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คำ�นำ�

คำนำ

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ดำเนินกำรจัด ทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ และแผน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำทั่วทั้งองค์กร ในกำรจัดทำแผนดังกล่ำวได้คำนึงถึงประสิทธิภำพและตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร จึงได้นำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชนมำเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
แผนปฏิบั ติรำชกำรสำนัก งำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็น กำรกำหนด
ทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรหลัก
ด้ ำ นนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องประเทศที่ มี ส มรรถนะสู ง ในกำรสนั บ สนุ น ภำรกิ จ วุ ฒิ ส ภำ เพื่ อ ประชำชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ขอให้ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี ตลอดจนนำไปสู่กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๑๐ กันยำยน ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กับทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ................................................ ๑
ก. ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
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ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ..................................................... ๓
๓. ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ................... ๕
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ข. แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
กับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ....................... ๑๒
๑. หลักการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ............................................... ๑๓
๒. หลักการความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ .................. ๑๔
๓. หลักการความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ................................... ๑๗
๔. หลักการความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ส่วนที่ ๓ ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ..................................................................................... ๔๕
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิตบิ ัญญัติ ......... ๔๕
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ
และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ......................................................................................... ๕๒
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูร้ ับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๕๔
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มขี ีด
สมรรถนะสูง .................................................................................................... ๖๓
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน .................................................................................................. ๗๕
ส่วนที่ ๔ ประมาณการวงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ....................................................................... ๘๓
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ภาพที่ ๑ แสดงระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ .............. ๖
ภาพที่ ๒ แสดงโครงสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ภาพที่ ๓ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๓ ประเด็น (เบื้องต้น) .........................................................................................
ภาพที่ ๔ แสดงความเชือ่ มโยงแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ..................
ภาพที่ ๕ แสดงกรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ..........................................................................................
ภาพที่ ๖ แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ..............
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ภาพที่ ๗ แผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ .......... ๓๙
ภาพที่ ๘ แสดงความเชือ่ มโยงแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ .......... ๔๑

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
กับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑
แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
กับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ได้กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และได้มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้รับการดาเนินการจัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
โดยวิเคราะห์ ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้
ก. ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนแม่บทบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ข. แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กับทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีสาระสาคัญและรายละเอียดดังนี้
ก. ทิ ศทางและเป้ าหมายการพั ฒนาของประเทศ ประกอบด้ วย ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศที่พัฒ นาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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๑. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) หน่ วยงานของรัฐทุกหน่ วยมี หน้าที่ ดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง)
มาตรา ๕ วรรคสอง การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการ
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วย มีหน้าที่
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ให้ ความร่ว มมือกั บสานั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ในฐานะเลขานุ การฯ ในการประสานงานเกี่ยวกับการดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติ การจัด ทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๒ (๓))
มาตรา ๒๒ (๓) ประสานงานกับหน่ว ยงานของรัฐ และประชาชนภาคส่ว นต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในเวลาและตามรายการที่ สศช. กาหนด (มาตรา ๒๔)
มาตรา ๒๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงาน ภายในเวลาและตามรายการ
ที่สานักงานกาหนด ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วัน ที่ไ ด้รับรายงานจากหน่ ว ยงานตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ชาติด้วย ในกรณีมีเหตุอันควรรายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการ
เฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการเสนอรัฐสภาเป็นการเฉพาะเรื่องได้
(๔) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา
๑๐ วรรคสาม)
มาตรา ๑๐ วรรคสาม แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
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(๕) ดาเนินการแก้ไขกรณีความปรากฏว่าการดาเนินการใดของหน่วยงานของรัฐ ไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท (มาตรา ๒๖)
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัด ทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าการ
ดาเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้ คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้อง และข้อเสนอแนะในการ
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และเมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ประการใดแล้ ว ให้ แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดาเนินการให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่
เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรื อเป็นองค์กรอิสระ
หรื อองค์ กรอั ยการ ให้ แจ้งให้ หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่ าวเพื่อพิจารณาด าเนิ นการ
ตามหน้าที่และอานาจต่อไป ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ ใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป และให้นาความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม มาตรา ๒๗ ให้สานักงานเผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
โดยสรุป บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๑) หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
๒) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
๓) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ภายในเวลาและตามรายงานที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกาหนด
๒. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) ดาเนินการให้ เป็นไปตามแผนการปฏิรูป ประเทศ เพื่อ ให้ การปฏิรูป ประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๖ วรรคสอง และวรรคสาม)
มาตรา ๖ วรรคสอง การจัด ทาแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทาเป็นแผน
เดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บท
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และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเษกษาและใช้บังคับต่อไป
มาตรา ๒๖ วรรคสาม หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
ในแผนการปฏิรูปประเทศ
(๒) ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติใ นการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะ (มาตรา ๒๔ วรรคแรก และวรรคสอง)
มาตรา ๒๔ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอแนะในการวางระเบียบตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ประสานและปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวด้วย
(๓) รายงานผลการติ ดตามการด าเนิ นการภายในระยะเวลาที่ ส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสานักงานเลขานุการฯ กาหนด (มาตรา ๒๕ วรรคแรก)
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้ หน่วยงานของรั ฐรายงานผลการดาเนินการดั งกล่ าวต่อส านั กงานภายในเวลาและตามรายการ
ที่สานักงานกาหนด
(๔) กรณี การด าเนิน การใด ของหน่ ว ยงานรัฐ ไม่ สอดคล้อ งกั บแผนการปฏิรู ปประเทศ
หน่ว ยงานของรัฐ (หั วหน้าหน่ว ยงาน) ให้ความร่ว มมือ ให้คาปรึ กษา เพื่อ แก้ไ ข ปรั บปรุ งความ
ไม่สอดคล้องนั้น และดาเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ ชาติทราบ
(มาตรา ๒๖ (๒))
มาตรา ๒๖ (๒) ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปคณะนั้นประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
เพื่อแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และให้ดาเนินการตามที่ต กลงร่วมกัน แล้วรายงานให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ
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โดยสรุป บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต่อการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
(๑) ดาเนินการให้ เป็นไปตามแผนการปฏิรูป ประเทศ เพื่อ ให้ การปฏิรูป ประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
(๒) ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติใ นการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะ
(๓) รายงานผลการติดตามการดาเนินการภายในระยะเวลาที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะสานักงานเลขานุการฯ กาหนด
(๔) กรณี การด าเนิน การใด ของหน่ ว ยงานรัฐ ไม่ สอดคล้อ งกั บแผนการปฏิรู ปประเทศ
หน่ว ยงานของรัฐ (หั วหน้าหน่ว ยงาน) ให้ ความร่ว มมือ ให้ คาปรึ กษา เพื่อ แก้ไ ข ปรั บปรุ งความ
ไม่สอดคล้องนั้น และดาเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ
หมายเหตุ “หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า หน่ว ยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์การอิสระหรือองค์กรอัยการ
๓. ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะรั ฐ มนตรีไ ด้มี ม ติเ มื่ อวั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เห็ น ชอบการจ าแนกแผนออกเป็ น
๓ ระดับ ประกอบด้วย
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพั ฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕)
หมายเหตุ : “ยุทธศาสตร์ชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ ๑ เท่านั้น
แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ แผน ดังนี้
(๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓)
(๒) แผนการปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนและขั้น ตอนการดาเนิ น การปฏิรูปประเทศ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายความว่า แผนสาหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา ๕ ปี
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(๔) แผนความมั่นคง หมายถึง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
หมายเหตุ : “แผนแม่บท....ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ....” “แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ......”
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ...” และ “แผนความมั่นคง” สามารถใช้กับแผน
ระดับที่ ๒ เท่านั้น
แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ
แผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนดหรือจัดทาขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
(๑) แผนแม่บทด้าน .... หมายถึง แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มี ความสาคัญ
จาเป็นและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) แผนพั ฒ นา .... หมายถึ ง แผนในการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาส าคั ญ ของประเทศ
รายประเด็น ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
(๓) แผนปฏิบัติการด้าน .... หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อแปลงแผน หรือ สนับสนุนแผน
ระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีที่ของบประมาณ
ของส่วนราชการ
(๔) แผนอื่น ๆ หมายถึง แผนที่ไม่ได้มีลักษณะตามแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และแผน
ระดับที่ ๓ โดยอาจเป็นแผนที่จัดทาขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการดาเนินงาน
ในช่ว งเวลาหนึ่ง ซึ่ งมี ความจาเป็น ต้อ งเสนอแผนให้ คณะกรรมการระดั บชาติ ชุด ใดชุด หนึ่ งหรื อ
คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือพิจารณา
แผนภาพที่ ๑ แสดงระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระดับของแผนตามมติ ครม.

1
2
3

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

“แผนแม่บทด้าน.......”

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน ...

“แผนพัฒนา........”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

“แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่ .... (พ.ศ. .... - ....”)

