริการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามพันธกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการ ดังนี้
กลุ่มผู้รับบริการ
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ
3. ประชาชน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. สื่อมวลชน
4. ประชาชน
โดย กลุ่มผู้รับบริการ 1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ รับบริการตาม
พันธกิจที่ 1 ให้บริการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของชาติ และ
พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน
3. ประชาชน รับบริการตาม
พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่
สาธารณชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แนวทางและวิธีการให้บริการ
มีการจัดทํา Customer Profile / แสดงตาราง
ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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แนวทางและวิธีการให้บริการ

3. สื่อมวลชน
4. ประชาชน
รับบริการตามพันธกิจที่ 1 ให้บริการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์
สาธารณะของชาติ และ พันธกิจที่ 2 เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดําเนินงาน
ด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีช่องทางการรับฟัง
และการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอ
รูปแบบการบริหารต่างๆ โดย
1. รับฟังผ่านผู้บริหารโดยตรง
2. รับฟังผ่าน Call Center
3. รับฟังผ่านระบบ Intranet/Internet
4. รับฟังผ่านบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- กําหนดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สํานักบริหารงานกลางเป็นศูนย์กลางในการรับ
ข้อร้องเรียน
- จัดทําประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชย
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- การสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับหน่วยงานต่างๆ 6 หน่วยงาน ได้แก่
1. สํานักราชเลขาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางและวิธีการให้บริการ
- จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
“หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นํา
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย และสามารถ
นําองค์ความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มผู้นําภาคต่างๆ 3 ภาค คือ
1) ภาคราชการ
2) ภาคเอกชน
3) ภาคประชาชน
2. กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ
(ปวช.) โดยโรงเรียนที่สังกัดคัดเลือก
ผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ
ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการพัฒนาการต่างๆ
โดยมีช่องทางในการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย
4 ช่องทาง ดังนี้
1) วารสารเครือข่ายผู้นํานัก
ประชาธิปไตย
2) www.senate.go.th Web board
ผู้นํานักประชาธิปไตย
3) E- Mail dpps @ parliament.go.th
4) “กลุ่มเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย
วุฒิสภา” ทาง www.facebook.com

-8ผู้รับบริการ

แนวทางและวิธีการให้บริการ
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ผ่านกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีช่องทาง
ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ดังนี้
1) ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5
Mhz. ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. – 16.00 น.
2) ทางเว็บไซต์/เว็บบอร์ด
http:// www.senate.go.th
3) ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร “สารวุฒิสภา”
โดยดําเนินการจัดทํา จํานวน 12 ครั้ง (1ครั้ง/เดือน)
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ดังนี้
1) ทางโทรศัพท์สายด่วน Call Center
วุฒิสภา 1102
2) จัดประชุม/สัมมนา/เวที เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
3) ทางเว็บไซต์ http:// www.senate.go.th
เว็บบอร์ดผู้นํานักประชาธิปไตย
- กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการและ
การดําเนินงานของส่วนราชการ

-9สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนดแนวทางและวิธีการ ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกระบวนการสร้างคุณค่า ดังนี้
กระบวนการสร้างคุณค่า
กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการสนับสนุนงาน
ด้านการตรากฎหมาย

ผู้รับบริการ
สมาชิกวุฒิสภา

แนวทางและวิธีการให้บริการ

สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนงานด้านการตรา
กฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
2. กระบวนการพิจารณาญัตติ
คณะกรรมาธิการ
สนับสนุนข้อมูลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
และสมาชิกวุฒิสภา ของการพิจารณาญัตติของ
สามัญหรือวิสามัญเพื่อกระทํา
คณะกรรมาธิการ/สมาชิกวุฒิสภา
กิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
เพื่อเสนอแนะและนําข้อสังเกตไปยัง
ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจ
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไป
หน้าที่ของวุฒิสภา
ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. กระบวนการตั้งกระทู้ถามทั่วไป
สมาชิกวุฒิสภา
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหาร
4. กระบวนการสนับสนุนการได้มา คณะกรรมการสรรหา ฯ ดําเนินการตอบสนองทางด้านข้อมูล
ซึ่งกรรมการในองค์กรตามที่
คณะกรรมาธิการสามัญ ในการสรรหาฯ และการตรวจสอบประวัติฯ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด
และสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่คณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ และสมาชิกวุฒิสภา
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
เลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งในองค์กร
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด
5. กระบวนการถอดถอนบุคคล
สมาชิกวุฒิสภาและ  ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริต
ออกจากตําแหน่ง
ประชาชน
ได้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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5. กระบวนการถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหน่ง

ผู้รับบริการ
สมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน

6. กระบวนการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ
แก่สาธารณชน

ประชาชน

กระบวนงานสนับสนุน
1. กระบวนการกิจกรรมด้านข้อมูล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2. กระบวนการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา
ประชาชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับวงงานรัฐสภา
ประชาชน

แนวทางและวิธีการให้บริการ
 ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาด้านข้อมูลการถอดถอน
 สร้างความเป็นธรรมโดยยึดหลักนิติรัฐ
และหลักนิติธรรม
 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับภารกิจของวุฒิสภา
โดยส่งเสริมสนับสนุน และเปิดช่องทางให้
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและ
สะดวกขึ้น
 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินวิถีชีวิต
ตามครรลองทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ และให้บริการ
ที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
แก่สมาชิกวุฒิสภา ประชาชน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
 ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความ
เป็นธรรมให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
คล่องตัวเข้าถึงต่อหน่วยงานราชการ
ได้ง่าย
 หน่วยงานภาครัฐสามารถแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนให้กับประชาชนโดยยึดหลัก
นิติธรรม
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3. กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ผู้รับบริการ
บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

4. กระบวนการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ
และประชาชน

5. กระบวนการด้านการคลังและ
งบประมาณ ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ
และประชาชน

แนวทางและวิธีการให้บริการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดําเนินงานในการสนับสนุนภารกิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและ
ให้บริการด้านความรู้แก่ประชาชน
 ดําเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการ
 ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
และประชาชน
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- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร

คําตอบ
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555)
วิสัยทัศน์

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุน
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ
เป้าหมายสูงสุด สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
(Ultimate รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Outcome) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางาน
ด้านนิติบัญญัติของชาติ และเพื่อเป็นการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ได้จัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร จากผลการดําเนินการในการวิเคราะห์ตําแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ได้กําหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานประชุม
เป้าประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้
ข้อมูล และระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้งานนิติบัญญัติของชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับ
มาตรฐานสากล และมีความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

- 13 เป้าหมายสูงสุด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
(Ultimate ภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ
Outcome) เป้าประสงค์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ผลงานขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อรองรับบทบาทใหม่และการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก 1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
(Core Values) 2. มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. จิตบริการ
4. โปร่งใส สุจริต
5. การทํางานเป็นทีม
6. ไม่เลือกปฏิบัติ
วัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และข้อสั่งการต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 14 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เป้าประสงค์
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
ค่านิยมหลัก 1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
(Core Values) 2. มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. จิตบริการ
4. โปร่งใส สุจริต
5. การทํางานเป็นทีม
6. ไม่เลือกปฏิบัติ
วัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และข้อสั่งการต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน
ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (#)
(ให้ใช้ข้อมูลบุคลากร (หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา) ของส่วนราชการ ณ วัน
ปัจจุบันที่ส่วนราชการทําการประเมิน))
คําตอบ
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถแบ่งประเภทของบุคลากร
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- 15 1. ข้าราชการรวมทั้งสิ้น 1,064 คน
แบ่งเป็นสายงาน/ตําแหน่งต่างๆ ได้ 29 สายงาน โดยตําแหน่งประเภทวิชาการมีบุคลากรใน
สายงานนิติกรมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 18.14) รองลงมาคือสายงานวิทยากร (คิดเป็นร้อยละ 15.04 )
และตําแหน่งประเภททั่วไป มีบุคลากรในสายงานเจ้าพนักงานธุรการมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 20.11)
รองลงมาคือเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (คิดเป็นร้อยละ 13.91)
ตามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการรั ฐสภา พ.ศ. 2554 ตํ าแหน่ งข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญ
มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) ตําแหน่งประเภทบริหาร
(ก) ระดับต้น
(ไม่มี)
(ข) ระดับสูง
จํานวน
7
คน
(2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
(ก) ระดับต้น
(ไม่มี)
(ข) ระดับสูง
จํานวน
18 คน
(3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ
จํานวน
(ก) ระดับปฏิบัติการ
370 คน
(ข) ระดับชํานาญการ
96 คน
จํานวน
จํานวน
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
43 คน
จํานวน
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
14 คน
จํานวน
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
3
คน
(4) ตําแหน่งประเภททั่วไป
จํานวน
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
392 คน
(ข) ระดับชํานาญงาน
83 คน
จํานวน
(ค) ระดับอาวุโส
จํานวน
38 คน
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
(ไม่มี)
ด้านการศึกษา ข้าราชการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 54.79) รองลงมา
คือปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 24.72) โดยมีอายุเฉลี่ย 37.04 อายุราชการเฉลี่ย 9.8 ปี
2. ลูกจ้างประจํา รวมทั้งสิ้น 56 คน
แบ่ ง เป็ น สายงานต่ า งๆ ได้ 10 สายงาน โดยมี ลู ก จ้ า งประจํ า ในสายงานพนั ก งานขั บ รถยนต์
มากที่ สุ ด (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.43) โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 48.84 ปี อายุ ร าชการเฉลี่ ย อยู่ ที่ 19.57 ปี
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21)

