


 คํานํา 
  
 แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551 - 2555)  จัดทําข้ึน
เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  และบูรณาการระหวางแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจายประจําป  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้  ไดประเมนิ
สถานการณภายในและภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยใชหลักการวิเคราะหตามเกณฑของ 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  เพ่ือวิเคราะห  SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง 
จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคามของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยใชตาราง TOWS Matrix  เปนเครือ่งมอื
ในการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร  

 จากการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร  สงผลใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนดวิสัยทัศน

เปน  “สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ  ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานนิติบัญญัติของชาติ”  รวมทั้งไดกําหนดพันธกิจ  เปาหมายสูงสุด  คานิยมหลัก  และสมรรถนะหลัก

ของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  5  ประเด็นยุทธศาสตร  
ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม   
 เปาประสงค           เพ่ือใหการดําเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย  ถูกตอง  

ทุกฝายมีความพึงพอใจ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู

ขอมูลและระบบสารสนเทศ   
 เปาประสงค                  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  

ขอมูล  ระบบสารสนเทศ  เพ่ือใหงานนิติบัญญัติของชาติเปนไป

เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากล

และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล   
 เปาประสงค                 เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความเปนสากลและมีระบบการบริหารงาน

แบบธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  และการสราง

ภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ   
 เปาประสงค                  เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เปน

ศูนยกลางในการเผยแพรผลงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
 

 
 

 



 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  “FAST TEAM” 
 เปาประสงค                  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เพ่ือรองรับบทบาทใหมและ

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

หวังเปนอยางย่ิงวาแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551 - 

2555)  จะเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  แผนงบประมาณรายจายประจําป  และการติดตาม
ประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 
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 ภายหลังการประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2547 

- 2551)  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดปรับปรุงสวนราชการภายใน  จาก  10  สํานัก  เพ่ิมเปน  18  สํานัก  

ประกอบกับสถานการณของบานเมืองที่เปลี่ยนไป  ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  2549  ไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

รัฐสภา  โดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่เปนเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ลักษณะ    

และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว  มีผลทําใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจเพิ่มขึ้น  และมีความจําเปน 

ตองปรับบทบาทใหมในการดําเนินงาน  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงเห็นสมควรทบทวนแผนยุทธศาสตร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2547 - 2551)  เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสราง  
บทบาทใหม  และแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2548 - 2551  ยุทธศาสตรที่ 7  การสงเสริม

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  ก. การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็ง

ใหกับกระบวนการประชาสังคม  ตลอดจนการใหไดแผนยุทธศาสตรที่มีผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ  จึงไดมี

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2555)   เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีทิศทางที่ถูกตอง  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ที่สําคัญคือ  การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสูความเปน  “มืออาชีพ”  สามารถสรางความพึงพอใจกับผูที่มีสวนไดเสีย 
(Stakeholders)  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบอบประชาธิปไตยและเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณชน 

 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 1. เพ่ือใหการดําเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอยถูกตอง  ทุกฝายมีความพึงพอใจ 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล  ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใหงานนิติบัญญัติของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 3. เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความเปนสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
 4. เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปนศูนยกลางในการเผยแพร

ผลงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
 5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เพ่ือรองรับบทบาทใหมและการดําเนินการตาม   

แผนยุทธศาสตร 

 

กรอบแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไดอาศัยแนวทางจากตัวแบบ

ของ  Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA)  ซึ่งเปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและนํามาใชในการประเมินเพื่อหาตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ขององคกร  การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ (Stakeholders Analysis)
และระบบการวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecards)  เพ่ือพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic      
33 
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Mapping) ในลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุและผล  โดยกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัดที่เปนมูลเหตุของ

ความสําเร็จ (Lead Indicators)  เพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย  ตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินการ 

(Lag Indicators)  และในความสัมพันธเชิงเหตุและผลนั้นจะตองนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร (Value Chain Creation)  ซึ่งจะเปนหลักประกันวาแผนยุทธศาสตรจะนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง  สามารถแกปญหาและพัฒนาองคกรไดอยางเปนรูปธรรม    

การจัดกลุมเพื่อวิเคราะหปญหาตามแนวของ  MBNQA  ไดแยกปจจัยที่เอ้ือใหเกิดผลงาน 

(Enablers)  กับตัวชี้วัดผลงาน (Results)  ออกจากกันใหเห็นชัดเจน  เพ่ือจะสามารถวิเคราะหไดวา

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  มีจุดแข็ง  จุดออน  ดานใดบาง  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ  7  ประการ  คือ 
  1) ความเปนผูนาํ   
  2) การวางแผนกลยุทธ   
  3) การใหความสาํคัญกบัสมาชกิสภานติบิัญญัติ  และผูมีสวนไดเสีย  
  4) การวัดผล  การวิเคราะห  และการบริหารความรู   
  5) การใหความสาํคัญกบัทรัพยากรบุคคล   
  6) การบริหารกระบวนการ  ทั้ง 1  ถึง 6  เปนปจจัยเอื้อใหเกิดผลงาน (Enablers)  
  7) ผลลัพธการดาํเนินงานซึ่งเปนตัวชี้วัดดานผลงาน (Results) 

การกําหนดตัวแบบดังกลาว  จัดทาํข้ึนโดยอาศัยหลักในการทํางาน  ดงันี้ 
  1) การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
  2) ความเปนเลิศ ความสําเร็จที่ตองการไดมาจากการใหความสําคัญกับสมาชิก  โดยมี

ระบบการจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)  เปนเครื่องมือสนับสนุน 
  3) การเรียนรูขององคกรและของแตละบคุคล 
  4) การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูที่เก่ียวของกับองคกร  ทั้งในแงการตอบสนอง

ความตองการและการพัฒนา 
  5) การมีความคลองตัว  ปรับตวัไดทันตอสถานการณ 
  6) การมองอนาคตเปนทีต่ั้ง 
  7) การบริหารจัดการ  การบริหารแบบมีนวัตกรรม 
  8) การบริหารจดัการดวยการใชขอเท็จจริง 
  9) ความรับผดิชอบตอสมาชิก  บุคคล  องคกรภายนอกและสังคม 
10) การยึด  “ผลลัพธและการใหคุณคา”  เปนเปาหมายในการทํางาน 
11)  การมีมุมมองเชิงระบบและทาํงานแบบมีสวนรวม 

แนวคิดดังกลาวขางตนมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององคกรที่มีการดําเนินการที่ดี

หลายแหง (Best Practices)  จึงเปนพื้นฐานมาใชวัดรอยเปรียบเทียบ (Benchmarking)  และนํา   

ความตองการหลักขององคกรมาบูรณาการภายใตกรอบการจัดการที่เนนผลลัพธ (Results)  เพ่ือสราง

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและการใหขอมูลปอนกลับ (Feed back) ของผลที่เกิดขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จากแนวทางของ  MBNQA  ดังกลาวขางตน  ไดนํามาเปนกรอบในการกําหนดแนวทาง

พัฒนาแผนยุทธศาสตรและประสิทธิภาพขององคกร  ซึ่งประกอบดวย  องคประกอบหลัก  6  ประการ  ดังนี้ 
1) ภาวะผูนาํและความเปนผูประกอบการของทีมสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(Leadership)  
2) การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategy Deployment) 
3) การสนองความตองการของสมาชิก  ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders 

Focus) 
4) การวัดผล  การวิเคราะห  การจัดการความรู  และการจัดการความเสี่ยง (Measurement 

Analysis Knowledge and Risk Management) 
5) การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Focus) 
6) การจดักระบวนงาน  การบรหิาร  และธรรมาภบิาล (Good Governance Management) 

ทั้งนี้  หากองคกรไดดําเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพทั้ง  6  องคประกอบ 

ก็จะเปนปจจัยที่เอ้ือไปสูการบรรลุผลสัมฤทธิ์  (Results)  ของการบริหารงานตามยุทธศาสตรที่วางไว 

(Balanced Scorecard for Business Results)  ใน  5  มิติ  กลาวคือ  มิติเปาหมายดานการบรรลุพันธกิจ 

(Mission Perspective)  มิติดานการเงิน (Financial Perspective)  มิติดานความพึงพอใจของลูกคา 

(Customers Perspective)  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพการใหบริการ  (Process & 

Service Perspective)  และมิติดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร (Development Perspective)  ซึ่งเปน

กรอบในการประเมินความสําเร็จของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ซึ่งสามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 1 

ดังนี้ 
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ภาวะผูนํา   
การมียุทธศาสตร 

การแปลงยุทธศาสตร 
สูการปฏิบัต ิ

การสนองความตองการของ

สมาชิก ผูมีสวนไดเสีย 

การวัดผล การวิเคราะห การจัดการความรู 

และการจัดการความเสี่ยง 

การจัดการและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

การจัดกระบวนงาน การบริหาร 
และธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

- การบรรลุพันธกิจ 
- ความพึงพอใจของ
ลูกคา 

- ประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาองคกร

และบุคลากร 

 

ผลสัมฤทธิข์อง 
องคกร 

 

แผนภาพที่ 1  แสดงปจจัยที่เอื้อใหเกิดผลงานตอผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ถูกกําหนดในการประเมินตําแหนงทางยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 

 ภารกิจที่  1 การพัฒนาศักยภาพดานงานประชุม 

 ภารกิจที่  2 การสนับสนนุงานวิชาการและขอมูล 
 ภารกิจที่  3 การบริการธุรการ  การตางประเทศ  และสวสัดิการใหแกสมาชิกสภานิตบิัญญตั ิ
 ภารกิจที่  4 การใหความรูและเผยแพรประชาสัมพันธ  การสรางภาพลักษณและการมีสวนรวม

ขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 

 ภารกิจที่  5 การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 ภารกิจที่  6 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
 

ปจจัยเอ้ือใหเกิดผลงาน ผลสัมฤทธิ ์
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กรอบแนวทางการประเมินองคกรเพื่อกําหนดตําแหนงทางยทุธศาสตรขององคกร  

ไดกําหนดเกณฑในการประเมินเพื่อกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร  ประกอบดวย 

การวิเคราะหปจจัยภายใน  ประกอบดวย  จุดแข็งและจุดออน  (Strengths & weaknesses)  

1) ภาวะผูนําและความเปนผูมียุทธศาสตรของผูบริหาร 
 เปนการพิจารณาวา  คณะผูบริหารมีบทบาทในการชี้นําองคกร  การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  มีระบบการกํากับดูแลและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  สมาชิกและชุมชน  หรือไม  

อยางไร 

2) การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 องคกรสามารถแปลงยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการ  มีตัวชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน 