แผนความมั่นคง

แผนอื่น ๆ

หมายเหตุ : มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 25460 ให้ใช้ชื่อว่า แผนปฏิบัติการ ... เว้นแต่ในกรณีที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่กาหนดชื่อแผนไว้แล้ว
ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 หมายรวมถึงทุกแผน ทั้งแผนระดับกระทรวง/หน่วยงาน แผนบูรณาการ และแผนเฉพาะด้าน

๑.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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๔. สรุปสาระสาคัญของแผนแต่ละระดับ ดังนี้
๔.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๒ แผนระดับที่ ๒
๔.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่ง ได้คานึงถึงประเด็นร่วมหรือ
ประเด็ น ตั ด ข้ า มยุ ท ธศาสตร์ แ ละการประสานเชื่ อ มโยงเป้ า หมายของแต่ ล ะแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
ดาเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนา และ
แผนงาน/โครงการที่สาคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจานวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย
(๑) ความมั่นคง
(๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร
(๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๕) การท่องเที่ยว
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(๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้
(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
(๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ทั้ ง ๒๓ ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็ น
ในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็ น
การพัฒนาจะไม่มีความซ้าซ้อนกัน ระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่ บทฯ
ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสาคัญในการเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผน
ระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ จึงมีการกาหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดาเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ มีองค์ประกอบหลัก
๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ
ประเด็น เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ ๒) แผนย่อยของแผน
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แม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ในระดับผลลัพธ์ขั้นต้นแสดงตามภาพที่ ๒
ภาพที่ ๒ แสดงโครงสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติแ ต่ละฉบับจะตอบเป้าหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่น ๆ แสดงตามแผนภาพที่ ๓
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๔.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ กาหนดให้มี
การปฏิ รูป ประเทศต้ องดาเนิน การเพื่อ บรรลุ เป้ าหมาย ประกอบด้ว ย ประเทศชาติ มี ความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมีประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ที่ให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการ ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านการเมือง
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านที่ ๓ ด้านกฎหมาย
ด้านที่ ๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ ๗ ด้านสาธารณสุข
ด้านที่ ๘ ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านที่ ๙ ด้านสังคม
ด้านที่ ๑๐ ด้านพลังงาน
ด้านที่ ๑๑ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญานาทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ เพื่ อเสริมสร้า ง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจั ดทา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทา
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการ
ปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศ และ
ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค
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และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้ง ร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” โดยกาหนดยุทธศาสตร์สาหรับเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
สรุป ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดัน
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๕ ประเด็น และได้นามาขับเคลื่อนผ่านแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๒๓ ฉบับ ๘๕ ประเด็นย่อย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จัดเป็นแผนระดับที่ ๒ เช่นเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ก็มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
สาหรับแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จัดเป็นแผน
ระดับที่ ๓ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้เรียกชื่อแผนว่า แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๕ ปี (เดิม เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) โดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี ในครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ซึ่ ง แบ่ ง ช่ ว งเวลาของแผนเป็ น ช่ ว งละ ๕ ปี ทั้ ง นี้ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ ๕ ปี
ของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ (ยกเว้นแผน
ความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะมีหน่วยงานซึ่งได้รับการกาหนดให้เป็นผู้รับผิด ชอบไว้เป็นการเฉพาะ)
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โดยจะต้องระบุหรือกาหนดว่าเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์/ประเด็นใดเป็น ด้านหลัก หรือเป็นด้านรอง
รวมทั้งต้องระบุว่าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายใด และตัวชี้วัดใดด้วย
สาหรับแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ จากการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ ๒)
ในด้านหลัก ด้านรอง และด้านสนับสนุน โดยในด้านสนับสนุน สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
หน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ในการกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังนั้นภารกิจดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ในทุกด้าน
ข. แผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กั บ ทิ ศ ทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็นแผนระดับที่ ๓
ที่ผ่านมาสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบั บที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ได้ประกาศใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม
ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหารสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ กฎ
และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
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๑. หลักการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และธุรการ
ของวุฒิสภา ในการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยพิจารณาถึงภารกิจของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(ด้านหลัก)
๑) เป้าหมาย
(๑) เป้าหมายที่ ๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๒) เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๓) เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริม
ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔.๖ ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
(๗) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
และมีเท่าที่จาเป็น
๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง (ด้านรอง)
๑) เป้าหมาย
(๑) เป้าหมายที่ ๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือ งในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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๒. หลักการความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๒.๑ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (ด้านหลัก)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ๑ : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
 เป้าหมายที่ ๒ : ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : อันดับดัชนีรฐั บาลอิเล็กทรอนิกส์
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
(๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(๓) ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น
“การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ”
 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๑๐๐
(๒,๑๘๐ กระบวนงาน)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
(๕,๓๖๐ กระบวนงาน)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

แผนย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : หน่ ว ยงานภาครั ฐ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
แผนงาน/โครงการภายใต้
๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๕๐ ของโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
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(ปี ๗๖ – ๘๐)
โครงการทั้งหมดที่ได้รับ
งบประมาณมีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
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แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”
(๒) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตงั้ อยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์
(๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและการออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุน่ คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
 เป้าหมายของแผนย่อย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
(๑) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐ ให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
(๓) พั ฒนาบุ คลากรภาครั ฐทุ กประเภทให้ มี ความรู้ ความสามารถสู ง มี ทั กษะ
การคิดวิเคราะห์ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายของแผนย่อย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถ มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ลดลงร้อยละ ๓๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ลดลงร้อยละ ๔๐
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ลดลงร้อยละ ๕๐
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๒.๒ ประเด็น (๑) ความมั่นคง (ด้านรอง)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เป้าหมายที่ ๒ : ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : - ดัชนีสันติภาพโลก
- ดัชนีความสุขของประเทศไทย
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๓ พัฒนาการเมืองมุ่งพั ฒนานั กการเมืองให้ มี ความรู้ ความสามารถ
คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
 เป้าหมายของแผนย่อย : การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

๒.๓ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านรอง)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย : อันดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
(๑) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
 เป้าหมายของแผนย่อย :
ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรมทีซ่ ื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)
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ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)
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๒.๔ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ด้านรอง)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย : ดัชนีนติ ิธรรม
กาหนดดัชนีนติ ิธรรมใน ๔ ปัจจัย ได้แก่
(๑) การจากัดอานาจรัฐ
(๒) รัฐบาลโปร่งใส
(๓) สิทธิขนั้ พื้นฐาน
(๔) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย
 แนวทางการพัฒนา : มีวิธกี ารบัญญัติกฎหมายอย่างมีสว่ นร่วม
 เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
จานวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ในการทบทวนความจาเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

๓. หลักการความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ ๒)
๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ด้านหลัก)
๑) เป้าหมายรวมทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้าหมาย ๑ จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล
เป้ าหมาย ๓ จั ดระบบบริ หารและบริ การประชาชนเป็ นดิ จิ ทั ล เพื่ อความโปร่ งใส
ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย ๔ จัดระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้
ซึ่งกาลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน
เป้าหมาย ๕ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม
และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและอิทธิพล
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๒) แนวทางการพัฒนา
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๒ นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
 เรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๔ ก าลั ง คนภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมและ
มีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะ
ที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง
และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
กลยุท ธ์ ที่ ๑ ดึ งดู ด ผู้มี ค วามรู้ค วามสามารถและมี จิ ต สาธารณะเข้ า มาท างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและจิตสาธารณะ
ไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)
ของบุคลากรภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้นาให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารง
ตาแหน่ง
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๓.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ด้านรอง)
๑) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมาย ๑ ให้ ประชาชนมี ความรู้ ความเข้ าใจที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข มี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นกิ จกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมือง
โดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียง ประชามติโดยอิสระ ปราศจาก
การครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด
๒) แนวทางการพัฒนา
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทางการพัฒนา
พันธกิจที่ ๑ การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุท ธ์ที่ ๒ จั ด ให้ มี การให้ ค วามรู้ ทางด้ านการเมือ ง การปกครอง (Political
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย (Civic Education) นอกระบบการศึ ก ษา ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การจัดฝึกอบรม
การสัม มนา การจัด ทัศ นศึ กษา เป็นต้ น รวมทั้ง ควรจัด ให้ มีกิจ กรรมนอกห้อ งเรี ยน และพั ฒนา
สื่อมวลชนด้วย
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ
แนวทางการพัฒนา
พันธกิ จที่ ๑ การมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในทางการเมื องและการเลื อกตั้ ง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ ๑.๓ ให้ ค วามรู้ แ ละกระตุ้ น ให้ เ ยาวชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรก
ให้ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ม ากที่ สุ ด และให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีของสังคม
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 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
พั น ธกิ จ ที่ ๑ การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
กลยุท ธ์ที่ ๑ รณรงค์ ให้ ค ณะรั ฐมนตรี สมาชิ กรัฐสภา และผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะรักษาผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ ทางานทางการเมืองในเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการขอขมาหรือขออภัย
ต่อประชาชนในการกระทาที่ผิดพลาดจากที่ผ่านมา นอกเหนือจากการปฏิญาณตนตามบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๓.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ด้านรอง)
๑) เป้าหมายรวม
(๑) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
(๒) กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระ
ให้แก่ประชาชน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม
(๔) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย
(๕) ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม
๒) แนวทางการพัฒนา
 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนการจัดทา
และตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมและวิธีการตามผลอันพึงประสงค์ ๒ ปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น
กฎหมายที่ดี เป็นตามหลักสากล และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
ข้อ ๒.๗ หารือแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดลาดับการเสนอร่างกฎหมายและ
การพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา โดยประสานงานประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุม เพื่อให้มีกรอบเวลา
ในการพิจารณาร่างกฎหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ
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๓.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ด้านรอง)
๑) เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดั บคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI.) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙
๒) แนวทางการพัฒนา
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม (๑)
แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้ าส่วนราชการ หั วหน้าหน่วยงานของรั ฐ หรือผู้บั งคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการเป็นตัวอย่างในการบริห ารงานด้ว ยความซื่อตรงและรับผิด ชอบ กรณีปล่อยป ละละเลย
ไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความคิดทางอาญา
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ เสริ ม สร้ า งหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในให้ เ ป็ น กลไกอิ ส ระและ
มีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อานาจรัฐ
ที่ได้รับมอบ
กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับ โดยไม่คานึงถึง
อามิสสินจ้าง
กลยุ ทธ์ ที่ ๖ ให้ มี การแสดงฐานะทางการเงิ นของเจ้ า พนั กงานของรั ฐที่ เปิ ดเผย
ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่ น (ผู้ ดารงต าแหน่งทางการเมื อง ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่น ดิน )
นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนอย่างแท้จริง
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๔. หลั ก การความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) (แผนระดับที่ ๒)
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ (ด้านหลัก) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ (ด้านหลัก) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี ๑ (ด้านหลัก/ด้านรอง)
(๑) เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ด้านหลัก)
(๒) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (ด้านรอง)
๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๕ (ด้านหลัก) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ (ด้านรอง) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า
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ภาพที่ ๔ แสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ด้านหลัก
(๖) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ด้านหลัก

แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านรอง
ด้านสนับสนุน
(๑) ด้านความมั่นคง

(๑) ด้านความมั่นคง
(๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านรอง
ด้านสนับสนุน

(๒๐) การบริการประชาชน (๑) ความมั่นคง
และประสิทธิภาพ
(๒๑) การต่อต้านการ
ภาครัฐ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

(๑) ความมั่นคง
(๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร
(๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๕) การท่องเที่ยว
(๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
(๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้
(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
(๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
(๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ด้านหลัก
(๒) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

แผนระดับที่ ๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านรอง
ด้านสนับสนุน
(๑) ด้านการเมือง
(๓) ด้านกฎหมาย
(๑๑) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(๑) ด้านการเมือง
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย
(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ
(๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) ด้านสังคม
(๑๐) ด้านพลังงาน
(๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนระดับที่ ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)
ด้านหลัก
ด้านรอง
ด้านสนับสนุน
(๖) การบริหารจัดการ
(๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
-

ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

(๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
(๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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แผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
พันธกิจ :
๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
๒. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
๓. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
๔. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ภาพที่ ๕ แสดงกรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมอันเกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของ
ประเทศตามบทบั ญญัติรัฐธรรมนูญ ความท้าทายของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกรอบแนวคิด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถทั้งองค์กร และบุคลากร ให้สามารถรองรับและสนับสนุน
บทบาทภารกิจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนวนโยบายรัฐบาล
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายของผู้บริหาร
ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์นาไปสู่
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม/ค่านิยมหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรหลักด้านนิติบญ
ั ญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
คานิยามและตัวชี้วดั เพื่อประเมินผลวิสัยทัศน์
คานิยาม

ความหมาย

ระบบงานดี (แผนงาน แผนเงิน แผนคน) มีคนเก่งที่มีองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสูง คนดี เป็นผู้ที่สามารถเชื่อถือไว้วางใจได้
มีสุขภาวะที่ดีและมีธรรมาภิบาล มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ทุกขั้นตอน ทันสมัย
บุคลากรต้องมีทักษะการใช้ดิจิทัล โดยมีการคิดวิเคราะห์และสามารถ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการ
บูรณาการเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
สนับสนุน
หน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
ภารกิจวุฒิสภา ภารกิจงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาบรรลุผลสาเร็จตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญอันส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
ประชาชนและ กระบวนการทางนิติบญั ญัติมีประสิทธิภาพสูง และโปร่งใส ประเทศชาติ
มีกฎหมายที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง อันส่งผลให้
ประโยชน์
ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ส่วนรวม

สมรรถนะสูง
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
KPI 1 : ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินการพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0)
ในระดับ Advance
ภายในปี ๒๕๖๕
KPI 2 : ร้อยละ
ความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภา
(ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๕)
KPI 3 : ร้อยละการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๐)

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ข้อมูลประกอบตัวชี้วดั วิสัยทัศน์
KPI 1 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0) ในระดับ Advance ภายในปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ใช้เกณฑ์ระดับพื้นฐาน

เริ่มปี ๒๕๖๒
Basic Advance Significance

ปี ๒๕๖๕
ผ่านระดับ Advance

KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา /สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปี ๒๕๕๕- ๒๕๖๑)
ผลการสารวจความพึงพอใจ
๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน

๒๕๕๕

๒๕๕๖

(สว.)

(สว.)

ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(สนช.)

(สนช.)

(สนช.)

(ผู้รับบริการ)

(สนช.)

๘๗.๕๐ ๘๖.๒๕ ๘๒.๕๐ ๘๑.๗๕ ๘๒.๐๐ ๘๐.๕๐ ๘๒.๐๐

การให้บริการ
๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

๘๗.๑๐ ๘๗.๙๐ ๘๔.๐๐ ๘๒.๗๕ ๘๓.๒๕ ๘๓.๐๐ ๘๓.๒๕

๓. มิติด้านสิ่งอานวยความสะดวก

๘๗.๑๐ ๘๖.๖๕ ๘๑.๐๐ ๘๑.๕๐ ๘๒.๒๕ ๘๑.๕๐ ๘๓.๒๕

๔. ด้านคุณภาพการให้บริการ
๕. ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ
๖. ด้านการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

๘๗.๑๐ ๘๗.๙๐ ๘๒.๕๐ ๘๒.๒๕ ๘๓.๐๐ ๘๒.๕๐ ๘๓.๐๐

ภาพรวมความพึงพอใจ

๘๖.๖๕ ๘๖.๒๕ ๘๒.๕๐ ๘๑.๒๕ ๘๒.๕๐ ๘๑.๗๕ ๘๒.๗๕

๘๗.๙๐ ๘๗.๑๐ ๘๒.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๒๕ ๘๑.๕๐ ๘๒.๗๕
๘๕.๔๐ ๘๖.๖๕

-

๘๐.๗๕ ๘๑.๒๕ ๘๐.๗๕ ๘๒.๕๐

หมายเหตุ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

KPI 3 : ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
ปีงบประมาณ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใส

๗๒.๕๘

๙๑.๕๓

๙๕.๗๘

๘๙.๘๖

๘๗.๔๘

ดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิด

๗๖.๑๒

๙๗.๖๘

๙๘.๔๖

๘๘.๙๗

๙๑.๙๑

ดัชนีที่ ๓ ความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัตงิ าน

๘๑.๐๓

๙๘.๕๐

๙๙.๐๑

๘๙.๗๓

๙๖.๔๕

ดัชนีที่ ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

๖๖.๓๓

๘๐.๔๕

๗๐.๙๓

๖๙.๑๒

๗๘.๑๙

ดัชนีที่ ๕ คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
รวม

๗๓.๙๗

๗๑.๔๖

๔๘.๙๐

๖๙.๕๔

๘๓.๐๐

๗๓.๘๓

๙๐.๒๓

๘๔.๕๖

๘๒.๗๐

๘๘.๐๕
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หมายเหตุ : วิ สั ย ทั ศน์ ที่ กาหนดเป็ น การวิ เคราะห์ ในบริบ ทของส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา ที่ เชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ในการกากับ หรือการให้ บ ริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่ งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานได้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
คาว่า “สมรรถนะสูง” หมายถึง ระบบงานดี (แผนงาน แผนเงิน แผนคน) มีคนเก่ง ที่มีองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสูง คนดี เป็นผู้ที่สามารถเชื่อถือไว้วางใจได้ มีสุขภาวะที่ดีและมีธรรมาภิบาล
มีการนาเทคโนโลยี มาใช้ทุกขั้น ตอน ทัน สมัย บุ คลากรต้ องมี ทักษะการใช้ดิจิ ทัล โดยมีการคิ ดวิ เคราะห์ และ
สามารถน าเทคโนโลยี ม าประยุ กต์ ใช้ ไ ด้ อย่ า งต่ อเนื่ อง รวมทั้ ง มี ระบบฐานข้อมู ล สารสนเทศมี ค วามถูกต้ อง
ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา มีการบูรณาการเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง มุ่งเน้นการสร้ าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว

พันธกิจ (MISSION)
๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
๒. สนับสนุ นภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
๔. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
๕. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัฒนธรรมองค์กร / ค่านิยมหลัก
สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์
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แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
เป้าหมายที่ ๑ : สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ ๒ : พัฒนางานด้านกฎหมายและด้านวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของวุฒิสภา
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ ๑ : สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของวุฒสิ ภาอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนากลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าหมายที่ ๑ : เพื่อให้มีนโยบายและระบบหรือกลไกในการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าหมายที่ ๒ : เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับและสนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ พัฒ นาบุคลากรให้มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็น ระบบและ
หลากหลาย
๓.๓ สร้างเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต การทางานของบุค ลากรทั้งสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร
34

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป้าหมายที่ ๑ : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย
เป้าหมายที่ ๒ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อสามารถสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ ๓ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้าหมายที่ ๔ : เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกวุฒิสภาและ
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
๔.๒ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
๔.๓ พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate
๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔.๕ ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ สมาชิ กวุ ฒิ สภา และบุ คลากร มี ความรู้ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ระบบ Digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายที่ ๑ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมายที่ ๒ : ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ
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แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนา
๕.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อ การเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๕.๒ จัดทาสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานและช่องทางต่าง ๆ
๕.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา
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แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ภาพที่ ๖ แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
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แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ภาพที่ ๗ แผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
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แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ภาพที่ ๘ แสดงความเชือ่ มโยงแผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ส่วนที่ ๓

ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบต
ั ริ าชการ
สำ�นักงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กาหนดนโยบาย
ภาครัฐมีขดี
สัดส่วนของหน่วยงาน
และการบริหาร
สมรรถนะสูง
ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
จัดการที่ตั้งอยู่บน
เทียบเท่า
อย่างสูงตามเป้าหมาย
ข้อมูลและหลักฐาน มาตรฐานสากล
เชิงประจักษ์
และมี
ค่าเป้าหมาย
ความคล่องตัว
ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ต่อการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ
ค่าเป้าหมาย
ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕
๘๐ ๘๓ ๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
วุฒิสภาต่อการให้บริการ
ข้อมูลด้านกฎหมาย
วิชาการและการวิจัย
ค่าเป้าหมาย
ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕
๘๑ ๘๓ ๘๕
(ปี ๒๕๖๑ : ๘๐.๖๘)

เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑
สนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๒ พัฒนา
งานด้านกฎหมาย
และวิชาการ รวมทั้ง
ข้อมูลการวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
วุฒิสภา

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๑.๑ ยกระดับ
๑. โครงการบูรณาการฐานข้อมูล
การพัฒนางาน
วิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
ด้านกฎหมาย
สังกัดรัฐสภา
งานด้านวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
และข้อมูลการวิจัย
- สานักวิชาการ
ให้เป็นไปอย่างมี
- สานักการประชุม
ประสิทธิภาพ
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักรายงานการประชุมและชวเลข
- สานักกฎหมาย
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สานักนโยบายและแผน
๒. โครงการการนาเสนอข้อมูล
ทางกฎหมายและวิชาการและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ: Smart Committee
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)