- 16 3. พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 39 คน
แบ่งเป็นสายงานต่างๆ ได้ 16 สายงาน โดยมีพนักงานราชการในสายงานพนักงานบริการมากที่สุด
จํ า นวน 14 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.90) โดยมี อ ายุ เฉลี่ ยอยู่ ที่ 33 ปี อายุ ร าชการเฉลี่ ยอยู่ ที่ 1.67 ปี
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.05)
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กันยายน 2554
สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา
สายงาน
1 นักบริหาร
2 ผู้อํานวยการ

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน
บริหาร อํานวยการ
ต้น สูง ต้น

วิชาการ

ทั่วไป

สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

7
18

3 นักจัดการงานทัว่ ไป

1

3

รวม
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

7

0.66

18

1.69

4

21

3

2

1

27

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

11

4

1

1

17

1.60

6 นักทรัพยากรบุคคล

19

7

4

2

32

3.01

7 นักประชาสัมพันธ์

17

4

1

22

2.07

8 นักวิชาการช่างศิลป์

1

1

0.09

9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2

5

0.47

10 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

4

1

5

0.47

11 นักวิเทศสัมพันธ์

24

4

3

31

2.91

12 บรรณารักษ์

2

1

3

0.28

13 นักวิชาการพัสดุ

4

8

0.75

2

2

1

1

1
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4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0.38
2.54

สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา
สายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักบัญชี
นิติกร
วิทยากร
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจรัฐสภา
เจ้าพนักงานเครือ่ งคอมพิวเตอร์
นายช่าง
นายช่างศิลป์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างพิมพ์
เจ้าพนักงานชวเลข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รวม

บริหาร อํานวยการ
ต้น สูง ต้น

7

0

วิชาการ

ทั่วไป

สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
8
6
1
2
1
154
26
8
4
1
101
38
16
3
2
12
9
5
4
9
2
1
4
138
10
147
49
18
8
3
50
4
14
2
5
8
7
4
18
370
96
43
14
3
392
83
38

รวม
(คน)
15
3
193
160
26
4
12
4
148
214
11
68
2
5
8
11
1064

คิดเป็น
ร้อยละ
1.41
0.28
18.14
15.04
2.44
0.38
1.13
0.38
13.91
20.11
1.03
6.39
0.19
0.47
0.75
1.03
100.00
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเภทตําแหน่ง / จํานวน

สายงาน / อายุ / วุฒิ
การศึกษา
อายุ
1. อายุตัวเฉลี่ย

บริหาร

อํานวยการ

ต้น

สูง

-

2. อายุราชการเฉลี่ย

ต้น

อายุ

วิชาการ

สูง

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

0.37

0.94

11.35

4.14

1.98

0.22

0.51

1.92

1.51

0.89

ทั่วไป

ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ

โดยเฉลี่ย

ทรงคุณวุฒิ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน อาวุโส

0.73

0.16

11.89

3.62

1.86

0.38

0.10

1.68

1.56

1.03

37.04
9.80
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ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สายงาน / อายุ / วุฒิ
การศึกษา
1.
2.
3.
4.

วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน

บริหาร อํานวยการ
ต้น สูง ต้น

สูง

3
4

11
6

7

0

17

คิดเป็น
รวม
ร้อยละ
(คน)
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
169
28
19 216 20.30
217
49
18
10
1
207
50
17 583 54.79
153
46
26
4
1
16
5
2
263 24.72
1
1
2
0.19
370
96
44
14
3
392
83
38 1064 100
วิชาการ

ทั่วไป

- 20 ลูกจ้างประจํา
กันยายน 2554
จํานวน
(คน)

คิดเป็นร้อยละ
(%)

1. พนักงานทั่วไป

10

17.86

2. คนสวน

10

17.86

3. พนักงานสถานที่

7

12.50

4. พนักงานขับรถยนต์

12

21.43

5. พนักงานขับรถโดยสาร

1

1.79

6. พนักงานรับโทรศัพท์

1

1.79

7. พนักงานบริการ

7

12.50

8. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

4

7.14

9. พนักงานโรงพิมพ์

2

3.57

10. ผู้ดูแลหมวดสถานที่

2

3.57

56

100.00

สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา
สายงาน

รวม
อายุ

อายุเฉลี่ยโดยรวม

1. อายุตัวเฉลี่ย
2. อายุราชการเฉลี่ย
จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

48.48
19.57
คิดเป็นร้อยละ
(%)

55
1

98.21
1.79

56

100.00

- 21 พนักงานราชการ
กันยายน 2554
จํานวน
(คน)

คิดเป็นร้อยละ
(%)

1. เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและสวัสดิการ

1

2.56

2. ช่างภาพ

1

2.56

3. นักวิชาการด้านตรวจสอบภายใน

2

5.13

4. นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

1

2.56

5. นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์

1

2.56

6. นักเอกสารสนเทศ

2

5.13

7. ผู้สื่อข่าว

1

2.56

8. พนักงานซ่อมบํารุง (ช่างไฟฟ้า)

1

2.56

9. พนักงานซ่อมบํารุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

1

2.56

10. พนักงานบริการ

14

35.90

11. พนักงานบริการอัดสําเนา

3

7.69

12. พนักงานพัสดุ

1

2.56

13. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

3

7.69

14. พนักงานราชการขับรถยนต์โดยสาร

2

5.13

15. พนักงานราชการประจํารถยนต์โดยสาร

2

5.13

16. พนักงานเรียงพิมพ์

3

7.69

39

100.00

สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา
สายงาน

รวม

- 22 อายุ

อายุเฉลี่ยโดยรวม

1. อายุตัวเฉลี่ย
2. อายุราชการเฉลี่ย

33.00
1.67
วุฒิการศึกษา

1. ต่ํากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี

จํานวน
(คน)

คิดเป็นร้อยละ
(%)

32
7

82.05
17.95

39

100.00

3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้าง ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#)
คําตอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

มีระบบเครือข่ายส่วนกลาง
มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ LAN
มีระบบ Internet Intranet
มีระบบฐานข้อมูลข้อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มีระบบรักษาความปลอดภัย Firewall
มีระบบ e-auction/GFMIS
มีระบบ VDO Conference
มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มีระบบ Web สําหรับผู้พิการทางสายตา
มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

- 23 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.
13.
14.
15.
16.

อุปกรณ์

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สิ่งอํานวยความสะดวก

13.

มีระบบ Web สําหรับผู้พิการทางสายตา
มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มีระบบการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
มีระบบป้องกันไวรัส
มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย
(Log System)
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย
เครื่องพิมพ์สี / ขาวดํา
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่อง LCD Projector
เครื่องฉาย
ที่จอดรถ
บ้านพักสวัสดิการของรัฐสภา
สโมสรรัฐสภา
ห้องสมุด
ห้องฝึกอบรม
ห้องประชุมทั่วไป
ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (301,1503)
สถานที่ออกกําลังกาย
ห้องพยาบาล
ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา
มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)
มีรถตู้บริการ รับ-ส่ง ระหว่างอาคารสุขประพฤติ
และอาคารรัฐสภา 2
มี Notebook ให้สมาชิกวุฒิสภา ยืมใช้ทุกคน
(1 คนต่อ 1 เครื่อง)

- 24 (5) ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#)
(ให้ระบุเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น)
คําตอบ
การดําเนินงาน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. กระบวนการสนับสนุนงาน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (หมวด 6 รัฐสภา)
ด้านการตรากฎหมาย
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 (หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา
หมวด 4 กรรมาธิการ และหมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญร่างพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด)
 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 (หมวด 7
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่าง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป)
 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 (หมวด 2 การประชุมรัฐสภา
และหมวด 3 กรรมาธิการ)
2. กระบวนการพิจารณาญัตติ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ขอให้วุฒิสภาตั้ง
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
คณะกรรมาธิการสามัญหรือ  ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งที่ปรึกษาผู้ชํานาญการนักวิชาการและ
วิสามัญเพื่อกระทํากิจการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา พ.ศ. 2551
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจ
ราชการ พ.ศ. 2550
หน้าที่ของวุฒิสภา
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
3. กระบวนการตั้งกระทู้ถาม  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ทั่วไป
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 2551
4. กระบวนการสนับสนุนการ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้มาซึ่งกรรมการในองค์กร
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามที่รัฐธรรมนูญและ
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
กฎหมายกําหนด
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฯลฯ

- 25 การดําเนินงาน
5. กระบวนการถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหน่ง

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2552
 ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาคําร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญออกจากตําแหน่ง พ.ศ. 2551
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

6. กระบวนการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การดําเนินงาน
ด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน
7. กิจกรรมด้านข้อมูลของ
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2546
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
8. กระบวนการรับเรื่องราว
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับ
ร้องทุกข์ของสํานักงาน
เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2548
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
9. กระบวนการพัฒนา
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 2518 ในการบรรจุ
ทรัพยากรบุคคล
แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ
รวมถึงการลงโทษทางวินัย เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส

- 26 การดําเนินงาน
10. กระบวนการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
11. กระบวนการด้านการคลัง  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานสังกัดรัฐสภา
และงบประมาณของสํานักงาน ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
เลขาธิการวุฒิสภา
168 วรรค 8 บัญญัติว่า รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับ
การบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญและวรรค 9 หากสํานักงาน
เห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอสามารถเสนอขอคําขอแปรญัตติ
ต่อกรรมาธิการได้โดยตรง
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2502

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร
(6) โครงสร้างองค์กร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด
คําตอบ
- โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน 18 สํานัก
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- 28 - วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี มีดังนี้
คําตอบ
สํา นั ก งานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ฐ านะเทีย บเท่ า กรมและเป็ น นิติ บุ ค คล โดยมี
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานราชการสังกัด
รัฐสภา การบริหารงานบุคคลกลางมีองค์กรของตนเอง คือ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.)
ทําหน้าที่ในการควบคุม ดูแล สําหรับบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเรียกว่า ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
สามัญ คือ บุคคลผู้รับราชการในตําแหน่งประจําในส่วนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภา
เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการ ขึ้ น ตรงต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภา โดยมี ที่ ป รึ ก ษา
ด้านต่างๆ 6 คน และรองเลขาธิการวุฒิสภา 6 คน ช่วยบริหารกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ทั้งมี
กลุ่มงานอิสระ 3 กลุ่มงาน ปฏิบัติงานให้โดยตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่มงานที่ปรึกษา กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน และกลุ่ ม ช่ ว ยอํ า นวยการนั ก บริ ห าร โดยมี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในออกเป็ น
18 สํานัก มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมด้านต่างๆ ของวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีวิธีการจัดการที่ดี ที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี ดังนี้
1. มีระบบการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
1) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 – 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการติดตามประเมินผล
2) แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2554
3) แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2554
4) แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปี พ.ศ. 2554
6) แผนการดําเนินงานตามมาตรการ / แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
7) แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8) มีการดําเนินการ โครงการ 5 ส ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- 29 9) แผนปฏิบัติการปรับปรุงการให้บริการของสํานักงานประธานวุฒิสภา
10) ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการใช้เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ
11) จัดให้มีระเบียบการรักษาความปลอดภัย สถานที่ประชุมของรัฐสภา
12) มีการจัดทํา Web board สนทนากับผู้บริหาร เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรทุกระดับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
13) จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2554
14) นําข้อมูลของแผนต่างๆ ข้างต้น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ระบบการติดตามและตรวจสอบ
1) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
- การรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- ระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
- การรายงานประจําปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น รายไตรมาส
โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น และมอบหมายให้สํานักการคลังและงบประมาณ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วม
ติดตามและให้สํานักต่างๆ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต กิจกรรมหลักของแต่ละสํานักฯ
ต่อรองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ รายไตรมาส
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี 2554 เพื่อดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดให้เป็นไปตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 30 2) มีระบบการตรวจสอบ
- การตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทําบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง การสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่
ตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลและประหยั ด ทั้ ง นี้ ในการดํ า เนิ น งานจะตรวจติ ด ตามผลการบริ ห าร ประมาณ
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ
3) การมอบหมายงานที่ชัดเจน
- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายการบริหารราชการ โดยให้รองเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติราชการ โดยให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการและสั่งการแทนเลขาธิการวุฒิสภาในการ
ปฏิ บัติ ร าชการของหน่ว ยงานที่ไ ด้ รับ มอบหมาย ส่ ว นการปฏิบั ติ ง านที่ต้ อ งเสนอประธานรั ฐ สภาหรื อ
ประธานวุฒิสภา งานนโยบาย งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล หรืองานที่มีความสําคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่อสมาชิกวุฒิสภา หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ดําเนินการ
- มีการจัดทําคําสั่งการมอบหมายงานให้ที่ปรึกษา และมอบหมายให้ที่ปรึกษา
ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติราชการ ได้แก่
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
เมื่อใดที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการใดตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว ให้เสนอรายงานพร้อมสําเนาเรื่อง
ให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ การติดตาม / ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยการจัดประชุม
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นคราวไป
- มีการจัดทําคําสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการและ
คณะทํางานต่างๆ
ทั้งนี้การมอบหมายงานดังกล่าว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518

- 31 (7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน
ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#)
- ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

1. สํานักงานเลขาธิการ - การรับร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่าน
สภาผู้แทนราษฎร
ความเห็นชอบของสภา
ผู้แทนราษฎร
- การส่งร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่าน
การพิจารณาของวุฒิสภา
- กรรมาธิการร่วมพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. ที่วุฒิสภาแก้ไข
เพิ่มเติม และสภา
ผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับ
การแก้ไข
2. สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
- ข้อบังคับการประชุม
ของรัฐสภา

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
- หนังสือราชการ
- การประชุม
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- อินเตอร์เน็ต
- เว็บไซต์หน่วยงาน

ความถูกต้องตามระเบียบ - ผ่านระบบ
การจัดสรร
Evaluation
Management
Information System
(EvMIS) เสนอแผน 1
ครั้งต่อปี รายงาน
ทุกเดือน
- รายงานเป็นเอกสาร
ทุก 3 เดือน

- 32 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
3. กรมบัญชีกลาง

บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน
จ่ายเงิน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

ความถูกต้องตามระเบียบ - ผ่านระบบ
การเบิกจ่าย
Government
Financial
Management
Information system
(GFMIS)
- รายงานทางการเงิน
ทุกเดือน และ 1 ครั้ง
ต่อปี
4. สํานักงานเลขานุการ บทบาทด้านการบังคับใช้
- กฎหมาย
- จดหมายราชการ
ก.ร.
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ร่วมกัน - ระเบียบข้อบังคับ
- โทรศัพท์, โทรสาร
- สัญญา
- อินเตอร์เน็ต
- ข้อตกลงความร่วมมือ - ประชุมชี้แจง
5. สํานักงาน
พิจารณาร่างกฎหมาย
ความถูกต้องตาม
ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ
6. สํานักเลขาธิการ
พิจารณาร่างกฎหมาย
ความถูกต้องตาม
ประชุม
คณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ
7. หน่วยงาน / องค์กร - บทบาทด้านการ
ระเบียบข้อบังคับของ
- จดหมายราชการ
ระหว่างประเทศทั้ง
ประสานงาน
องค์กร
- โทรศัพท์ / โทรสาร
ภาครัฐและเอกชน
- บทบาทด้านการประชุม
- อินเตอร์เน็ต /
- สถาน
ร่วมกัน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เอกอัครราชทูต
- สหภาพรัฐสภา
- สมัชชารัฐสภา
อาเซียน
- สมาคมเลขาธิการ
รัฐสภา

- 33 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

8. หน่วยงานเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
- สถาบันทาง
การศึกษา
- มูลนิธิ / สมาคม
- ประชาชน
กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการ
สนับสนุนงานด้านการ
ตรากฎหมาย

- การสนับสนุนและการ
ประสานให้เกิดความร่วมมือ
- การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ

ความรู้และความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน

- ประชุมชี้แจง
- จดหมายราชการ
- เผยแพร่เอกสาร

มีขั้นตอนและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน แผนผังการทํางาน
(Workflow) ที่แสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และระบบการติดตามการ
ดําเนินงาน

ความถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ในการสนับสนุน
ข้อมูลต่อผู้รับบริการ

 มีการแนะนํา
 สอนงานให้กับ
ข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปัญหา
อุปสรรค
ผู้บังคับบัญชาร่วม
แก้ไข
 สร้างจิตสํานึกเพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร
ต่อไป
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บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

2. กระบวนการ
พิจารณาญัตติขอให้
วุฒิสภาตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญเพื่อกระทํา
กิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา

มีขั้นตอนและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน แผนผังการ
ทํางาน (Workflow) ที่แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และระบบการ
ติดตามการดําเนินงาน

ความถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ในการสนับสนุน
ให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณา/ศึกษา/สอบสวน
ให้สําเร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ประชุม
วุฒิสภากําหนด รวมทั้ง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย/ข้อบังคับการ
ประชุม ให้ได้ประเด็นที่
ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา
และได้ประโยชน์ตอ่
ประชาชน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