และมีการคาดการณผลการดําเนินงาน 

3) การมุงเนนลูกคา  สมาชิกและผูรับบริการ  เพื่อสรางความพึงพอใจ 
 ในการดําเนินงานขององคกรจะตองคํานึงถึงความตองการของสมาชิก ลูกคา การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  รวมทั้งคํานึงถึงความพึงพอใจของชุมชน 

4) การวัดผล  การวิเคราะห  การจัดการความรูและการจัดการความเสี่ยง 
 องคกรมีการรวบรวม  วิเคราะห  จัดการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประโยชน

ในการบริหารจัดการอยางไร 

5) การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 องคกรไดมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดเรียนรู  พัฒนาใหสอดคลองกับระบบงานใหม 

และการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรอยางไร 

6) การจัดการกระบวนการ 
 องคกรไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหเอ้ือตอการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

ตามยุทธศาสตรและตามหลักธรรมาภิบาล 

7) ผลการดําเนินงาน 
 องคกรไดมีการประเมินและนําผลการดําเนินงานมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือการพฒันา 

ประกอบดวยผลการดําเนินงานตามพันธกิจ  ดานลูกคา  ดานผูมีสวนไดเสีย  ดานกระบวนการ  และ       

ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร  

 
การวิเคราะหปจจัยภายนอก  ประกอบดวย  โอกาสและขอจํากัด  (Opportunities & Treats) 

1) บริบทของปจจัยภายนอก  ประกอบดวย  สถานการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 

กระแสการเปลี่ยนแปลง  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
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2) ความตองการ  ความคาดหวัง  การสนับสนุนหรือเปนภัยคุกคามของผูมีสวนไดเสีย

(Stakeholders Analysis)  ประกอบดวย  สมาชิกสภา  พรรคการเมือง  องคกรอิสระ 

ส่ือมวลชน  ภาคประชาสังคม  ตางประเทศและบุคลากร 
3) กรอบกติกาตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปฏิรูประบบราชการ  นโยบายของรัฐบาล  และ

กฎหมายธรรมาภิบาล 

 

การนําผลการประเมินไปสูการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

การประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวฒุสิภา  ไดทาํการประเมนิ

โดยจัดสัมมนากลุมยอยระหวางผูบริหารและการสัมภาษณผูแทนบุคลากรในทุกระดับของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา  โดยไดมีการวิเคราะหปจจัยภายในภายใตเกณฑมาตรฐานระดับคุณภาพแหงชาติ (MBNQA) 

โดยใชวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment)  เพ่ือพิจารณาปจจัยที่เปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน 

(Weakness) หรือเปนปจจัยที่ไมมีความเกี่ยวของ  โดยผลการประเมินอยูบนกรอบของยุทธศาสตรที่

เช่ือมโยงกับพันธกิจ และบทบาทใหมขององคกรตามตาราง  ดังนี้ 
 

 

 
ยุทธศาสตรขององคกร 

การนํา

องคกร 
การวางแผน

เชิงกลยุทธ 
ลูกคา 
ผูมีสวน

ไดเสีย 

สารสนเทศ 
การวิเคราะห 

ทรัพยากร

บุคคล 
กระบวนการ ผลลัพธ 

ตามภารกิจ 

1.  การพัฒนาศักยภาพ  
     ดานการประชุม 
 

 

W 
 

W 
 

S/W 
 

W 
 

S/W 
 

S/W 
 

W 

2.  การสนับสนุนงาน  
     วิชาการและขอมูล 
 

 

W 
 

W 
 

W 
 

W 
 

W 
 

S/W 
 

W 

3.  การบริการธุรการ  
     การตางประเทศ  
     และสวัสดิการของ 
     สมาชิกวุฒิสภา 
 

 
W 

 
W 

 
S/W 

 
W 

 
W 

 
W 

 
W 

4.  การใหความรู 
     เผยแพรประชาสัมพันธ  
     การสรางภาพลักษณ 
     และการมีสวนรวม 
 

 
S/W 

 
W 

 
W 

 
S/W 

 
W 

 
W 

 
W 

5.  การพัฒนาองคกร 
     และบุคลากร 
 

 

W 
 

S/W 
 

S/W 
 

W 
 

S/W 
 

W 
 

W 

6.  การนําระบบ  MIS  
     และการสื่อสารมาใช 
     ในสํานักงาน 
     เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

 
W 

 
S/W 

 
W 

 
S/W 

 
W 

 
S/W 

 
W 
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จากตารางที่นําเสนอขางตนแสดงใหเห็นวา  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพดานงานประชุม

ถือวาเปนจุดออนแตก็มีบางมิติที่สามารถเปนจุดแข็งได  ประกอบดวย  ดานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

และผูมีสวนไดเสีย  เนื่องจากคุณสมบัติ  คุณลักษณะของผูที่เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  นาจะมีสวน

สนับสนุนใหงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้นไมยุงยากกวาแตกอน  แตประเด็นดังกลาวก็สามารถ 

ที่จะเปนจุดออนไดเชนกัน  สาเหตุเนื่องจากการถูกคาดหวังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่จะตองมี

การปรับบทบาทใหมใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการใหมที่จะเกิดขึ้น  ดานทรัพยากรบุคคล

มีบางมิติที่เปนจุดแข็ง  เนื่องจากบุคลากรของสํานักงานมีประสบการณสูงในการจัดการประชุม  มีความเขาใจ

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางถองแท  แตขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลยังขาดการพัฒนาทักษะ  สมรรถนะเพื่อรองรับ