ส่วนที่ ๓ ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา
การดาเนินการ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๓. โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการ
ในรูปแบบ Service Delivery
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๔. โครงการพัฒนาการให้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ ๒
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงาน
นิติบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ
๖. โครงการนาเสนอข้อมูลองค์ความรู้
ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ในกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา
การดาเนินการ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๗. การนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประมวลผลงานของ
สมาชิกวุฒิสภาด้านกระทู้ถามและ
รายงานประจาปี
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ
๘. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ด้านวิชาการ เพือ่ สนับสนุน
การพิจารณาศึกษากฎหมาย /
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ
- สานักกฎหมาย
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักการต่างประเทศ
- สานักภาษาต่างประเทศ
- สานักนโยบายและแผน
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

47

ค่าเป้าหมาย
ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕
๕๐ ๕๐ ๕๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒) มีวิธีการบัญญัติ ๓. ประชาชนมี
จานวน/ระดับของ
กฎหมายอย่างมี
ส่วนร่วมในการ
มาตรการ/กลไก
ส่วนร่วม
พัฒนากฎหมาย
ที่ประชาชน
มีส่วนร่วมกันในการ
ทบทวนความจาเป็น
เหมาะสมและ
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๓
เสริมสร้าง
ความร่วมมือในการ
สนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติของ
วุฒิสภาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕
๘๐ ๘๕ ๙๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของ
การใช้ประโยชน์จาก
การร่วมมือด้านนิติบญ
ั ญัติ
จากเครือข่ายและ
ภาคส่วนต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา
๑.๒ พัฒนา
เครือข่ายและ
ความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนงาน
วุฒิสภา

ระยะเวลา
การดาเนินการ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๙. โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือ ๔ หน่วยงาน
(๑) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการประชุม
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักกฎหมาย
- สานักวิชาการ
- สานักรายงานการประชุมและชวเลข
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๐. โครงการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
กับเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ
๑๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
กฎหมายอาเซียนของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักกฎหมาย
- สานักการต่างประเทศ
- สานักภาษาต่างประเทศ
- สานักวิชาการ
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๒. โครงการพัฒนางาน
ด้านต่างประเทศในมิติของภาษา
และวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักภาษาต่างประเทศ
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สานักการต่างประเทศ
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๑๓. โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ น
และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และการ
จัดทาทาเนียบผู้ประสานงานระหว่าง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ
หน่วยงาน ประสานการเมือง และ
หน่วยงานฝ่ายบริหาร และองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการประชุม
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักประชาสัมพันธ์
๑๔. โครงการพัฒนาการทางาน
ด้านรัฐสภากับประเทศสมาชิกอาเซียน
ณ วุฒิสภาไทย
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักภาษาต่างประเทศ
- สานักการต่างประเทศ
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สานักการประชุม
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ
๑๕. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงาน
ด้านวิชาการและงานวิจัย
ภายในประเทศ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักวิชาการ
๑๖. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
ต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย
ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักวิชาการ
- สานักกฎหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จานวน ๑๖ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
การติดตามประเมินผล หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละของโครงการ
สัมฤทธิ์การดาเนินการ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามเป้าหมาย
ต่อเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ
- แผนงานโครงการ
ภายใต้ ๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการ
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (จานวน ๓ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
เป้าหมายที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๑
๒.๑ พัฒนากลไก
๑. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์
สนับสนุนการติดตาม ร้อยละของความพึงพอใจ การสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ
เสนอแนะ และเร่งรัด ต่อการสนับสนุน
ขับเคลื่อนภารกิจ
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการตาม
การติดตาม เสนอแนะ ของวุฒิสภาในการ และการจัดทาและดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และเร่งรัดการดาเนินการ ติดตาม เสนอแนะ ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ
และการดาเนินการตาม ตามแผนการปฏิรูป
และเร่งรัดการดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ :
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี ประเทศ และ
การตามแผน
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
ประสิทธิภาพ
การดาเนินการตาม
การปฏิรปู ประเทศ
- สานักวิชาการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการดาเนินการ
– สานักกฎหมาย
- สานักนโยบายและแผน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย
๒. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ คาอธิบาย คาว่า
เพื่อเชื่อมต่อ EMENSCR ของ
๘๐ ๘๓ ๘๕ “กลไก” หมายถึง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระบบงาน/วิธีการ/
ผู้รับผิดชอบ :
ขั้นตอน บุคลากร
- สานักนโยบายและแผน
เทคโนโลยี
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สารสนเทศ
ส
านักกฎหมาย
ที่สนับสนุนภารกิจ
ส
านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
ตามมาตรา ๒๗๐

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการ
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (จานวน ๓ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๓. โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน
งานด้านการติดตาม เสนอแนะ
และเร่งรัดการดาเนินการตามแผน
การปฏิรปู ประเทศและการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักนโยบายและแผน
- สานักวิชาการ
- สานักกฎหมาย
(คณะกรรมการ/คณะทางาน
เฉพาะกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการ/
ขั้นตอนการดาเนินการตาม ม.๒๗๐
ต้นน้าถึงปลายน้า : Workflow)
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(เป้าหมายที่ ๑)
๓) พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท
ให้มีความรู้
ความสามารถสูง
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และ
การปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
(เป้าหมายที่ ๒)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
เป้าหมายที่ ๑ เพื่อให้ ตัวชี้วัดที่ ๑ ความเป็น
๓.๑ พัฒนาระบบ
๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มีนโยบายและระบบ ระบบและ
การบริหาร
* Career Path
หรือกลไกในการ
ความสอดคล้องภายใน ทรัพยากรบุคคล
* Succession Plan
บริหารงานบุคคล
ของระบบงานบริหารงาน ให้สอดรับและ
* Talent Management
ที่สอดคล้องกับ
บุคคล (HR Alignment) สนับสนุนภารกิจของ
* Job Rotation
ยุทธศาสตร์และ
องค์กรทั้งในปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ :
ค่าเป้าหมาย
การเปลีย่ นแปลง
และอนาคตอย่างมี
- สานักบริหารงานกลาง
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ในอนาคต
ประสิทธิภาพ
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
basic advance advance
๒. โครงการทบทวนพจนานุกรม
เครื่องมือวัด: PMQA 4.0
สมรรถนะ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
ค่าเป้าหมาย
- สานักบริหารงานกลาง
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๓. โครงการจัดทา/ปรับปรุงแผน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
กาลังคน เพื่อการเตรียมความพร้อม
ให้สามารถรองรับสภาวการณ์
ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักบริหารงานกลาง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๑ (ดี) :
๑) ปรับปรุงกลไก
ในการกาหนด
ยึดค่านิยมในการ
สัดส่วนเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
เป้าหมายและ
ทางานเพื่อประชาชน ที่กระทาผิดกฎหมาย
นโยบายกาลังคน
ลดลง
ยึดหลักคุณธรรม
ในภาครัฐให้มี
จริยธรรมมีจิตสานึก
มาตรฐานและเกิดผล
ความสามารถสูง
ค่าเป้าหมาย
ในทางปฏิบัติได้
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
๒) เสริมสร้าง
ลดลงร้อยละ ๒๐
ความเข้มแข็งในการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ (มีสุข) :
บริหารงานบุคคล
ดัชนีความผูกพันของ
ภาครัฐให้เป็นไปตาม
บุคลากรภาครัฐ
ระบบคุณธรรม
(ดี + มีสุข)
อย่างแท้จริง
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๔) สร้างผู้นาทาง
ยุทธศาสตร์ใน
หน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๔. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักบริหารงานกลาง
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักบริหารงานกลาง
๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Information
System : HRIS)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักบริหารงานกลาง
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
เป้าหมายที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของ ๓.๒ พัฒนาบุคลากร ๗. โครงการพัฒนาความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากร การบรรลุเป้าหมายระดับ ให้มีศักยภาพ
ความสามารถที่จาเป็นสาหรับ
ทุกประเภทให้มคี วามรู้ ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานด้านนิติบญ
ั ญัติและ
ความสามารถสูง
ยุทธศาสตร์องค์กร การติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย
มีทักษะการคิด
ได้อย่างเป็นระบบ
ผู้รับผิดชอบ :
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
วิเคราะห์และสามารถ
และหลากหลาย
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๗๐ ๗๕ ๘๐
ปรับตัวให้ทันต่อ
๘. โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
เครื่องมือวัด: การติดตาม
การเปลีย่ นแปลง
สาหรับการปฏิบตั ิงานด้านนิติบัญญัติ
และประเมินผลตามแผน
และการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ปี ๖๐ = ๕๖.๒๕%
ผู้รับผิดชอบ :
ปี ๖๑ = ๖๔.๕๘%
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๓ (เก่ง)
๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น
ร้อยละของบุคลากร
สาหรับการปฏิบตั ิงานด้านนิติบัญญัติ
ที่สมรรถนะสูงในการ
และการติดตามงานตาม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
องค์กรและ
ผู้รับผิดชอบ :
การเปลีย่ นแปลง
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๙๐ ๙๐ ๙๐
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
เครื่องมือวัด:การประเมิน
๑๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะของบุคลากร
ทางการบริหาร (Management
(Competency
Competency)
Assessment)
ผู้รับผิดชอบ :
ปี ๖๐ = ๙๘.๗๒%
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี ๖๑ = ๙๙.๒๔%
๑๑. โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละ
ในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
ของบุคลากรที่มี
นิติบัญญัติ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ผู้รับผิดชอบ :
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์กรและ
๑๒. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้
การเปลีย่ นแปลง
และระบบการเรียนรู้ขององค์กร
(กิจกรรมการเพิ่มความเชื่อมั่นให้
ค่าเป้าหมาย
บุคลากรในการให้บริการทางวิชาการ
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นองค์
๙๐ ๙๐ ๙๐
ความรู้ในเชิงปฏิบัติ (K-Sharing
เครื่องมือวัด:การประเมิน
Project)
ผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้รับผิดชอบ :
บุคลากร(Performance
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Agreement)
(คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ
ปี ๖๐ = ๙๙.๙๑%
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา)
ปี ๖๑ = ๙๙.๙๐%
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละ
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
ความพึงพอใจของ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
development plan : IDP)
ผู้รับบริการต่อ
ผู้รับผิดชอบ :
การปฏิบัติงานของ
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของสานักงาน
๑๔. โครงการเพิ่มความรู้ ทักษะงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ตรวจสอบภายใน
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ :
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
๘๑ ๘๓ ๘๕
๑๕. โครงการเสริมสร้างความรู้
เครื่องมือวัด : Survey
ความเข้าใจงานด้านการเงิน
ปี ๖๐ = ๘๑.๑๓%
การคลังรัฐสภา
ปี ๖๑ = ๘๔.๐๑%
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการคลังและงบประมาณ
๑๖. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความคุ้มค่าเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักนโยบายและแผน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๑๗. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๐. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๒๑. โครงการ Senate Smart
Learning
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๒. โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
และการสร้างการพึ่งพาตนเอง
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการคลังและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๖
๓.๓ สร้างเสริมและ ๒๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
สัดส่วนของบุคลากรที่มี พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรม
คุณภาพชีวิตการทางาน การทางานของ
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ที่ดีและส่งผลต่อ
บุคลากร
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เป้าหมายองค์กรเพิ่มขึ้น ทั้งสภาพแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :
และบรรยากาศ
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ค่าเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน
๒๔. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ภายในองค์กร
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
๖๒.๗ ๖๓.๗ ๖๔.๗
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือวัด :
และมีความสุข
Happinometer
ผู้รับผิดชอบ :
ปี ๖๑ = ๖๑.๗๐%
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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๑. ปลูกและปลุกจิต
สานึกการเป็น
พลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝัง
และหล่อหลอม
วัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ
๒. ส่งเสริม
การปฏิบัตหิ น้าที่
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต

ประชาชน
มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๒๕. การเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุราชการ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักบริหารงานกลาง
๒๖. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของ ๓.๔ ส่งเสริมให้
การประเมินคุณธรรม
บุคลากรปฏิบัตติ น องค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อนาไปสู่
และความโปร่งใส
ตามประมวล
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ในการดาเนินงานของ
จริยธรรมเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานเลขาธิการ
เอื้อต่อการบรรลุ
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วุฒิสภา
เป้าหมายขององค์กร ๒๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ค่าเป้าหมาย
บุคลากรให้ปฏิบัตติ ามประมวล
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา
๙๐
๙๐ ๙๐
ผู้รับผิดชอบ :
เครื่องมือวัด : ITA
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก
การดาเนินการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (จานวน ๓๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๒๙. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓๐. โครงการเรียนรู้กระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓๑. โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐมี
สัดส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น
ขีดสมรรถนะสูง
ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
“ภาครัฐทันสมัย
เทียบเท่า
อย่างสูงตามเป้าหมาย
เปิดกว้าง เป็นองค์กร มาตรฐานสากล และ
ขีดสมรรถนะสูง”
มีความคล่องตัว
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี๖๔ ปี ๖๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑
เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๔.๑ พัฒนาระบบ
๑. โครงการทบทวน/จัดทา
บริหารจัดการองค์กร แผนปฏิบัตริ าชการสานักงาน
ให้มีขีดสมรรถนะสูง เลขาธิการวุฒสิ ภา
และทันสมัย
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักนโยบายและแผน
๒. โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักนโยบายและแผน
Basic Advance Advance
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ
๓. โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
ความพึงพอใจของ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ผู้รับบริการต่อ
ภาครัฐ (PMQA 4.0)
การปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานเลขาธิการ
- สานักนโยบายและแผน
วุฒิสภา
- ทุกสานัก
๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ค่าเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการพิมพ์
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๘๑
๘๓
๘๕
ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ :
(ปี ๒๕๖๑ : ๘๐.๖๘)
- สานักการพิมพ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA 4.0 ในระดับ
Advance ภายในปี
๒๕๖๕
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
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๗. โครงการตรวจประเมินเพื่อ
ต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการพิมพ์
๘. การเตรียมความพร้อมรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหว อาคารสุขประพฤติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักบริหารงานกลาง
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการพิมพ์
๖. โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แมคอินทอช และเครื่องตัดกระดาษ
ไฟฟ้า เพื่อรองรับการออกแบบและ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการพิมพ์

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ ๓ : จานวน
๔.๒ ส่งเสริม
นวัตกรรมกระบวนงาน
การสร้างนวัตกรรม
ของสานักงานเลขาธิการ ในการปฏิบัติงาน
วุฒิสภา
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๓
๓
๓

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๙. ชี้แจงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักนโยบายและแผน
๑๐. การพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานการบริหารตาม
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001: 2015
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการพิมพ์
๑๑. โครงการคลังสมองค้นหา
นวัตกรรมนาองค์กร (Intelligent
Think Tank for Innovation)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักนโยบายและแผน
- ทุกสานัก
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๑๒. โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุม
วุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
(ครบเครื่อง เรื่องประชุม)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการประชุม

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๑๓. โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการได้มา
ซึ่งบุคคลผูด้ ารงตาแหน่งตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักกากับและตรวจสอบ
๑๔. โครงการสร้างนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๕. โครงการ ๑ สานัก ๑ นวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
- ทุกสานัก

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. พัฒนารูปแบบ งานบริการภาครัฐ
สัดส่วนความสาเร็จ
การบริการภาครัฐ ที่ปรับเปลีย่ นเป็น
ของกระบวนงาน
เพื่ออานวยความ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ทีไ่ ด้รับการปรับเปลี่ยน
สะดวกในการ
ให้เป็นดิจิทัล
บริการประชาชน
ค่าเป้าหมาย
๒. พัฒนาการ
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ให้บริการภาครัฐ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มา
ประยุกต์ใช้
๓. ปรับวิธีการ
ทางานจากการทา
ตามภารกิจที่
กฎหมายกาหนด
เป็นการให้บริการ
ที่ให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๒
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้มี
การเชื่อมโยงและ
บูรณาการ เพื่อ
สามารถสนับสนุน
กระบวนการ
นิติบัญญัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของ
ระบบงานหรือฐานข้อมูล
ซึ่งมีการบูรณาการเปิด
กว้างและเชื่อมโยงกัน
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๖๕ ๗๐ ๗๕
ตัวชี้วัดที่ ๕ จานวน
กระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัล
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๓
+๓ +๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๗๕ ๘๐ ๘๕

แนวทางการพัฒนา
๔.๓ พัฒนา
ระบบงานและ
ฐานข้อมูล โดยมี
การบูรณาการ
การเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน
เพื่อมุ่งสู่การเป็น
Digital Senate
๑๖. โครงการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลและ
ระบบสารสนเทศข้อมูลประวัติ
ผลงานสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๗. โครงการพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภากับหน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๘. โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทลั
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๑๙. โครงการบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไปรัฐสภาใหม่
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักการคลังและงบประมาณ
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๐. โครงการจัดทาหนังสือเสียง
สาหรับผู้พิการทางการเห็น
ระยะที่ ๒ (Read for the Blind)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๑. การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
และระบบโปรแกรมประยุกต์
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๒. การบารุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๒๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล สมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานประธานวุฒิสภา
- สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
- สานักบริหารงานกลาง
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๕. โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐกับหน่วยงานภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
- สานักบริหารงานกลาง
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๓
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลรองรับ
การให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนแผน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๘๕ ๙๐ ๙๕

แนวทางการพัฒนา
๔.๔ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
๒๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(Web Application Firewall)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๗. โครงการระบบควบคุม
การเข้าถึงและตรวจสอบการเข้าใช้
เครือข่าย เพื่อทดแทนของเดิม
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๘. โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๒๙. โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอ
สัมผัสสาหรับสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรของหน่วยงาน
จานวน ๒๘๔ เลขหมาย
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๐. โครงการพัฒนาระบบจัดการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๑. การเช่าสายนาสัญญาณ
ความเร็วสูง (Leased Line)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๓๒. การจัดหาลิขสิทธิ์ (license)
สาหรับอุปกรณ์เครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบารุงรักษาระบบเครือข่าย
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๔. การจ้างบริการบารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์สารอง (Backup Site)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๕. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทน
ของเดิม และจัดหาให้ได้จานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร
ในอัตราส่วน ๑ : ๑
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ ๔
เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้สามารถ
ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของ
การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๘๐ ๘๕ ๙๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

๓๖. โครงการเช่าบริการจัดเก็บ
สารองข้อมูล (Backup) แบบอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนระบบงานของวุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๗. โครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓๘. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
๔.๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิก ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภา
วุฒิสภาและบุคลากร แห่งใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะ
มีความรู้
ด้านดิจิทัล (Digital Skill)
ความสามารถ
ของข้าราชการสังกัดรัฐสภา
ในการประยุกต์ใช้
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล)
ระบบ Digital
ผู้รับผิดชอบ :
อย่างมีประสิทธิภาพ
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการคิดวิเคราะห์
ปรับใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร
ใหม่ได้ตลอดเวลา

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
คิดวิเคราะห์ ปรับใช้
เทคโนโลยีใหม่
ได้ตลอดเวลา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
๓๙. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะด้าน Digital ของสมาชิก
วุฒิสภาและบุคลากร)
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๔๐. โครงการพัฒนานักวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analyst) ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อจัดทาฐานข้อมูล Big Data
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (จานวน ๔๐ โครงการ)
๖๓ ๖๔ ๖๕