 มีการแนะนํา
สอนงานให้กับ
ข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลอง
ปฏิบัติงานจริง เมื่อ
เกิดปัญหาอุปสรรค
ผู้บังคับบัญชา
ร่วมแก้ไข
 สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร
ต่อไป
 ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก
เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติการ
ดําเนินงาน
3. กระบวนการตั้งกระทู้  มีขั้นตอนและแนวทางใน ความรวดเร็ว ทันต่อ
 มีการแนะนํา
ถามทั่วไป
สอนงานให้กับ
การปฏิบัติงาน แผนผังการ เหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองต่อสมาชิก
ข้าราชการใหม่
ทํางาน (Workflow) ที่
วุฒิสภา ประชาชนที่ได้รับ  กิจกรรมพี่สอนน้อง
แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความเดือนร้อนและ
 การทดลอง
และระบบการติดตามการ ประชาชนโดยทั่วไป ได้รับ
ปฏิบัติงานจริง เมื่อ
ทราบการตอบชี้แจงของ
ดําเนินงาน
เกิดปัญหาอุปสรรค
 มีการจัดทําเป็นคู่มือที่เป็น รัฐมนตรี เกี่ยวกับ
ผู้บังคับบัญชา
มาตรฐานตามกระบวนการ แนวนโยบายของรัฐบาล
ร่วมแก้ไข
และวิธีการของรัฐบาล
หลักแบบชัดเจน
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บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

ให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นตามที่สมาชิก
วุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถาม

 สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร
ต่อไป
 มีการแนะนํา
สอนงานให้กับ
ข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลอง
ปฏิบัติงานจริง เมื่อ
เกิดปัญหาอุปสรรค
ผู้บังคับบัญชา
ร่วมแก้ไข
 สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร
ต่อไป
 มีการแนะนํา
สอนงานให้กับ
ข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลอง
ปฏิบัติงานจริง เมื่อ
เกิดปัญหาอุปสรรค
ผู้บังคับบัญชา
ร่วมแก้ไข

4. กระบวนการ
สนับสนุนการได้มาซึ่ง
กรรมการในองค์กร
ตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายกําหนด
การทําหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการในการ
ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

มีขั้นตอนและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน แผนผังการทํางาน
(Workflow) ที่แสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และระบบการติดตามการ
ดําเนินงาน

5. กระบวนการถอด
ถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่ง

 มีขั้นตอนและแนวทางใน  ความถูกต้อง รวดเร็ว
การปฏิบัติงาน แผนผังการ
และเป็นไปตาม
ทํางาน (Workflow) ที่
กําหนดระยะเวลาที่
แสดงขั้นตอนและ
กฎหมายกําหนด ใน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การสนับสนุนข้อมูลใน
และระบบการติดตามการ
ขั้นตอนการรับการ
ดําเนินงาน
แสดงตนของผู้รเิ ริ่ม,
ขั้นตอนการรับและ
 มีคู่มือแนวทางในการ
ตรวจสอบคําร้องขอ
ตรวจสอบ คําร้องขอของ
และการส่งเรื่องให้
ประชาชนที่เข้าชื่อร้องขอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ความถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
โดยจะต้องสามารถ
หาข้อมูล/ข้อเท็จจริง หรือ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับ
การเสนอชือ่ จากหลายๆ
ฝ่ายมาใช้ประกอบการ
พิจารณาของ
คณะกรรมาธิการได้ภายใน
เวลาที่กฎหมายหรือที่
ประชุมวุฒิสภากําหนด
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6. กระบวนการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
การดําเนินงานด้านนิติ
บัญญัติแก่สาธารณชน

บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

และขั้นตอนการประชุม  สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
 มีโครงการฝึกอบรมให้
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ความรู้แก่ข้าราชการใน
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
ตรวจสอบคําร้องขอและ
 การสร้างความรู้
วัฒนธรรมองค์กร
การวินิจฉัยคําร้องให้เป็น
ความเข้าใจ ให้กับ
ต่อไป
แนวทางเดียวกันทุกครั้งที่มี
ประชาชนในการจัดทํา
การตรวจสอบคําร้องขอ
คําร้องขอให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด (วันที่
ผู้ริเริ่มมาแสดงตนต่อ
ประธานวุฒิสภา)
(ขั้นตอนการรับแสดง
ตนของผู้ริเริ่ม กรณี
ประชาชนเข้าชื่อร้อง
ขอ)
 ความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของผลการ
ตรวจสอบ (ขั้นตอน
การตรวจสอบคําร้อง
ขอ)
มีขั้นตอนและแนวทางในการ  การเข้าถึงอย่าง
 มีการฝึกอบรม /
ปฏิบัติงาน แผนผังการทํางาน
ฝึกปฏิบัติให้แก่
ครอบคลุม เนือ่ งจาก
(Workflow) ที่แสดงขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ที่จะ
ประธานวุฒสิ ภามี
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในโครงการ
นโยบายให้ดําเนินงาน
และระบบการติดตามการ
จัดกิจกรรม/โครงการ  มีการประชุมและร่วม
ดําเนินงาน
และเผยแพร่เอกสารใน
ปรึกษาหารือระหว่าง
การส่งเสริมบทบาทของ ผู้ปฏิบัติก่อนการ
วุฒิสภาสู่ประชาชนให้
ปฏิบัติงานตาม
ทั่วทุกภูมิภาค
โครงการ
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บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 การมีส่วนร่วม
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภาค
ประชาชน เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในงานด้าน
การส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ
บทบาทหน้าที่ของ
วุฒิสภา
 การได้รับการ
สนับสนุน สมาชิก
วุฒิสภาของแต่ละ
จังหวัด ให้การ
สนับสนุนสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาใน
การจัดโครงการ
เสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่น และ
โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน
ในแต่ละจังหวัด
นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยงานภายนอก คือ
มูลนิธิคอนราด

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
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บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

อเดนาวร์ ในการ
ดําเนินการจัดโครงการ
เสริมสร้างความพร้อม
และโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน
กระบวนงานสนับสนุน
7. กระบวนการกิจกรรม
ด้านข้อมูลของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

มีขั้นตอนและแนวทางในการ  ความถูกต้อง รวดเร็ว
ปฏิบัติงาน แผนผังการทํางาน
และเป็นปัจจุบันของ
(Workflow) ที่แสดงขั้นตอน
ข้อมูลทีส่ นับสนุนงาน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ คือ
และระบบการติดตามการ
 งานด้านการ
ดําเนินงาน
ประชุม
 ด้านกรรมาธิการ
 ด้านการตรา
กฎหมาย
 ด้านวิชาการ
 ด้านการ
ต่างประเทศ
 ด้านการบริหาร
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
 ด้านประชาสัมพันธ์

 มีการจัดฝึกอบรม
สําหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจํา
ศูนย์บริการข้อมูล
เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในขั้นตอน
และเทคนิคการให้
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
 มีการศึกษาดูงาน
การปฏิบัติหน้าที่
ณ ศูนย์บริการข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอก
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง โดยมี
ผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้กํากับดูแล
และแก้ไขปัญหา
หากกรณีเกิดปัญหา
หากกรณีเกิดปัญหา
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
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8. กระบวนการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

9. กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

บทบาทหน้าที่
ในการปฎิบัติงานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

มีขั้นตอนและแนวทางในการ  ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน แผนผังการทํางาน
ให้บริการ
(Workflow) ที่แสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และระบบการติดตามการ
ดําเนินงาน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

 มีการแนะนํา
สอนงานให้กับ
ข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลอง
ปฏิบัติงานจริง เมื่อ
เกิดปัญหาอุปสรรค
ผู้บังคับบัญชา
ร่วมแก้ไข
 สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร
ต่อไป
มีการอบรมโดยแบ่งรูปแบบการ  พัฒนาบุคลากรให้
มีการออกแบบหลักสูตร
พัฒนาตามสมรรถนะของ
ให้สอดคล้องกับการ
สอดคล้องตาม
บุคลากร โดยแบ่งสมรรถนะ
พัฒนาสมรรถนะของ
สมรรถนะหลักของ
ออกเป็น ดังนี้
องค์กร คือ ทํางานเชิง บุคลากรในแต่ละด้าน
- พัฒนาสมรรถนะหลัก
รุก, พร้อมรับการ
ของบุคลากร (Core
ตรวจสอบทัศนคติเชิง
Competency)
บวก, จิตบริการ, ค้นหา
- พัฒนาสมรรถนะหลัก
ใฝ่รู้ตลอดเวลา, การ
พื้นฐาน (Basic
ทํางานเป็นทีม, ความ
Competency)
เป็นผู้ไว้วางใจได้ความ
- พัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
โปร่งใส, ประสิทธิภาพ
ในงานของบุคลากร
ความอดทน อดกลั้น,
(Functional Competency)
ความเอื้ออาทร ใฝ่
- Dictionary
สัมฤทธิ์, ความมี
Competency
คุณธรรม

- 40 ส่วนราชการ/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
10. กระบวนการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. กระบวนการด้าน
การคลังและ
งบประมาณของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