พันธกิจและบทบาทใหม  

ยุทธศาสตรดานการสนับสนุนงานวิชาการและขอมูล  ถือวาการดําเนินการยังเปนจุดออน 

โดยเฉพาะในการมีระบบและกระบวนการสะสมขอมูล  ประยุกตองคความรู  การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ใหทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น  

ยุทธศาสตรการบริการธุรการ  การตางประเทศ  และสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา (สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ)  สวนใหญยังเปนจุดออน  เนื่องจากขณะนี้มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2549  องคกรจําเปนตองมีการปรับปรุงโครงสราง  ระบบ  กระบวนการ  และ

สมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับมิติใหมของการเปลี่ยนแปลง  แตก็สามารถปรับวิกฤติใหเปนโอกาส 

หรือจุดแข็งได  หากองคกรมีการปรับปรุงกลยุทธและกระบวนการใหมที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง   

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  การสรางภาพลักษณ  และการมีสวนรวมก็ยังถือวาเปนจุดออน

แตก็มีทิศทางที่ดีข้ึน  ในขณะที่ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเร่ิมใหความสําคัญและมีการริเร่ิม

ดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม   

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากร  มีทิศทางที่เปนทั้งจุดแข็งและจุดออน  สวนที่เปน

จุดแข็ง  คือ  ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหความสําคัญ  ใหการสนับสนุน  เพ่ือใหการดําเนินการ

มีกระบวนการดําเนินงานและปฏิบัติอยางจริงจังบนพื้นฐานของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  สวนจุดออนนั้น

เปนเรื่องของระบบขอมูลที่จะทําใหการดําเนินการเปนไปตามความตองการและเปาประสงคอยางแทจริง  

ยุทธศาสตรการนําระบบการจัดการสารสนเทศ  และระบบการสื่อสารมาใชในสํานักงาน

แมวาจะมีจุดแข็งในเรื่องขององคความรู  และระบบในการดําเนินการ  แตก็มีจุดออนอยางมากในเรื่องของ

การนําขอมูลมาวิเคราะห  สังเคราะห  รวมถึงการนําไปประยุกตใชและในระบบการสื่อสารก็ประสบปญหา

ที่ขาดกลไกในการกระจายหรอืรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและมีความเขาใจตรงกัน 
 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไดทําการประเมินจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรวุฒิสภา  พ.ศ. 2548 - 2552  จัดทําโดย

สถาบันพระปกเกลา  แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พ.ศ. 2548 - 2552  (ปรับปรุงใหม) 

จัดทําโดยสํานักนโยบายและแผน  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ขอมูลจากการสัมภาษณบคุลากรในทกุระดบั  

1  
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จํานวน  10  ทาน  และขอมูลที่ไดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอก

ขององคกรที่มีอยูในปจจุบันวาเปนปจจัยที่มีลักษณะเปนโอกาส  (Opportunity)  เปนภาวะคุกคาม (Threat) 
หรือเปนปจจัยที่ไมเก่ียวของ  โดยผลการประเมินตั้งอยูบนกรอบของยุทธศาสตรองคกรตามตาราง  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรขององคกร 
สมาชิก

วุฒิสภา 
รัฐบาล 

องคกร

อิสระ 
สื่อมวลชน 

พรรค

การเมือง 
ประชาชน ตางประเทศ 

1.  การพัฒนาศักยภาพ 
     ดานการประชุม 
 

T O/T - O/T - - T 

2.  การสนับสนุน 
     งานวิชาการและขอมูล 
 

T T - T O/T O/T T 

3.  การบริการธุรการ        
     การตางประเทศ 
     และสวัสดิการของ 
     สมาชิกวุฒิสภา 
 

T T - T - - T 

4.  การใหความรู   
     เผยแพรประชาสัมพันธ  
     การสรางภาพลักษณ 
     และการมีสวนรวม 
 

T O/T T O/T O/T O/T T 

5.  การพัฒนาองคกร 
     และบุคลากร 
 

T T - T - O/T T 

6.  การนําระบบ  MIS  
     และการสื่อสารมาใชใน 
     สํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
 

T O/T T O/T O/T - T 

 

จากการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกที่มีสวนในการสนับสนุนหรือเปนขอจํากัดในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพดานงานประชุม  พบวา  ปจจัย

ภายนอกที่เปนภาวะคุกคามตอการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรวุฒิสภา  ไดแก  สมาชิก

วุฒิสภา  รัฐบาล  ส่ือมวลชนและตางประเทศ  ซึ่งดูเหมือนจะมีบทบาทในเชิงการแทรกแซง  กดดนัการปฏบิตังิาน

ขององคกร  แตอยางไรก็ตาม  ภาครัฐบาลและสื่อมวลชนก็ยังใหการสนับสนุนและเปนโอกาสตอการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานวิชาการและขอมูลก็มีปจจัยภายนอกที่เปนทั้งโอกาส  และภัยคุกคาม 

โดยปจจัยที่เปนโอกาส  ไดแก  สมาชิกวุฒิสภา  รัฐบาล  ส่ือมวลชนและตางประเทศ  ทั้งนี้  เนื่องจากทุกฝาย

ตองการใหสมาชิกวุฒิสภา  แสดงออกทางบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหารอยางเปนกลางตรงไป 

ตรงมา 
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ยุทธศาสตรการบริการธุรการ  การตางประเทศและสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา  ปจจัยภายนอก