ระยะเวลา
การดาเนินการ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑) ความมั่นคง
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
พัฒนาการเมือง
การเมือง
ประสิทธิผลของรัฐบาล
มีเสถียรภาพ และ จากการประเมินของ
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น ธนาคารโลก ได้รับ
การประเมินไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๐
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การดาเนินการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จานวน ๒๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
เป้าหมายที่ ๑
๕.๑ เสริมสร้าง
๑. โครงการครูต้นแบบประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ
ประชาชนมีความรู้
ความรู
้
ความเข้
า
ใจ
ผู้รับผิดชอบ :
ความรู้ ความเข้าใจและ
ความเข้าใจ และ
และมีส่วนร่วม
- สานักประชาสัมพันธ์
การรับรู้ทดี่ ีในทาง
การรับรู้ทดี่ ีในทาง
๒. การเสริมสร้างประสบการณ์
การเมือง การปกครอง อย่างถูกต้อง
การเมืองการปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรม ต่อการเมือง
เกี่ยวกับประชาธิปไตยสาหรับเด็ก
ในระบอบ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ทางการเมืองในระบอบ การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมี
ในระบอบ
ผู้รับผิดชอบ :
ประชาธิปไตยของ
พระมหากษัตริย์
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด ประชาธิปไตย
- สานักประชาสัมพันธ์
ทรงเป็นประมุข
อันมีพระมหากษัตริย์ ๓. การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ ทรงเป็นประมุข
ผู้รับผิดชอบ :
๗๐ ๘๐ ๙๐ และวัฒนธรรม
สานักประชาสัมพันธ์
ค่าเป้าหมายกาหนดตาม ทางการเมือง
๔. การเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
ในระบอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การเมืองการปกครอง และบทบาท
ด้านการเมือง (ประเด็น ประชาธิปไตย
อานาจหน้าที่ของวุฒิสภาสูเ่ ยาวชนใน
ปฏิรูปที่ ๑ พันธกิจที่ ๑
สถาบันการศึกษา (สภาจาลองสัญจร)
กลยุทธ์ที่ ๒ : ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ :
“ระดับความรู้วัฒนธรรม
- สานักประชาสัมพันธ์
ทางการเมือง และ
การเมือง การปกครอง
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
อบรม/สัมมนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐”)

แผนปฏิบต
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑) ความมั่นคง
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การดาเนินการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จานวน ๒๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนสื่อ ๕.๒ จัดทาสื่อ
๕. จัดทาหนังสือสรุปผลงานวุฒสิ ภา
ที่เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการให้
ในรูปแบบหนังสือ และ e–Book
ความเข้าใจทางด้าน
ความรู้ทางด้าน
ผู้รับผิดชอบ :
การเมืองการปกครอง
การปกครอง
- สานักประชาสัมพันธ์
ในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบ
๖. การจัดทาหนังสือความรู้เกี่ยวกับ
อันมีพระมหากษัตริย์
ประชาธิปไตย
บทบาทอานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ทรงเป็นประมุข แนวคิด อันมีพระมหากษัตริย์ และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบ
และวัฒนธรรมทาง
ทรงเป็นประมุข
หนังสือ และ e–Book
การเมืองในระบอบ
เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ผู้รับผิดชอบ :
ประชาธิปไตย
ประชาชนผ่าน
- สานักประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและ
ค่าเป้าหมาย
๗. การจัดทาวารสาร “สารวุฒิสภา”
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ ช่องทางต่าง ๆ
ในรูปแบบหนังสือ และ e–Book
ผู้รับผิดชอบ :
+๒ +๓ +๔
- สานักประชาสัมพันธ์
ค่าเป้าหมายกาหนดตาม
๘. การจัดทาเอกสารเผยแพร่
แผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรวุฒสิ ภา
ด้านการเมือง (ประเด็น
ผู้รับผิดชอบ :
ปฏิรูปที่ ๑ พันธกิจที่ ๑
- สานักประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ ๖ : ตัวชี้วัด
“จานวนสื่อที่ผลิตและ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ เรื่องต่อปี”)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑) ความมั่นคง
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การดาเนินการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จานวน ๒๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๙. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่และ
อานาจของวุฒสิ ภา และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์
เป้าหมายที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับ
๕.๓ ส่งเสริม
๑๐. การจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับ
ประชาชนและ
การมีส่วนร่วมของ
การมีส่วนร่วม
มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาคประชาสังคม
ประชาชนและ
ในทางการเมือง
ทางการเมือง การปกครองในระบอบ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ภาคประชาสังคมต่อ
การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ตามบทบัญญัติของ
กิจกรรมทางการเมือง
ในระบอบ
ทรงเป็นประมุข
รัฐธรรมนูญ
การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
ผู้รับผิดชอบ :
คานิยาม : ภาคประชา ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์
- สานักประชาสัมพันธ์
สังคม หมายถึง :
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ทรงเป็นประมุข
๑๑. การเสริมสร้างความพร้อมแก่
กลุ่มทางสังคม (social ประมุข และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการ
group) ขบวนการ
ทางการเมืองในระบอบ ทางการเมือง
เสริมสร้างผู้นาประชาธิปไตยแบบมี
ทางสังคม (social
ประชาธิปไตยของ
ในระบอบ
ส่วนร่วม”
movement) และ
วุฒิสภา
ประชาธิปไตย
ผู้รับผิดชอบ :
เครือข่ายทางสังคม
ของวุฒิสภา
- สานักประชาสัมพันธ์
(social network)

แผนปฏิบต
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑) ความมั่นคง
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์
และสานักที่เกี่ยวข้อง

and public participation)

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การดาเนินการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จานวน ๒๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
ค่าเป้าหมาย
๑๒. การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เครือข่ายผู้นานักประชาธิปไตยวุฒิสภา
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
ผู้รับผิดชอบ :
๒
๓
๔
- สานักประชาสัมพันธ์
คาอธิบาย : ระดับการ
๑๓. การประกวดคลิปการแสดง
มีส่วนร่วมของประชาชน
บทบาทสมมติ “สภาจาลอง”
ตัวแบบของสมาคม
ผู้รับผิดชอบ :
การมีส่วนร่วมสากล
- สานักประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย การมี
๑๔. สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ส่วนร่วมของประชาชน
ผู้รับผิดชอบ :
๕ ระดับ คือ
- สานักประชาสัมพันธ์
- ระดับการให้ข้อมูล
- สานักงานประธานวุฒิสภา
ข่าวสาร
- สานักวิชาการ
- ระดับการปรึกษาหารือ
- สานักกฎหมาย
- ระดับการเข้ามา
๑๕. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและ
เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างการเมืองในระบอบ
- ระดับความร่วมมือ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
- ระดับเสริมอานาจ
ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประชาชน (Digital PR for Democracy

แผนปฏิบต
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑) ความมั่นคง
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การดาเนินการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จานวน ๒๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๑๖. จ้างเหมาบริการในการปฏิบัตงิ าน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์
๑๗. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชน
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์
๑๘. โครงการพัฒนาผู้นานัก
ประชาธิปไตยสาหรับเยาวชนด้วย
กระบวนการลูกเสือ
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักงานประธานวุฒิสภา
- สานักประชาสัมพันธ์
๑๙. โครงการการประกวดสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑) ความมั่นคง
แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระยะเวลา
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การดาเนินการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จานวน ๒๑ โครงการ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ ๖๓ ๖๔ ๖๕
๒๐. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
เครือข่ายผู้นานักประชาธิปไตย
วุฒิสภา
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์
๒๑. โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นา
นักประชาธิปไตยสัญจร
ผู้รับผิดชอบ :
- สานักประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
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ส่วนที่ ๔

ประมาณวงเงินงบประมาณ
ของแผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

83
๑๑๑

๑๗๖,๘๔๑,๐๐๐ ๑๖๐,๖๐๑,๙๐๐
๕๒,๒๕๐,๒๔๐ ๕๗,๔๗๕,๓๐๐

๔๐
๒๑

รวม

๔๔,๖๔๙,๘๕๐

๓๑

๒๗๘,๘๐๘,๒๙๐ ๒๗๑,๑๗๖,๘๐๐

๕๐,๖๙๘,๕๐๐

๒,๔๐๑,๑๐๐
-

๕,๐๖๗,๒๐๐
-

๑๖
๓

๒๕๖๔

๑๐,๖๐๙,๕๐๐
-

รวม

๑๗๔,๒๔๒,๔๐๐ ๕๑๑,๖๘๕,๓๐๐
๖๓,๒๒๒,๗๐๐ ๑๗๒,๙๔๘,๒๔๐

๕๕,๗๕๕,๑๐๐ ๑๕๑,๑๐๓,๔๕๐

๓,๑๔๑,๒๐๐
-

๒๕๖๕

๘๔๖,๓๔๖,๔๙๐

รวม

๒๙๖,๓๖๑,๔๐๐ ๘๔๖,๓๔๖,๔๙๐

๒๙๖,๓๖๑,๔๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
๒. พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
๕. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒๕๖๓

๒๗๑,๑๗๖,๘๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จานวนโครงการ

๒๗๘,๘๐๘,๒๙๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แหล่งเงิน (บาท)

เรื่อง

๔.๒ สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ

๔.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

๔. ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๕ เรื่อง โดยมีโครงการ จานวน ๑๑๑ โครงการ
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๘๔๖,๓๔๖,๔๙๐บาท (แปดร้อยสี่สิบหกล้านสามแสนสีห่ มื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สรุปภาพรวม ดังนี้

ส่วนที่ ๔ ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

รายชื่อโครงการ
๑. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. โครงการการนาเสนอข้อมูลทางกฎหมาย
และวิชาการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ : Smart Committee
๓. โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service
Delivery
๔. โครงการพัฒนาการให้บริการเอกสารจดหมาย
เหตุอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิตบิ ัญญัติ
๖. โครงการนาเสนอข้อมูลองค์ความรู้
ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ในกระบวนการนิติบัญญัติ
๗. การนาเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและ
ประมวลผลงานของสมาชิกวุฒสิ ภา
ด้านกระทู้ถามและรายงานประจาปี
๘. โครงการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ ยกระดับการพัฒนางาน
ด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ
และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