บทบาทหน้าที่
ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฎิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ร่วมกัน
มีขั้นตอนและระยะเวลา  ความสะดวก รวดเร็ว
การปฏิบัติงาน (Gantt
และถูกต้อง จัดให้มี
Chart) และมีการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามการดําเนินงาน
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
อย่างต่อเนื่อง
ถูกต้อง เพื่อสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของสมาชิกวุฒิสภาได้
รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่
พิการทางสายตา
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนสามารถติดตาม
การประชุมวุฒิสภา
ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงาน
มีขั้นตอนและแนวทาง  ความเพียงพอของ
ในการปฏิบัติงาน
งบประมาณ เพื่อ
แผนผังการทํางาน
ดําเนินงานได้ตาม
(Workflow) ที่แสดง
พันธกิจของสํานักงาน
ขั้นตอนและระยะเวลา  ความทันต่อความต้องการ
การปฏิบัติงาน และ
และความถูกต้อง ในการ
ระบบการติดตามการ
เบิกจ่ายเงินให้กับ
ดําเนินงาน
ผู้รับบริการ และเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายที่
เกี่ยวข้อง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
 มีการแนะนํา
สอนงานให้กับ
ข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปัญหา
อุปสรรค ผู้บังคับบัญชา
ร่วมแก้ไข
 สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กรต่อไป

 มีการแนะนํา สอนงาน
ให้กับข้าราชการใหม่
 กิจกรรมพี่สอนน้อง
 การทดลองปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเกิดปัญหา
อุปสรรค ผู้บังคับบัญชา
ร่วมแก้ไข
 สร้างจิตสํานึก เพื่อให้
เกิดเป็นค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กรต่อไป
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- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#)
- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ

อะไรบ้าง (#)
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#)
ตอบ - กลุ่มผู้รับบริการ คือ
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ
3. ประชาชน
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ
1. องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. สื่อมวลชน
4. ประชาชน

กลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ

บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ โดย
 สนับสนุนข้อมูลด้าน
วิชาการ
 จัดทําเอกสาร
ประกอบ
พระราชบัญญัติ
 การผลิตผลงานวิจัย

1. บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทุกระดับ
มีความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนวุฒิสภาให้
สามารถทํางานในหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญได้อย่างรวดเร็ว
เต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ

1. มีแบบสอบถามการสํารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
โดยมีข้อเสนอแนะเป็นคําถาม
ปลายเปิดเพื่อเรียนรู้ความ
ต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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บริการที่ให้
 ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น
 งานด้านธุรการ
 การเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์ หรือการใช้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญของ
ประชาชน

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

2. บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตามมาตรฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีแทนการใช้
กระดาษ
4. มีข้อมูลที่มีการวิเคราะห์
ในเบื้องต้น เพื่อประกอบ
การพิจารณาของสมาชิก
วุฒิสภาที่มีความน่าเชื่อถือ
ถูกต้อง และทันเวลา
5. การจัดการข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ในแต่ละเรื่องไม่มีความ
ละเอียดพอ
6. การเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ผลงานของวุฒิสภา และ
กรรมาธิการสู่สาธารณชน
ยังน้อยเกินไป รวมทั้งควรมี
การเผยแพร่การประชุมผ่าน
เว็บไซต์วุฒิสภาทุกครั้ง

2. มีการจัดทําแบบแสดงความ
จํานงในการจัดส่งเอกสารของ
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อสํารวจ
ความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาให้ทราบถึงรูปแบบการ
จัดส่งเอกสารตามที่สมาชิก
วุฒิสภาต้องการ
3. มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
และคําชมเชย ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 4 ช่องทาง ดังนี้
 รับฟังผ่านผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยตรง
 รับฟังผ่าน Call Center
 รับฟังผ่านระบบ Internet
/ Intranet ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
 รับฟังผ่านบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาโดยตรง
4. การสื่อสารบทบาทอํานาจ
หน้าที่ผลงานและภารกิจต่างๆ
ของวุฒิสภาผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
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บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

7. ควรจัดส่งระเบียบวาระ
การประชุม หนังสือเชิญ
ประชุม และเอกสารการ
ประชุมแก่สมาชิกฯ ตามที่
อยู่ปัจจุบันให้เร็วขึ้น
โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่
ต่างจังหวัด ส่วนเอกสาร
ที่ไม่สําคัญส่งเพียงแต่ SMS
เข้ามือถือก็เพียงพอ
8. ปรับปรุงเทคโนโลยี
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในห้องประชุมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
9. เรื่องห้องสมุดควรได้รับ
การปรับปรุง ควรให้อยู่ใน
สถานที่ๆ คนอยากไปใช้
บริการ ควรทําให้รู้สึกว่าเป็น
แหล่งค้นคว้า และออกแบบ
พื้นที่ให้เหมาะสม
10. ควรบริหารจัดการ
ด้านกระทู้ถาม เกี่ยวกับ
ความชัดเจนในการพิจารณา
ว่ากระทู้ถามใดเป็น
กระทู้ถามด่วนหรือไม่

 สื่อสิ่งพิมพ์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เช่น
หนังสือพิมพ์สารวุฒิสภา
แผ่นพับบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา สรุป
ผลงานวุฒิสภา หนังสือ
“ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
และวงงานรัฐสภา”
เผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา
ส่วนราชการ
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา องค์กร
อิสระ ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
และสาธารณชนทั่วไป
 สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
 สถานีวิทยุกระจายเสียงใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 เว็บไซต์ของวุฒิสภา
(www.senate.go.th)
5. การสื่อสารผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น
 วันเด็กแห่งชาติ
 การเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจกับสื่อมวลชน
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บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

11. ควรมีการปรับปรุง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยและเป็นสากล
มากยิ่งขึ้น นําเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพิ่มเข้ามาใช้รวมถึงการเปิด
แผ่น CD ประกอบการอธิบาย
ควรจัดระบบให้อํานวย
ความสะดวกมากกว่านี้ เพราะ
แผ่น CD จะเกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์ ควรอนุมัติได้เร็ว
ทันกาลหรือควรมีระบบที่ สว.
ผู้พูดสามารถกดปุ่มเคลื่อนไหว
ภาพในจอและทําการควบคุม
เองได้ในการ (ใช้ Remote
เองได้)
12. ควรจัดให้มีข้อบังคับการ
ประชุมและกฎหมายอื่นๆ
พร้อมไว้ในกรณีที่สมาชิก
ร้องขอ
13. กรณีสมาชิกไม่ได้
เข้าร่วมประชุมควรจะมีการ
บันทึกจําแนกสาเหตุไว้ให้
ชัดเจนว่าเพราะเหตุใด เช่น
เนื่องจากลาป่วย ลากิจ หรือ
เดินทางไปดูงานต่างจังหวัด/
ต่างประเทศ และควรทํา
รายงานดังกล่าวแจ้งสมาชิก
เป็นหนังสือทุก 3-6 เดือน

 การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สําหรับเด็กและเยาวชน
 การเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่น หลักสูตร
กระบวนการเสริมสร้างผู้นํา
นักประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม
6. การสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
7. โครงการ สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน
8. โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554
9. โครงการปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์บทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
10. โครงการจัดทําระบบ
จัดเก็บภาพและเสียงการ
ประชุมรัฐสภา การประชุม
วุฒิสภาในระบบดิจิตอล
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บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

14. ควรไปประสานกับผู้ขอใช้
บริการเพื่อให้ได้รับข้อมูลใน
การดําเนินการร่างญัตติ
ร่างคําแปรญัตติ ร่างกระทู้ถาม
15. เจ้าหน้าที่ประจํา
คณะกรรมาธิการควรเอาใจใส่
กรรมาธิการในคณะให้
มากกว่านี้ และควรจัดให้มี
การอบรมบุคลากรในด้าน
วิชาการ ด้านการจับประเด็น
และสรุปสาระสําคัญและ
ด้านจิตบริการ
16. ควรระมัดระวังไม่ให้ข้อมูล
ในกรรมาธิการและ
อนุกรรมาธิการเผยแพร่
ออกไปจนทําให้ประชาชน
ผู้มาร้องเรียนได้รับ
ความเดือดร้อน
17. ควรมีการให้แรงจูงใจ
ให้คนทํางานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการกระตุ้นการทํางาน
และฝ่ายบริหารควรมี
การอบรมเป็นระยะ
ให้เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน และมีจิตบริการ
มีความกระตือรือร้น โดยให้มี
รางวัลให้เป็นพิเศษ

11. โครงการพัฒนาการ
ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ (ส่วนเพิ่มเติมงาน
จดหมายเหตุ)
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บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง
18. เอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควรสรุปเนื้อหาเป็นประเด็น
สําคัญสั้นๆ และมีเนื้อหาที่ทัน
ต่อเหตุการณ์
19. เก้าอี้ที่นั่งในห้องประชุมสภา
และห้องประชุมกรรมาธิการมี
สภาพทรุดโทรม
20. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อให้สมาชิกมาใช้ข้อมูลนั้นยัง
น้อยเกินไป ควรเพิ่ม
คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
ปัจจุบันมีน้อยมาก ข้อมูล
อยู่คนละที่ ขาดความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร ห้องประชุมมี
ไม่พอกับความต้องการ
21. ควรดูแลเรื่องป้ายชื่อที่ติด
ตรงที่เสียบบัตรที่มักจะหลุด
หายไปทุกครั้งที่มีการประชุม
22. เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่
สมาชิกวุฒิสภาโดยเท่าเทียมกัน
มิใช่ดูแลเฉพาะสมาชิกที่ดํารง
ตําแหน่งประธานวุฒิสภา
รองประธานฯ หรือประธาน
กรรมาธิการเท่านั้น อีกทั้งควร
ปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วและคอย
ประสานงานกับผู้ขอบริการใน
ทุกๆ ด้าน อย่างใกล้ชิดมากกว่านี้