ดานสมาชิกวุฒิสภา  ส่ือมวลชน  ประชาชนและตางประเทศเปนภัยคุกคามที่สําคัญ  เพราะปจจุบันองคกร

ดังกลาวพยายามที่จะกดดันการดําเนินการ  เนื่องจากตองเรงรัดการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม  เพ่ือใหมี

การคืนอํานาจใหกับภาคประชาชนและมีความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธ  การสรางภาพลักษณและการมีสวนรวม  รัฐบาล  ส่ือมวลชน  

ลวนเปนโอกาสและภัยคุกคามขององคกร  เพราะจะทําใหองคกรทํางานงายข้ึน  หรืออาจเปนอุปสรรคตอ

การทํางานได  หากองคกรไมสามารถที่จะสรางภาพลักษณที่ดี  

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร  ตลอดจนยุทธศาสตรการนําระบบการจัดการ 

สารสนเทศและระบบการสื่อสารมาใชในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  พบวา  ทุกภาคสวนไมวาจะเปนรัฐบาล 

ส่ือมวลชน  ประชาชนและตางประเทศ  ลวนแตเปนอุปสรรคและโอกาส  เพราะถึงแมยุทธศาสตรจะเพิ่ง

เร่ิมดําเนินการโดยยังไมเห็นเปนรูปธรรมมากนัก  แตทุกฝายยอมสนับสนุนใหองคกรและบุคลากรของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของชาติใหสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  นําพาประเทศใหผานวิกฤติไดโดยเร็ว 
 

สรุปการประเมินสถานการณภายในและภายนอก 

การประเมินสถานการณภายในและภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น  ไดทําการประเมิน

โดยใชหลักการวิเคราะห  SWOT Analysis  เปนการวิเคราะหสภาพองคกรโดยทั่วไป  ซึ่งจะพิจารณาจุดออน  

จุดแข็ง  โอกาส  และภัยคุกคาม  ที่มีผลตอสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ทั้งนี้  จากการประเมินซึ่งตั้งอยู

บนกรอบของยุทธศาสตรเปนหลัก  สรุปผลตามตาราง  ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตรขององคกร จุดแข็ง (S) / จุดออน (W) โอกาส (O) / ภัยคุกคาม (T) 

1.  การพัฒนาศักยภาพดานการประชุม W T 

2.  การสนับสนุนงานวิชาการและขอมูล W T 

3.  การบริการธุรการ  การตางประเทศ  
     และสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา 

W T 

4.  การใหความรูเผยแพรประชาสัมพันธ   
     การสรางภาพลักษณและการมีสวนรวม 

W O/T 

5.  การพัฒนาองคกรและบุคลากร W T 

6.  การนําระบบ MIS และการสื่อสารใชใน 
     สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

S/W O/T 
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ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จากผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในเพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดออน  (Strengths & 
Weaknesses)  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  เพ่ือพิจารณา

โอกาสและภัยคุกคาม  (Opportunities & Threats)  ที่มีผลตอการดําเนินงานและผลสําเร็จขององคกร 

สามารถนํามากําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรขององคกร  โดยใชตาราง  Tows Matrix  เปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหตําแหนง  พบวา  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีตําแหนงเชิงยุทธศาสตรมีน้ําหนักอยูที่ WT 

(ภายในองคกรเปนจุดออน ภายนอกเปนภัยคุกคาม)  โดยมีรายละเอียดและการวิเคราะห  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

จากการวิเคราะหสถานการณดานตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ผลที่ได  คือ  จัดอยูใน

ตําแหนงจุดออนและภัยคุกคาม  ดังนั้น  ทางเลือกยุทธศาสตร  หากเปนภาคเอกชน  ก็คือ  การถอนตัว  
แตเนื่องจากเปนองคกรภาครัฐไมสามารถจะถอนตัวได  จําเปนที่จะตองมีการยกเครื่ององคกร  (Re - engineering) 
หรือปรับบทบาทใหม (New Roles)  เพ่ือใหการดําเนินการขององคกรสามารถแกปญหาจุดออนและจัดการ
กับภัยคุกคามไดอยางรวดเร็วทันตอความคาดหวัง  และสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

รุนแรง 

 

โอกาส (O) 

จุดแข็ง (S) 

ภัยคุกคาม (T) 

จุดออน (W) 

(SO) ยุทธศาสตรเชิงรุก 

(Growth Strategy) 

(WO) ยุทธศาสตรเชิงปองกันตัว 

(Stability Strategy) 

(ST) ยุทธศาสตรเชิงรุก 

(Growth Strategy) 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

(WT) ยุทธศาสตรเชิงถอนตัว 
หรือปรับปรุงยกเครื่องใหม 
(Retrenchment or Reengineering 
Strategy) 
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ตําแหนงทางยุทธศาสตร  (Positioning) 

ในการวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อประเมินจุดแข็ง  จุดออน  และประเมินปจจัยภายนอก  โอกาส  

ภัยคุกคามหรือขอจํากัด  ผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนํามากําหนดตําแหนงในแตละยุทธศาสตร  เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการกําหนดทิศทาง  เปาหมายการดําเนินการของแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2555) 

ในการประเมินสถานการณทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

จะทําในรูปของตารางไขว (Tows Matrix)  โดยใชการสรางมิติรวม (Combination)  ระหวางจุดแข็ง  จุดออน  