84
๔๑๔,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๘๑๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๔๕๕,๔๐๐

-

๘๙๑,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐

-

-

๕๖๐,๐๐๐

-

๑,๗๑๓,๐๐๐

๕๐๐,๙๐๐

-

๙๘๐,๑๐๐
๓๖๓,๐๐๐

-

-

-

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

๑,๓๗๐,๓๐๐

๔๒,๐๐๐

๒,๖๘๑,๑๐๐
๙๙๓,๐๐๐

๕๖๐,๐๐๐

-

๑,๗๑๓,๐๐๐

-

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

รายชื่อโครงการ
๙. โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ๔ หน่วยงาน
(๑) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๐. โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
๑๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๑๒. โครงการพัฒนางานด้านต่างประเทศ
ในมิติของภาษาและวัฒนธรรม
๑๓. โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และการจัดทา
ทาเนียบผู้ประสานงานระหว่างสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมือง
และหน่วยงานฝ่ายบริหาร
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๔. โครงการพัฒนาการทางานด้านรัฐสภา
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ณ วุฒิสภาไทย

แนวทางการพัฒนา

๑.๒ พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
งานวุฒิสภา

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

85
-

๗๓๓,๐๐๐

-

-

๒๔๗,๗๐๐

-

๒๒๕,๒๐๐

๑๘๐,๐๐๐

-

๕๐๐,๐๐๐

-

๒๗๒,๕๐๐

-

๑๙๘,๐๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

-

๕๐๐,๐๐๐

๗๓๓,๐๐๐

๗๔๕,๔๐๐

-

๓๗๘,๐๐๐

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนา

รวม

๑๕. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและ
งานวิจัยภายในประเทศ
๑๖. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์กระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องผลกระทบของร่างกฎหมาย
ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา
หรือคณะกรรมาธิการ

รายชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

-

๕,๐๖๗,๒๐๐ ๒,๔๐๑,๑๐๐

-

๓,๑๔๑,๒๐๐

-

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๗๐,๐๐๐
๒๙๗,๐๐๐
๓๒๖,๗๐๐

๑๐,๖๐๙,๕๐๐

-

๘๙๓,๗๐๐

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

86

87
รวม

งานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ
๒. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อเชื่อมต่อ EMENSCR ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๓. โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ของวุฒิสภา

๑. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน

๒.๑ พัฒนากลไกการสนับสนุนขับเคลื่อน

ภารกิจของวุฒิสภา ในการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายชื่อโครงการ

แนวทางการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

-

-

-

-

วงเงินรวม

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

รายชื่อโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 Career Path
 Succession Plan
 Talent Management
 Job Rotation
๒. โครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. โครงการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคน
เพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคล
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พร้อมกรณีตัวอย่าง

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับและ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ

๘๖,๗๐๐

๕๙,๒๐๐
๖๖,๐๐๐

๕๓,๘๐๐
๖๐,๐๐๐

-

๗๘,๙๐๐

-
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๗๒,๖๐๐

๖๕,๑๐๐

๙๕,๕๐๐

-

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๑๙๘,๖๐๐

๑๗๘,๑๐๐

๒๖๑,๑๐๐

-

-

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

รายชื่อโครงการ

๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Information System
: HRIS) (ปี ๒๕๖๓ เป็นการศึกษาแนวทาง)
๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
๗. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จาเป็น
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
สาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบญ
ั ญัติและ
ได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย
การติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๘. โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานด้านนิติบญ
ั ญัติ และ
การติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานด้านนิติบญ
ั ญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
(Management Competency)
๑๑. โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในตาแหน่งนิติกรให้เป็น
นักกฎหมายนิติบัญญัติ

แนวทางการพัฒนา

๑,๓๒๐,๐๐๐

๑,๖๐๒,๗๐๐

๔๑๘,๐๐๐

๑,๔๓๐,๐๐๐
๑,๔๓๒,๒๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๔๕๗,๐๐๐

๓๘๐,๐๐๐
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๑,๓๐๐,๐๐๐
๑,๓๐๒,๐๐๐

๑,๕๗๕,๔๐๐

๑,๕๗๓,๐๐๐

๔๕๙,๘๐๐

๑,๗๖๓,๐๐๐

๑,๔๕๒,๐๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๔,๓๐๙,๖๐๐

๔,๓๐๓,๐๐๐

๑,๒๕๗,๘๐๐

๔,๘๒๒,๗๐๐

๓,๙๗๒,๐๐๐

-

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนา
๑๒. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ขององค์กร (กิจกรรมการเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรในการให้บริการ
ทางวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น
องค์ความรู้ในเชิงปฏิบตั ิ (K-Sharing Project)
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
(Individual development plan : IDP)
๑๔. โครงการเพิ่มความรู้ ทักษะงานตรวจสอบภายใน
๑๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงาน
ด้านการเงิน การคลังรัฐสภา
๑๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๑๗. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
๑๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

รายชื่อโครงการ

๑๓๕,๒๐๐
๑๕๙,๕๐๐

๖,๖๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๓,๔๕๐
๑๓๕,๒๐๐
๑๔๕,๐๐๐
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๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๑๐๐,๐๐๐

๗,๒๖๐,๐๐๐

๑๗๕,๕๐๐

๑๓๕,๒๐๐

๓๓,๑๐๐,๐๐๐

๑๙,๘๖๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๑๓,๔๕๐
๔๐๕,๖๐๐

๑,๖๕๕,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๖๐๕,๐๐๐

๑,๓๒๔,๐๐๐

วงเงินรวม

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๔๐๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๔๘๔,๐๐๐

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
๒๐. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
๒๑. โครงการ Senate Smart Learning

รายชื่อโครงการ

๓.๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๒. โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและ
การทางานของบุคลากร
การสร้างการพึ่งพาตนเอง
ทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ๒๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
ความรู้ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)
๒๔. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
๒๕. การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
อายุราชการ
๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตติ น
๒๖. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
ตามประมวลจริยธรรมเพื่อให้เอื้อ
ค่านิยมหลัก เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ขององค์กร

แนวทางการพัฒนา

๕๑๕,๙๐๐

๔,๔๐๐,๐๐๐

๙๕,๒๐๐
๑,๕๙๕,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๘๖,๕๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐

-

๑,๗๐๐,๐๐๐

๔๖๙,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

-

91

๑,๗๕๔,๕๐๐

๑๐๔,๗๐๐

๔,๘๔๐,๐๐๐

๕๖๗,๕๐๐

-

๑,๘๗๐,๐๐๐

๔,๗๙๙,๕๐๐

๒๘๖,๔๐๐

๑๓,๒๔๐,๐๐๐

๑,๕๕๒,๔๐๐

๘๐,๐๐๐

๓,๕๗๐,๐๐๐

๑๓,๒๔๐,๐๐๐

๔,๘๔๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๔๐๐,๐๐๐

๓๔,๗๕๕,๐๐๐

วงเงินรวม

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๒,๗๐๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนา

92
รวม

๒๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐสภา
๒๘. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๒๙. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
๓๐. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๓๑. โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายชื่อโครงการ

๗๗,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๓๓๔,๐๐๐

๘๔,๗๐๐

๑๘๑,๕๐๐

๒๓๖,๐๐๐

๙๑๓,๖๐๐

๒๓๑,๗๐๐

๔๙๖,๕๐๐

๖๔๕,๕๐๐

๑,๑๕๑,๙๐๐

วงเงินรวม

๔๔,๖๔๙,๘๕๐ ๕๐,๖๙๘,๕๐๐ ๕๕,๗๕๕,๑๐๐ ๑๕๑,๑๐๓,๔๕๐

๓๐๓,๖๐๐

๑๖๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๗๖,๐๐๐

๒๑๔,๕๐๐

๑๙๕,๐๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๓๔๘,๐๐๐
๓๘๒,๘๐๐
๔๒๑,๑๐๐

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๑. โครงการทบทวน/จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๓. โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และ
ทันสมัย

๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการพิมพ์ในการสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ
๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ
๖. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แมคอินทอช และเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า
เพื่อรองรับการออกแบบและ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
๗. โครงการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015

(PMQA 4.0)

รายชื่อโครงการ

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๔๖,๗๐๙,๗๐๐

๑๘,๗๐๐,๐๐๐
๕๔๔,๕๐๐

๙๔,๒๐๐

๑๗,๐๐๐,๐๐๐
๔๙๕,๐๐๐

๘๕,๖๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

๔๒,๔๖๓,๔๐๐

๒๗๙,๔๐๐

๒๕๔,๐๐๐
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๑๐๓,๖๐๐

๕๙๙,๐๐๐

๒๐,๕๗๐,๐๐๐

๕๑,๓๘๐,๗๐๐

๒๒๐,๐๐๐

๓๐๗,๓๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๔๔๐,๐๐๐
๔๘๔,๐๐๐
๕๓๒,๔๐๐

๒๘๓,๔๐๐

๑,๖๓๘,๕๐๐

๕๖,๒๗๐,๐๐๐

๑๔๐,๕๕๓,๘๐๐

๔๒๐,๐๐๐

๘๔๐,๗๐๐

๑,๔๕๖,๔๐๐

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔.๒ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา

94
๑๑. โครงการคลังสมอง ค้นหานวัตกรรม
นาองค์กร
(Intelligent Think Tank for
Innovation)
๑๒. โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
(ครบเครื่อง เรื่องประชุม)

๘. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหว ประจาอาคารสุขประพฤติ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๙. ชี้แจงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
๑๐. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิ าน
การบริหารตามมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015

รายชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๓๕๗,๐๐๐

-

-

๑๐๕,๖๐๐

๙๖,๐๐๐

๓๒๕,๔๐๐

๖๐,๕๐๐

๕๕,๐๐๐

-

๓๙๓,๐๐๐

๑๑๖,๒๐๐

๖๖,๖๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๙๔,๐๐๐
๑๐๓,๔๐๐
๑๑๓,๗๐๐

-

๑,๐๗๕,๔๐๐

๓๑๗,๘๐๐

๑๘๒,๑๐๐

๓๑๑,๑๐๐

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔.๓ พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
โดยมีการบูรณาการ การเปิด
กว้างและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่
การเป็น Digital Senate