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
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3. ประชาชน

บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง
23. ควรมีระบบโทรศัพท์สายนอก
บริการทั้ง 2 ด้านของห้องประชุม
ตลอดจนจัดให้มีคอมพิวเตอร์
ประจําที่ไว้ให้สมาชิก เพือ่ บรรจุ
ข้อมูลเอกสารประชุม จะช่วยลด
เอกสารได้จํานวนมาก
24. โรงพิมพ์รัฐสภาที่จัดพิมพ์
เอกสารข่าวกรรมาธิการใช้เวลา
มากเกินไป
25. ควรจัดให้มีพื้นที่จอดรถและ
มีพนักงานคอยดูแลความ
เรียบร้อย และอํานวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้น
- โครงการเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่น หลักสูตร
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” มี
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ควรจัดอบรมทุกปี
ทุกจังหวัดและจัดอย่าง
ต่อเนื่อง
 ควรจัดอบรมให้
กลุ่มเป้าหมายเดิมอีกครั้ง
เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเพือ่
ติดตามผลว่าผูผ้ ่านการ
อบรมได้นําความรู้ไปใช้ใน
ชุมชนอย่างไร

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
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บริการที่ให้

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

 ควรจัดสรรงบประมาณ
และสนับสนุนเอกสาร
รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อนําไปใช้ในการ
เผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
 ควรเปิดรับผู้เข้ารับการ
อบรมเพิ่มขึ้นและจัด
อบรมให้กับทุกภาคส่วน
โดยไม่จํากัดเพศ อายุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. องค์กรอิสระต่างๆ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2. สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
3. สื่อมวลชน

- ควรรักษามาตรฐานในการ
จ่ายเงินให้เป็นเช่นนี้ตอ่ ไป
- ควรเผยแพร่เอกสารทาง
เว็บไซต์ ณ ปัจจุบัน และ
เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
มากกว่านี้
- ควรมีบทความด้านอื่นๆ
ประกอบกฎหมายเพิ่มเติมไว้
ด้วย ก็จะเกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
กระบวนการสร้างคุณค่า
1. กระบวนการ
ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนงานด้านการ กับการสนับสนุนงานด้านการ
ตรากฎหมาย
ตรากฎหมาย ของสมาชิก
วุฒิสภา ที่มีความถูกต้อง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
งานด้านการตรากฎหมาย
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ที่มี
ความถูกต้อง รวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน
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บริการที่ให้
2. กระบวนการ
พิจารณาญัตติ

3. กระบวนการ
ตั้งกระทู้ถาม

4. กระบวนการ
สนับสนุนภารกิจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
การได้มาซึ่งบุคคลที่จะ
มาดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการ
พิจารณาญัตติของ
คณะกรรมาธิการ/สมาชิก
วุฒิสภา เพื่อเสนอแนะและ
นําข้อสังเกตไปยังรัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไป
ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
วุฒิสภาในการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินของ
ฝ่ายบริหาร
เพื่อตอบสนองทางด้านข้อมูล
ในการสรรหา ฯ และการ
ตรวจสอบประวัติ ฯ ให้แก่
คณะกรรมาการสรรหา ฯ
คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อ
ทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ
และสมาชิกวุฒิสภา ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือเลือกบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งในองค์กรตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด

สนับสนุนข้อมูลให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการพิจารณา
ญัตติของคณะกรรมาธิการ/
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอแนะ
และนําข้อสังเกตไปยังรัฐบาล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นําไปปฏิบัติเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาในการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน
ของฝ่ายบริหาร
ดําเนินการตอบสนองทางด้าน
ข้อมูลในการสรรหา ฯ และการ
ตรวจสอบประวัติ ฯ ให้แก่คณะ
กรรมาการสรรหา ฯ
คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทํา
หน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ และ
สมาชิกวุฒิสภา ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
เลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายกําหนด
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บริการที่ให้
5. กระบวนการถอด
ถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่ง

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

 เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทุจริตได้
 ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกวุฒสิ ภาด้าน
ข้อมูลการถอดถอน
 เพื่อสร้างความเป็นธรรม
โดยยึดหลักนิตริ ัฐและหลัก
นิติธรรม
6. กระบวนการ
 เปิดโอกาสให้ประชาชน
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ภารกิจของวุฒิสภาโดย
การดําเนินงานด้านนิติ
ส่งเสริมสนับสนุน และเปิด
บัญญัติแก่สาธารณชน
ช่องทางให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้นและ
สะดวกขึ้น
 ประชาชนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามครรลอง
ทางการเมือง การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
 ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทุจริตได้เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกวุฒิสภาด้าน
ข้อมูลการถอดถอน
 สร้างความเป็นธรรมโดยยึด
หลักนิติรัฐและหลักนิติ
ธรรม
 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภารกิจของ
วุฒิสภาโดยส่งเสริม
สนับสนุน และเปิดช่องทาง
ให้ประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้นและสะดวกขึ้น
 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนสามารถดําเนิน
วิถีชีวิต
ตามครรลองทางการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
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บริการที่ให้
กระบวนการสนับสนุน
1. กระบวนการกิจกรรม
ด้านข้อมูลของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

2. กระบวนการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา ประชาชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวง
งานรัฐสภา ด้านข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ และ
ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ตอบสนองความต้องการด้าน
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
และให้บริการที่รวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ แก่
สมาชิกวุฒิสภา ประชาชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวง
งานรัฐสภา

 เพื่อตอบสนองความ
 ตอบสนองความต้องการ
ต้องการของประชาชน
ของประชาชนในการ
ในการร้องเรียน/ร้อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอ
ทุกข์/ขอความเป็นธรรม
ความเป็นธรรม ให้เกิด
ให้เกิดความสะดวก
ความสะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว คล่องตัวเข้าถึง
คล่องตัวเข้าถึงต่อ
หน่วยงานราชการได้ง่าย
ต่อหน่วยงานราชการได้
ง่าย
 หน่วยงานภาครัฐสามารถ
 หน่วยงานภาครัฐสามารถ แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน
ให้กับประชาชนโดยยึดหลัก
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
นิติธรรม
ให้กับประชาชนโดยยึด
หลักนิติธรรม
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บริการที่ให้
3. กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ความต้องการ /
ความคาดหวัง
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามภารกิจใน
ด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของสมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการและให้บริการ
ด้านความรู้แก่ประชาชน
 สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการและ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
 ตอบสนองข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงานในการสนับสนุน
ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของสมาชิก
วุฒิสภา กรรมาธิการและ
ให้บริการด้านความรู้แก่
ประชาชน
4. กระบวนการด้าน
 ดําเนินการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการ
 ดําเนินการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
5. กระบวนการด้านการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ดําเนินการเบิกจ่าย
ด้านการเบิกจ่าย
คลังและงบประมาณ
งบประมาณให้กับสมาชิก
ของสํานักงานเลขาธิการ งบประมาณของผู้รับบริการ วุฒิสภา คณะกรรมาธิการและ
ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา
ประชาชน
วุฒิสภา
กรรมาธิการและประชาชน

- 53 กลุ่มผู้รับบริการ

บริการที่ให้
กระบวนการสร้างคุณค่า
6. กระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

- สามารถเชื่อมโยงและสร้าง
ความเข้าใจต่อการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการกับกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- สามารถบูรณาการงาน
ด้านนโยบายและแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. กระบวนการจัดทํา - ตอบสนองต่อการ
และเผยแพร่รายงาน
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
การประชุมของวุฒิสภา หลักของวุฒิสภา
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
โปร่งใส และตรวจสอบได้

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
เรื่องแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตกิ ารให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งระบบ Internet
และ Intranet

- มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มาสนับสนุนต่อการเผยแพร่
และการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้รวดเร็ว โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
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2. ความท้าทายต่อองค์กร
เป็นการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ
ก. สภาพการแข่งขัน
(9) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วน
ราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)
- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
คําตอบ
สํา นักงานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาได้กํ าหนดให้สํ า นักงานเลขาธิ การสภาผู้แ ทนราษฎรเป็น คู่ เที ย บ
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากผลการประเมิน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
(10)

- ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคือ

อะไร
ตอบ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร
ตอบ การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางการเมือง
(11)

- ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง

ตอบ - ระบบ Internet ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
(12)

- ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี)

ตอบ ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

- 55 ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13)

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)

- ความท้าทายตามพันธกิจ
ตอบ 1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ
ตอบ 1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
ตอบ 1. พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการ
ดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#)
คําตอบ แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ

- 56 ด้านระบบงาน
1. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2555) โดย
จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ า ปี พ.ศ. 2555-2556 ของสํ า นัก งานเลขาธิก ารวุ ฒิ ส ภา เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน
ที่ ชั ด เจน และเป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี และการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปสู่การเป็น
องค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
2. ได้ นํ า แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) มาใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยได้ดําเนินการเป็นแผนระยะ 3 ปี และเลือกดําเนินการปีละ 2 หมวด
3. นํ า ระบบการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART) เพื่อใช้ในการประเมินตนเองและจัดทํารายงาน
ความสําเร็จของทุกผลผลิตโครงการส่งให้สํานักงบประมาณ เพื่อ วัดระดับความสําเร็จขององค์กรใน
ภาพรวม เพื่อสร้างระบบการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่สนับสนุนการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
4. มีการพัฒนาระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(รายงานทาง Intranet) ของสํานักนโยบายและแผน เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการในการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของโครงการต่างๆ ที่จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2554 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแสดงผลการดําเนินโครงการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหาร
ราชการให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สูงสุดแก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มาใช้ในสํานักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา โดยจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน
ขององค์กรและเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและนําผลการปฏิบัติงาน
มาจัดสรรเงินรางวัล และสิ่งจูงใจได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการที่มีระบบมาตรฐานเดียวกับฝ่ายบริหาร
6. มีแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2554
7. แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2554
8. มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการรักษามาตรฐานระยะเวลา ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 57 กระบวนการทั้งหมด

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ

กระบวนงานหลัก
1. กระบวนการสนับสนุนงานด้านการตรา  มีการรักษามาตรฐานการดําเนินงาน โดยการทบทวนความ
กฎหมาย
ต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ
 วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน โดยจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา ก่อนวัน
ประชุมวุฒิสภา 3 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ หรือศูนย์ข้อมูลด้าน
กฎหมาย
 สร้างคุณค่าของงาน โดยการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการ
ตรากฎหมายให้เป็นระบบ และมีแหล่งสืบค้นเพียงจุดเดียว
2. กระบวนการพิจารณาญัตติ
 มีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ประชุม เพื่อศึกษาปัญหา ตรวจสอบประเมิน และนําปัญหา
ที่ได้มาเสนอแนะวิธีการปรับปรุง
 มีคณะกรรมการการรักษามาตรฐานระยะเวลา และการ
ลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. กระบวนการตั้งกระทู้ถาม
 มีการจัดทําหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกที่ตั้งกระทู้ถามว่า
กระทู้ถามได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ก่อนที่มี
การแจ้งระเบียบวาระการประชุม
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
ตั้งกระทู้ถาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นําไปปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
4. กระบวนการสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ  มีการจัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสรรหาและแต่งตั้ง
กระบวนการ การได้มาซึ่งบุคคลที่จะมา
และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสามารถ
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ตาม
สืบค้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
รัฐธรรมนูญ
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการ การได้มาซึ่งบุคคลที่จะ
มาดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นําไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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ตําแหน่ง

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ

 กําหนดให้มีการระดมสมองของบุคลากรหลายกลุ่ม (Cross
functional) เพื่อรับทราบข้อมูลมุมมองปัญหาขององค์กร
ทุกมุมมอง ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการที่สร้างคุณค่า สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ สมาชิกวุฒิสภา ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ทบทวนและประมวลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและรักษามาตรฐานในเวลา
ปฏิบัติงาน
6. กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความ
 มีการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจใน
เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้าน บทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ
นิติบัญญัติแก่สาธารณชน
 มีการนําส่งคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดําเนินงาน
ด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
นําไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. กระบวนการจัดทําและเผยแพร่รายงาน
การประชุมของวุฒิสภา
กระบวนงานสนับสนุน
1. กระบวนการกิจกรรมด้านข้อมูลของ
 มีการรักษามาตรฐานการดําเนินงาน โดยการทบทวนความ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ
2. กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ  มีการจัดทําหนังสือแจ้งกลับผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้น
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นําไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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3. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 มีการจัดทําแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุน
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
4. กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดทําแบบสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนํามาวิเคราะห์ และจัดทํา
แผน ในการจัดหาอุปกรณ์มาปรับปรุงกระบวนการให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
5. กระบวนการด้านการคลังและ
 มีการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังของสํานักงาน
งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ
เลขาธิการวุฒิสภา (Fiscal Automation System) เพื่อเพิ่ม
วุฒิสภา
ความสะดวกในการให้บริการ
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
ด้านการคลังและงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
6. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#)
ตอบ
พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ได้กล่าวว่าส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับ
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
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ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
จากความข้ า งต้ น ส่ ว นราชการต้อ งมี ห น้ าที่ ใ นการพั ฒ นาความรู้ เ พื่อ ให้ มี ลัก ษณะเป็น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพื่อ ให้ ข้าราชการทุกคนเป็น ผู้มี ความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ ต ลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
4. ต้องมีสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้องตอบคําถาม
ได้ว่าผลงานในแต่ละวันของตนนั้น สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างไร และเรียนรู้ที่จะ
ทํางานร่ ว มกัน เป็ น ทีมระหว่ างผู้บั ง คับ บัญ ชา เพื่อ นร่ว มงาน และผู้ ใต้ บัง คับ บัญ ชาเพื่อ ไปสู่เ ป้า หมาย
เดียวกัน
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก นํามาต่อยอดและสร้างสรรค์ซึ่งนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best Practices) และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร โดยนักวิชาการผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Peter M. Senge กล่าวไว้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คือ
“องค์กรที่ซึ่งบุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลงานได้
ตามความปรารถนา อีกทั้งเป็นแหล่งสร้างความคิดทางปัญญาโดยการเรียนรู้ร่วมกัน” ทั้งนี้ การที่องค์กร
จะพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ คื อ จะต้ อ งบริ ห ารจั ด การความรู้
(Knowledge Management) โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอ และมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย มีระบบการถ่ายโอน
และนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องไม่หยุดพัฒนา องค์กรต้องมีการปรับปรุง
กระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและไม่หยุดนิ่ง
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เรียนรู้ โดยได้มีการดําเนินการในการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) โดยคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา
(อ.ก.ร.) ได้ จัด จ้ างบริ ษั ท พี เอ แอสโซซิ เ อทส์ คอนซั ล ติ้ง จํ า กัด เพื่ อ ทํา หน้า ที่ที่ ป รึก ษาในโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดจ้างสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อทําหน้าที่ที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ต่อเนื่องมากจนถึงปี พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาระบบข้อมูลและ
ความรู้ ก็ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้นําไปผนวกรวมกับตัวชี้วัดเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 1-7 (ตัวชี้วัดที่ 10) โดยการพัฒนาระบบข้อมูล
และความรู้อยู่ใน หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการได้ประเมินระดับความสําเร็จของผลลัพธ์
การดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ 7 ซึ่งเป็นหมวดที่
สะท้อนผลลัพธ์ของการปรับปรุงองค์กรทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ 10.2) โดยใช้แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจําปี พ.ศ. 2553 เป็นแนวทางในการประเมิน
การดําเนิ นการจัดการความรู้ มาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 ทําให้ สํา นักงานฯ มี การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) ซึ่งเขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา และความรู้แฝงเร้น
หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ซึ่งฝังอยู่ในตัวคน ที่ได้มาจากประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทําให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
เข้าถึง และนําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
แนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การจั ด การความรู้ ข องสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ นํ า แนวทางในการจั ด การความรู้ จ าก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ ตามคู่ มื อ
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ มาเป็นกรอบในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
เพื่อนําไปสู่สัมฤทธิผลในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1. พิจารณาภาพรวมขององค์กรจาก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน
เพื่อนํามากําหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (KM Focus Area) ที่มีความสําคัญ มีความจําเป็นต่อการ
สนับสนุน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงานต่างๆ หรือปัญหาที่ประสบ
อยู่และสามารถนํา KM มาช่วยได้ เพื่อเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

- 62 2. พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็น
กรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําหัวข้อ
เรื่องความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาคัดเลือกเป็นเป้าหมาย KM (Desired State)
ที่สํานักงานฯ จะต้องดําเนินการ
3. เมื่อได้องค์ความรู้ที่เป็นเป้าหมาย หรือ “โจทย์ KM” ที่ชัดเจนแล้วให้นําหัวข้อเป้าหมาย KM
ที่องค์กรต้องทํามาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งเป็นแผนงานที่แสดงถึง
รายละเอียดการดําเนินงานขององค์ความรู้ที่คัดเลือกมาดําเนินการจัดการความรู้ โดยนํารูปแบบการ
จัดการความรู้ (KM Model) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนการจัดการความรู้

แผนภาพแสดงกระบวนการในการจัดการความรู้

- 63 รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ
(1) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
(2) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เราต้องมีความรู้เรือ่ งอะไร
เรามีความร้ในเรือ่ งนั้นหรือยัง

การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)

ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)

ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่
ทําให้องค์การดีขึ้นหรือไม่

การเรียนรู้
(Learning)

แผนภาพตัวแบบการจัดการความรู้ (KM Model): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

- 64 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การฝึกอบรมและเรียนรู้
(Training and Learning)

การวัดผล
(Measurement)

การยกย่องชมเชยและให้รางวัล
(Recognition and Reward)

เป้าหมาย KM
(Desired State)

กระบวนการและเครื่องมือ
(Process and Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Management)