โอกาสและภัยคุกคาม  เพ่ือใหทราบวาสถานะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยูในสถานะใดใน  4   สถานะ 
               - SO (สถานการณภายในเปนจดุแข็งและภายนอกเปนโอกาส)  
       - WO (สถานการณภายในเปนจดุออนและภายนอกเปนโอกาส) 
 - ST    (สถานการณภายในเปนจดุแข็งและภายนอกเปนภัยคุกคาม) 
           - WT (สถานการณภายในเปนจดุออนและภายนอกเปนภัยคกุคาม) 

ตําแหนงทางยุทธศาสตรจะกําหนดกลยุทธในการดําเนินการขององคกร 
 
แผนภาพที่ 2  ตารางกําหนดกลยุทธการดําเนินการตามตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 

ปจจัยแวดลอม
ภายใน

ปจจัย

แวดลอมภายนอก

จุดแข็ง (S)
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดกลยุทธ

จุดออน (W)
1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส (O)
1.
2.
3.
4.
5.

อุปสรรค (T)
1.
2.
3.
4.
5.

ที่มาที่มา  ::  ประยุกตจากประยุกตจาก  TOWS Matrix : Thomas L. TOWS Matrix : Thomas L. WheelenWheelen and J. David Hungerand J. David Hunger

SO Strategies

ST Strategies  

WO Strategies     

WT Strategies

ยุทธศาสตรเชิงรกุ

(Growth)
 เชิงปองกันตัว

(Stability)

เชิงปองกันตัว

(Stability)
เชิงถอนตัว

(Retrenchment)
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การจัดทําแผนที่ทางยุทธศาสตรและสายโซแหงการสรางคุณคา  (Value Chain Creation)  
การพัฒนาองคกรตามยุทธศาสตร 
 

แผนภาพที่ 3  สายโซ  (Value Chain)  แหงคุณคาในการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
 
 

ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนงาน  (process)
เกณฑประเมินองคกร  MBNQA

Causes Effects

Blueprint  for  Change

Business  concept / To - be  model  Strategic  alignment

ผูที่เกี่ยวของ  (stakeholders)
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 
พรรคการเมือง   สือ่มวลชน   บุคลากร 
ประชาสงัคม  ตางประเทศ   พรรคการเมืองStrategy & Process mapping

Risk  management / Good  Governance

แผนงานโครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

บู
ร
ณ
า
ก
า
ร

 

 

 
การจัดทําแผนที่ทางยุทธศาสตรจะชวยใหเกิดการดําเนินการในลักษณะเชิงเหตุและผล 

สงผลถึงการจัดลําดับเวลาของแผนปฏิบัติการที่จะเริ่มตนจากเหตุที่จะนําไปสูผลของความสําเร็จ  รวมถึง

ความเหมาะสม  ถูกตอง  ในการเบิกจายงบประมาณของโครงการตางๆ ในแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) 
อันจะทําใหแผนยุทธศาสตรนั้นสอดคลอง  และสามารถปฏิบัติไดจริงในทางปฏิบัติ 
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แผนภาพที่ 4  ตัวแบบของแผนที่ทางยุทธศาสตร        
 

 
 
 

แผนภาพที่ 5  องคประกอบของยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

การบรรลุพันธกิจ 
มิติคุณภาพการใหบริการ      ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

กลยุทธ กลยุทธ 

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

มิติการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

มิติประสิทธิผลในแตละยุทธศาสตร 

มิติดานการเงนิ 

กลยุทธ 

7

S
W
O
T

Vision
Mission

Goal
(KPI/Target)
Strategies Structure Process

IT People

Strategy 
Formulation

Strategy 
Implementation

Action Plan

Alignment
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ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหความสําคัญตอการนําไปปฏิบัติ 

(Strategy Formulation)  ดังนั้น  ในการจัดทําจําเปนตองใหความสําคัญตอการวางแนวทาง (Alignment) 
ไมวาจะเปนเรื่องของโครงสราง  กระบวนการ  บุคลากร  และระบบสารสนเทศที่จะทําใหการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  สามารถตอบสนองตอเปาประสงคของพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร 

 
บทบาทใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จากผลการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีตกอยูในตําแหนง

ที่เปนจุดออน  (Weakness)  และภัยคุกคาม  (Treats)  ในขณะที่องคกรมีพันธกิจ  (Mission)  ที่ไดรับมอบ
ความรับผิดชอบซึ่งมีความสลับซับซอน  (Sophisticate)  มากขึ้น  สถานการณดังกลาวจําเปนที่องคกรจะตอง

มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตองมีการปรับกระบวนทัศนบุคลากรและยกเครื่ององคกร (Reengineering) ใหม 

โดยการดําเนินงานตามพันธกิจใหม  (Mission)  เร่ิมตนจากการปรับบทบาทที่มุงไปสูความเปน  “มืออาชีพ”  
(Professionalism)  โดยเปลี่ยนจากการเปน  “การทํางานธุรการ”  ที่ใหความสําคัญกับการจัดเชิงกระบวนการ 
เปลี่ยนเปน  “หุนสวนทางยุทธศาสตร”  (Strategic Partner)  ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ประกอบดวย 
บทบาทตอไปนี้ 

 1) Strategic Partner  การเปนหุนสวนทางยทุธศาสตร 
 2) Change Agent  การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการดาํเนินการแบบเชิงรุก 
 3) Service Leadership  มีภาวะผูนําในการบริการ การจดัการกับปญหา 
 4) Parliamentary Business Expert  การเปนผูเช่ียวชาญในงานนติบิญัญัติของชาต ิ