แนวทางการพัฒนา
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๑๖. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศ
ข้อมูลประวัติผลงานสมาชิกวุฒสิ ภา
๑๗. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กับหน่วยงานภาครัฐ
๑๘. โครงการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล
๑๙. โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพื่อไปรัฐสภาใหม่

๑๓. โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่ง
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายบัญญัติ
๑๔. โครงการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิ านเพื่อสนับสนุน
งานด้านนิติบญ
ั ญัติ
๑๕. โครงการ ๑ สานัก ๑ นวัตกรรม

รายชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๑๒๕,๘๐๐

-

๒,๒๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

๙๙๐,๐๐๐

-

-

๙๐๐,๐๐๐

-

๘,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๘๙,๐๐๐

-

-

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

๑๒๕,๘๐๐

๔,๒๐๐,๐๐๐

-

๒,๙๗๙,๐๐๐

-

๘,๐๐๐,๐๐๐

-

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา
๒๐. โครงการจัดทาหนังสือเสียง สาหรับผู้พิการ
ทางการเห็น ระยะที่ ๒
(Read for the Blind)
๒๑. การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
และระบบโปรแกรมประยุกต์
๒๒. การบารุงรักษาเว็บไซต์วฒ
ุ ิสภา
๒๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
สมาชิกวุฒิสภา
๒๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๒๕. โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
กับหน่วยงานภายนอก
๒๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ความปลอดภัยเว็บไซต์สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(Web Application Firewall)
๒๗. โครงการระบบควบคุมการเข้าถึง
และตรวจสอบการเข้าใช้เครือข่าย
เพื่อทดแทนของเดิม

รายชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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-

-

๗,๐๐๐,๐๐๐

-

๘,๐๐๐,๐๐๐

-

๖๙๙,๐๐๐
-

๖๓๕,๕๐๐
๓,๘๕๒,๐๐๐

-

๑๐,๘๙๑,๗๐๐

๙,๙๐๑,๕๐๐

-

-

-

-

๗๖๙,๐๐๐
-

๑๑,๙๘๐,๘๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๕,๘๐๐
๑๓๘,๔๐๐
๑๕๒,๒๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๑๐๓,๕๐๐
๓,๘๕๒,๐๐๐

๓๒,๗๗๔,๐๐๐

๔๑๖,๔๐๐

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนา
๒๘. โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง ปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยี
๒๙. โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แบบเคลื่อนที่ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้าจอสัมผัส สาหรับสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรของหน่วยงาน
จานวน ๒๘๔ เลขหมาย
๓๐. โครงการพัฒนาระบบจัดการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
๓๑. การเช่าสายนาสัญญาณความเร็วสูง
(Leased Line)
๓๒. การจัดหาลิขสิทธิ์ (license) สาหรับ
อุปกรณ์เครือข่าย
๓๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
๓๔. การจ้างบริการบารุงรักษาระบบเว็บไซต์
สารอง (Backup Site)
๓๕. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหา
ให้ได้จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร
ในอัตราส่วน ๑:๑

รายชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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๖,๖๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๖๕,๖๐๐
๑๒,๖๐๗,๗๐๐
๗๙๒,๐๐๐
๓๘,๙๕๙,๘๐๐

๑๓,๖๙๖,๐๐๐
๑๑,๔๖๑,๕๐๐
๗๒๐,๐๐๐
๓๕,๔๑๘,๐๐๐

-

๒,๘๐๕,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๘๐๒,๕๐๐

๒,๕๕๐,๐๐๐

๔๒,๘๕๕,๘๐๐

๘๗๑,๒๐๐

๑๓,๘๖๘,๔๐๐

๑๖,๕๗๒,๒๐๐

๗,๒๖๐,๐๐๐

-

๓,๐๘๕,๕๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
-

๑๑๗,๒๓๓,๖๐๐

๒,๓๘๓,๒๐๐

๓๗,๙๓๗,๖๐๐

๔๕,๓๓๓,๘๐๐

๑๙,๘๖๐,๐๐๐

๘๐๒,๕๐๐

๘,๔๔๐,๕๐๐

-

วงเงินรวม

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก
วุฒิสภาและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการประยุกต์
ใช้ระบบ Digital อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์
ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่
ได้ตลอดเวลา

แนวทางการพัฒนา
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รวม

๓๘. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงาน
ดิจิทัลรองรับรัฐสภาแห่งใหม่
๓๙. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๔๐. โครงการพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst) ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อจัดทาฐานข้อมูล Big Data

๓๖. โครงการเช่าบริการจัดเก็บสารองข้อมูล
(Backup) แบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุน
ระบบงานของวุฒิสภา
๓๗. โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

รายชื่อโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

-

-

-

๒๕๘,๙๐๐

๑,๐๗๖,๙๐๐

-

-

๗๐๘,๓๐๐

๒,๙๔๕,๙๐๐

-

๓,๒๔๐,๐๐๐

วงเงินรวม

๑๗๖,๘๔๑,๐๐๐ ๑๖๐,๖๐๑,๙๐๐ ๑๗๔,๒๔๒,๔๐๐ ๕๑๑,๖๘๕,๓๐๐

๒๓๕,๔๐๐

๙๗๙,๐๐๐

-

๒๑๔,๐๐๐

๘๙๐,๐๐๐

-

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๓,๒๔๐,๐๐๐
-

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๑. โครงการครูต้นแบบประชาธิปไตย
๒. การเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
๓. การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
๔. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
และบทบาทอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาสู่เยาวชน
ในสถาบันการศึกษา (สภาจาลองสัญจร)
๕. จัดทาหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภาในรูปแบบ
หนังสือ และ e-Book
๖. การจัดทาหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา
ในรูปแบบหนังสือและ e–Book
๗. การจัดทาวารสาร “สารวุฒิสภา”
ในรูปแบบหนังสือ และ e–Book
๘. การจัดทาเอกสารเผยแพร่ เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภา
๙. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอานาจของวุฒิสภา
และสร้างภาพลักษณ์องค์กร

๕.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขและวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

๕.๒ จัดทาสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้
ทางด้านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่
ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงาน
และช่องทางต่าง ๆ

รายชื่อโครงการ

แนวทางการพัฒนา

๑,๔๓๐,๐๐๐
๑,๓๒๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๙๕๖,๗๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๘๖๙,๗๐๐

๖๖๐,๐๐๐
๑,๐๒๕,๒๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐
๙๓๒,๐๐๐
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๑,๐๕๒,๓๐๐

๖๐๕,๐๐๐

๒,๔๒๐,๐๐๐

๑,๔๕๒,๐๐๐

๑,๕๗๓,๐๐๐

๗๒๖,๐๐๐
๑,๑๒๗,๗๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๑๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๖๐๕,๐๐๐

๒,๘๗๘,๗๐๐

๑,๖๕๕,๐๐๐

๖,๖๒๐,๐๐๐

๓,๙๗๒,๐๐๐

๔,๓๐๓,๐๐๐

๑,๙๘๖,๐๐๐
๓,๐๘๔,๙๐๐

๓,๓๑๐,๐๐๐
๑,๖๕๕,๐๐๐
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๕.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในทางการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
ของวุฒิสภา

แนวทางการพัฒนา

๑,๒๑๐,๐๐๐
๑๒,๑๐๐,๐๐๐
๙,๖๘๐,๐๐๐

๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๘,๘๐๐,๐๐๐

๓๖๓,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐

๒๖,๑๔๗,๘๔๐

๙,๕๕๘,๖๐๐

๘,๖๘๙,๖๐๐
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๓๓,๑๐๐,๐๐๐
๒๖,๔๘๐,๐๐๐

๓,๓๑๐,๐๐๐

๙๙๓,๐๐๐

๔,๙๖๕,๐๐๐
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ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๖๕๐,๐๐๐
๑,๘๑๕,๐๐๐

๑๐. การจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๑. การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร
๗,๘๙๙,๖๔๐
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นาประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม”
๑๒. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่าย
๓๐๐,๐๐๐
ผู้นานักประชาธิปไตยวุฒสิ ภา
๑๓. การประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ
๑,๐๐๐,๐๐๐
“สภาจาลอง”
๑๔. สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
๘,๐๐๐,๐๐๐
เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Digital PR for Democracy and public
participation)
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แนวทางการพัฒนา
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รวม

๑๗. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
๑๘. โครงการพัฒนาผู้นานักประชาธิปไตย
สาหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ
๑๙. โครงการการประกวดสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒๐. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย
ผู้นานักประชาธิปไตยวุฒสิ ภา
๒๑. โครงการสัมมนาเครือข่าย
ผู้นานักประชาธิปไตยสัญจร

๑๖. จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อโครงการ

๓,๔๙๑,๘๐๐

๓,๑๗๔,๔๐๐

๓,๘๔๑,๐๐๐

๓๖,๓๐๐

๑,๔๕๒,๐๐๐

๑๖๒,๗๐๐
๙,๘๑๓,๑๐๐

๑๐,๕๐๗,๒๐๐

๙๙,๓๐๐

๓,๙๗๒,๐๐๐

๔๔๕,๒๐๐
๒๖,๘๔๔,๑๐๐

๖,๖๒๐,๐๐๐
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๕๒,๒๕๐,๒๔๐ ๕๗,๔๗๕,๓๐๐ ๖๓,๒๒๒,๗๐๐ ๑๗๒,๙๔๘,๒๔๐

๓๓,๐๐๐

๑,๓๒๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๔๘,๐๐๐
๘,๙๒๑,๐๐๐

๑๓๔,๕๐๐
๘,๑๑๐,๐๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐
๒,๔๒๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนปฏิบต
ั ริ าชการสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

80

70

60

50
40

30
20

30

20

10

10

40

50

60

80

70

SCAN
เพ��อแสดงความคิดเห็น

ออกแบบโดย : สํานักการพิมพ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๙, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๕

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
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