แผนภาพตัวแบบการจัดการความรู้ (KM Model): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change management Process)
แนวทางการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2554
คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ประจํ า ปี ง บประมาณ 2554
ได้กําหนดให้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นตัวชี้วัด
บังคับในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ได้มีการ
กําหนดไว้ใน ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) ตัวชี้วัดย่อย RM 4.2 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ทั้งนี้ การพิจารณา
ดําเนินการตาม RM 4.2 ให้ยึดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Fundamental
Level) หมวด 4 ( IT 7 ) ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ
มาประกอบการพิจารณาดําเนินการ
โดยคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ได้อธิบายตัวชี้วัดย่อย RM 4.2 ไว้ว่า การดําเนินการด้านการจัดการความรู้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 2554 สํานักงานฯ จะต้องคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย 3
องค์ความรู้ (ประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 องค์ความรู้) มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปี 2554 โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ พร้อมระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนระบุระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล

- 65 สําเร็จต่อไป รวมทั้งจะต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งหมายถึง งานบริการหรือ
กิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการ
ผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะแสดงผลในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
หรือ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของคํารับรองการปฏิบัติราชการ
จากแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ 2554 ในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดการความรู้ที่กล่าวมา การคัดเลือก
องค์ความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2554 ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินด้านการจัดการความรู้
โดยพิจารณาองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งแสดงให้
เห็นได้จากประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ที่องค์กรจะต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ที่กําหนดไว้ รวมทั้งการให้บริการต้องมีคุณภาพสามารถอํานวยความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ดังนั้น ในการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปี
พ.ศ. 2554 นอกจากพิจารณาองค์ความรู้ที่สนับสนุนต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้อง
กับมิติประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ หรือมิติด้านคุณภาพการให้บริการของคํารับรองการปฏิบัติราชการ
แล้ ว นั้ น สํ า นั ก งานจึ ง ได้ พิ จ ารณาประเด็ น อื่ น ๆ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ประกอบในการคั ด เลื อ กองค์ ค วามรู้
ดังต่อไปนี้
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ
2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
3. มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง
4. ต้องทําคนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
5. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7. เป็นเรื่องที่ทันสมัย
8. เป็นนโยบายที่ต้องทํา
9. เป็นความรู้ที่บุคลากรในสํานักงานฯเชี่ยวชาญ
10. เป็นปัญหาที่ทํา KM แล้วสามารถแก้ไขได้

- 66 องค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2554
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้
จํานวน 3 องค์ความรู้ เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2554 สําหรับ
การดําเนินการจัดทําองค์ความรู้นั้น ได้มีการหารือและประสานกับสํานักเจ้าภาพหลักในการกําหนด
กิ จ กรรมเพื่ อ จั ด ทํ า องค์ ค วามรู้ ซึ่ ง รายละเอี ย ดในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมจะปรากฏในแผนปฏิ บั ติ ก าร
การจัดการความรู้ต่อไป
ขอบเขตการจัดการความรู้
องค์ความรู้ที่ ๑ ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่ ๒ ด้านการให้ความรู้
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้าง
ภาพลักษณ์
องค์ความรู้ที่ ๓ ด้านการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

องค์ความรู้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและ
สนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภา
รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการ
สนับสนุนการเดินทางไปเยือน ศึกษาดู
งาน สัมมนา ประชุม
ณ ต่างประเทศ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management
and Development)

สํานักเจ้าภาพหลัก
สํานักงานประธานวุฒิสภา

สํานักการต่างประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตารางสรุปองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และสํานักเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการ

- 67 การกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ขอบเขตการจัดการ องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ความรู้
ปฏิบัติราชการตามประเด็น
(Objective)
(KM Focus Area)
ยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็น ด้านระบบการ
๑. การพัฒนาระบบ
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
สากลและมีระบบการ
ปฏิบัติงาน การบริการ และสนับสนุนการทํางานของ
ปฏิบัติงานการบริการ
ในระดับ
ประธานวุฒิสภา รองประธาน
ในระดับมาตรฐานสากล บริหารงานแบบธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
และมีความเป็นองค์กร
วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา
และเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
หัวข้อ การจัดทําสรุป
ธรรมาภิบาล
ความเห็นทางกฎหมายกรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือ
ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. การให้ความรู้
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้ง
ด้านการให้ความรู้
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
การสื่อสาร
ภายในและภายนอกประเทศ
การสื่อสาร
ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน
การประชาสัมพันธ์ และ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
การประชาสัมพันธ์
สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ
การสร้างภาพลักษณ์ของ
ผลงานของสภานิติบัญญัติ
สร้างภาพลักษณ์
หัวข้อ การดําเนินการจัดทํา
องค์กรนิติบัญญัติ
แห่งชาติและการพัฒนาระบอบ
หนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา
แห่งชาติ
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาธิปไตย
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
๓. การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ด้านการพัฒนา
การบริหารและการพัฒนา
ของบุคลากร “FAST
ปฏิบัติการได้อย่างมี
สมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล (Human
TEAM”
ประสิทธิภาพและบรรลุ
บุคลากร
Resource Management
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง
and Development)
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
หัวข้อ การส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
คุณธรรมและจริยธรรมใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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แผนการจัดการ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :
ความรู้แผนที่ ๑
สืบเนื่องจากประธานวุฒิสภาได้มีดําริกําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาได้ปรึกษาหารือ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่
- การจัดทําสรุป
ความเห็นทางกฎหมาย วาระการประชุมวุฒิสภา เพื่อประธานวุฒิสภาพิจารณาและแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการ
กรณีสมาชิกวุฒิสภา ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ถือเป็นอํานาจหน้าที่
ปรึกษาหารือก่อนเข้า ใหม่ของประธานวุฒิส ภาที่ยังมิได้มีการกําหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อ บังคับการประชุ ม
วุฒิสภา สํานักงานประธานวุฒิสภา
สู่วาระการประชุม
สํานักงานประธานวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
วุฒิสภาและการแจ้ง
วุฒิสภาได้อนุวัติการตามดําริประธานวุฒิสภาดังกล่าว โดยได้กําหนดให้นิติกร วิทยากร
ข้อหารือไปยังส่วน
ในสังกัดกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกลุ่มงานนโยบายและข้อมูล ทําหน้าที่จัดทํา
ราชการที่เกี่ยวข้อง
สรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วุฒิสภา และการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งผลการดําเนินการ
ตามข้อหารือไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้หารือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจใหม่ที่มิได้กําหนดไว้ใน
โครงสร้างอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน
ดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง เห็ น ควรจั ดทํ าองค์ ความรู้
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว เป็นองค์ความรู้ ประจําปี ๒๕๕๔
แผนการจัดการ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :
ความรู้แผนที่ ๒
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ประการหนึ่งในการศึกษา ค้นคว้า
- การดําเนินการจัดทํา วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็น
หนังสือเดินทาง/ตรวจ ข้อ มู ล สํ าหรั บ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วงงานรั ฐ สภาต่ า งประเทศของ
ลงตราให้แก่สมาชิก วุฒิ ส ภา เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ด้ า นการต่ า งประเทศและส่ ง เสริ ม ความร่ว มมื อ รวมถึ ง
กระชับความสัมพันธ์ของวุฒิสภาไทยกับรัฐสภาของประเทศต่างๆในสังคมโลก
วุฒิสภาและ
ทั้งนี้ สํานักการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ข้าราชการสํานักงาน
ที่มีอํานาจหน้าที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการขอ
เลขาธิการวุฒิสภา
หนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตราเข้าประเทศในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และข้าราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของวุฒิสภา
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และคณะกรรมาธิการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้รับทราบขั้นตอนการดําเนินการจัดทําหนังสือ
เดินทางและการตรวจลงตรา อีกทั้งเป็นการลดขั้นตอนในการทํางานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้ บริ การ รวมถึ งเป็ นอี กช่ องทางหนึ่ งในการสื่ อสารระหว่ างผู้ ใ ห้ บริ การ และ
ผู้รับบริการ สํานักการต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงดําเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ในหัวข้อ “การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ ตรวจลงตราให้แก่สมาชิก
วุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ขึ้น
แผนการจัดการ
ความรู้แผนที่ ๓
- การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชนผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องอาศัยบุคลากร
ผู้มีความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานแล้ว จําเป็นจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการทํางานเป็นทีม รักษาความลับของทางราชการ ซื่อสัตย์ สุจริต
กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกลางทางการเมือง
ไม่ยึดระบบอุปถัมภ์ และความใกล้ชิดส่วนตัวในการให้บริการ เน้นการมีกลไกให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ เคารพซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ดังนั้น หากบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ย่อม
ทํ า ให้ อ งค์ ก รสามารถดํ า เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไป เพื่ อ ประโยชน์
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและ
จริ ยธรรมให้ แก่ บุ คลากรของสํ านั กงานฯ จึ งจํ าเป็ นต้ องอาศั ยองค์ ความรู้
ที่ จ ะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก่ บุ ค ลากร
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น อั น จะช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรมี การปฏิ บั ติ ต นได้
ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไว้ได้
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