จากบทบาทใหมดังกลาวนําไปสูการปรับปรุงวิสัยทัศน  (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  และ
คานิยมรวม  (Core Values)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน  (Vision) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ  ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานนิติบัญญัติของชาติ 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 1) ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิตบิัญญตัิ  เพ่ือประโยชนสาธารณะของชาติ 
 2) เสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ในบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานนิติบัญญัติแก

สาธารณชน 
 

เปาหมายสูงสุด  (Ultimate Outcome) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ  

และเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ              
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คานิยมหลัก  (Core Values) 
1) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
2) มุงผลสัมฤทธิ์ 
3) จิตบริการ 
4) โปรงใส สุจริต 
5) การทํางานเปนทีม 
6) ไมเลือกปฏิบตั ิ
 

สมรรถนะหลักของบุคลากร  (Core Competencies) 
1) การทํางานเชิงรุก  (Forward - looking) 
2) พรอมรับการตรวจสอบ  ทศันคติเชิงบวกในการทาํงาน  (Accountability / Attitude)    
3) จิตบริการ  คนหาใฝรูตลอดเวลา  (Service Mind / Seek)    
4) การทํางานเปนทีม  (Teamwork)    
5) ความเปนผูไววางใจได  ความโปรงใส  (Trustworthy / Transparency)    
6) ประสิทธิภาพ  ความอดทนอดกลั้น  (Efficiency / Endurance)    
7) ความเอื้ออาทร ใฝสัมฤทธิ์  (Amity / Achievement motive)    
8) ความมีคุณธรรม  เกียรติอยูที่ผลงานและความสามารถ  (Morality / Meritocracy)    
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ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

เพ่ือเปนการบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคขององคกรไดจัดทํายุทธศาสตรของ

องคกร  จากผลการดําเนินการในการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร  (Positioning)  ไดกําหนดยุทธศาสตรไว  
5  ยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู 

ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาระบบปฏิบตัิงาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากล

และมีความเปนองคกรธรรมาภบิาล 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 4 การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพนัธ  และการสราง

ภาพลักษณขององคกรนิติบญัญัตแิหงชาต ิ
 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  “FAST TEAM” 

 
กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2551 - 2555) 

เพ่ือเปนการสรางความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเพ่ือเปนการตรวจสอบอีกทั้งเปนการ

สรางหลักประกัน ตลอดจนเพื่อการติดตามและปรับปรุง  เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของ

องคกรในทางปฏิบัติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนดกลยุทธและตัวชี้วัดไว ดังนี้ 
 

   ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 
   เปาประสงค เพื่อใหการดาํเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย  ถูกตอง   
 ทุกฝายมีความพึงพอใจ 
   ผลผลิตที่  1    การจัดการประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและถูกตอง 

 

 

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตัวช้ีวัด : รอยละของโครงการตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 1  ไดรับการปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ  
กลยุทธ :  

 1. สงเสริมการกําหนดระเบียบวธิีและมาตรฐานการปฏิบตัิ  (Procedures  &  
Standardization) 

ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละความสมบูรณของการมีระเบียบ  มาตรฐานการปฏบิัตดิานการประชุม 
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ดานลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  

 กลยุทธ :  
   1. สงเสริมการนําระบบลูกคาสัมพันธมาประยุกตใช  (CRM - Customers Relation 

Management) 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละของผูใชบริการ  (สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ)  มีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพในการบริการดานการประชุมอยูในเกณฑระดับดีถึงดีมาก 
 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพการใหบริการ 
 กลยุทธ : 
   1. การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไรกระดาษ 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละของปริมาณการใชกระดาษลดลง 
 

ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร   
 กลยุทธ : 
   1. สงเสริมพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหมเพ่ือการพัฒนาองคกร 
   2. พัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการประชุม 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนางานการประชุมตอป  
   2. จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุม 
 
  ยุทธศาสตรที่  2  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล  
                   และระบบสารสนเทศ 
  เปาประสงค เพื่อพฒันาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล   
 และระบบสารสนเทศ  เพือ่ใหงานนิติบัญญัติของชาติเปนไป 
 เพื่อประโยชนสาธารณะ 
  ผลผลิตที่  2    การพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล   
 และระบบสารสนเทศเพื่อใหงานดานนิติบัญญัติของชาติเปนไป 
 เพื่อประโยชนสาธารณะ          
 
ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัด : รอยละของโครงการตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่  2  ไดรับการปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ 
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 กลยุทธ :  
   1. พัฒนาระบบขอมูลดานนิตบิญัญัตแิหงชาต ิ

 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปประยุกตกับการปฏิบัติงานและ   

ยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
   2. รอยละของผูใชบริการที่เขาสืบคนหรือขอบริการขอมูลสารสนเทศของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเพ่ิมขึ้น 
   3. จํานวนหนวยงานที่เพ่ิมขึ้นของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกและตางประเทศ

ที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
   4. รอยละของการพัฒนาขอมูลดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เพ่ือเช่ือมโยงเครือขายขอมูล  4  หนวยงาน  (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)  
 

ดานลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
 กลยุทธ :  
   1. เสริมสรางระบบปองกันความลับของผูแจงขอมูล 
   2. การมีสวนรวมของประชาชนในการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชน  
 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนความลับที่ถูกเปดเผย 
   2. จํานวนโครงการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพการใหบริการ 
 กลยุทธ : 
   1. ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให

สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
   2. สนับสนุนการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
   3. สนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
   4. พัฒนาระบบเครือขายทั้งภายใน (Intranet)  และภายนอกองคกร  (Internet) 
   5. พัฒนาระบบสนับสนุนขอมูลสําหรับผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละของโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการปฏิบัติ

ตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณ 
   2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในแตละป  
 



19 

  
   3. รอยละของการแจงซอมที่ลดลง  
   4. รอยละที่ลดลงของความผิดพลาดในระบบเครือขาย 
   5. รอยละของการเพิ่มขึ้นของระบบสนับสนุน 
   6. รอยละของการเพิ่มขึ้นของระบบ  Office Automation  เพ่ือนําไปสูรัฐสภา

อิเล็กทรอนิกส 
 

ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 กลยุทธ :  
   1. พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและจัดตั้งศูนยการเรียนรู  ตลอดจน

เครือขายเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันทั้งภายในและภายนอก 
 ตัวช้ีวัด : 
   2. จํานวนโครงการที่เก่ียวของและสนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
 และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 
  เปาประสงค เพื่อพัฒนาองคกรใหมคีวามเปนสากลและมีระบบการบริหารงาน 
 แบบธรรมาภิบาล 
  ผลผลิตที่  3    การพัฒนาองคกรใหเปนสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

 
 

ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ 
 ตัวช้ีวัด : รอยละของโครงการตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 3  ไดรับการปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ 
 กลยุทธ : 
   1. สนับสนนุการนําระบบมาตรฐานสากลมาใชในการบริหารจัดการองคกร 
   2. พัฒนาองคกรโดยนําหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาประยุกตใช 
 ตัวช้ีวัด :  
   1. รอยละของการไดรับการรบัรองระบบมาตรฐานสากล 
   2. จํานวนโครงการที่จะนําไปสูการพัฒนาองคกรธรรมาภิบาล 
   3. รอยละของความสําเร็จในการลดขั้นตอนหรือเวลาในการดําเนินงานการบริการ

ของทุกหนวยงาน 
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ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพการใหบริการ 
 กลยุทธ : 
   1. พัฒนาเอกสารระเบียบการปฏิบัติ  คูมือการปฏิบัติหนาที่ในทุกๆ  ข้ันตอน 

ของการปฏิบัติงาน 
   2. พัฒนามาตรฐาน  พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ  (ESB - Excellence Service 

Behaviors)  
   3. พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรใสสะอาด 
   4. การประหยัดพลังงานขององคกร 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนการปรับปรุงภารกิจ  โครงสราง  และกระบวนงานที่ไดรับการปรับปรุง

ใหเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  ความเปนระบบสากล

และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
   2. รอยละความสมบูรณของการพัฒนาระเบียบปฏิบัติ  คูมือการปฏิบัติ 
   3. รอยละของหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีไดดําเนินการตาม

แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
   4. รอยละของความสําเร็จตามแผนปฏบิัตกิารสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภาใสสะอาด 
   5. จํานวนกจิกรรมเพื่อการรณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 
 

ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 กลยุทธ :  
   1. พัฒนาการดาํเนินการดานการตางประเทศ 
   2. ทบทวนแผนยทุธศาสตร  
   3. สนับสนุนใหมีแผนบริหาร  มีการดําเนินการในการจัดการความเสี่ยงตอ 

การดําเนินงานขององคกร  และมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการที่พึงพอใจในคุณภาพของงานอยูใน

ระดับดี 
   2. จํานวนครั้งของการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
   3. จํานวนครั้งของการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร  
   4. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  
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  ยุทธศาสตรที่  4 การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ  และการสรางภาพลักษณ 
 ขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 
  เปาประสงค เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เปนศูนยกลาง 
 ในการเผยแพรผลงานขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ  และการพัฒนา 
 ระบอบประชาธิปไตย 
  ผลผลิตที่  4    การพัฒนาความรู  ความเขาใจ  การมีภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอก  
                    ประเทศ  

 
 

ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ 
 ตัวช้ีวัด : รอยละของแผนงานตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 4  ไดรับการปฏิบตัติามกรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ  
 กลยุทธ : 

   1. สงเสริมการสรางภาพลักษณใหม  โดยการใชทีมงานมืออาชีพ  (Re - branding)  
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละของความสําเร็จของการจัดทําแผนประชาสัมพนัธ 
 

ดานลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
 กลยุทธ :  
   1. การพัฒนาความรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แกบุคคลภายใน

และภายนอกองคกร 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
   2. รอยละของกลุมเปาหมายสามารถนําความรูที่ไดรับไปประชาสัมพันธ  เผยแพร

ขยายผลสูประชาชนไดอยางถูกตอง 
 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพการใหบริการ 
 กลยุทธ :  
   1. การประชาสัมพันธเชิงรุก  
 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนสื่อและกิจกรรมที่ใชในการเผยแพรประชาธิปไตยและขอมูลขาวสาร

ใหกับประชาชน  
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  ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  “FAST  TEAM” 
  เปาประสงค เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เพือ่รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการ 
 ตามแผนยุทธศาสตร 
  ผลผลิตที่  5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เพือ่รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการ 
                 ตามแผนยุทธศาสตร 
 
 

ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ 
 ตัวช้ีวัด : รอยละของโครงการตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 5  ไดรับการปฏิบตัติามกรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ  
 กลยุทธ :  

   1. พัฒนาระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (Performance Management) 
   2. พัฒนาระบบการจัดการความเกงของคนในองคกร (Talent Management) 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละของความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารผลงาน 
   2. รอยละของประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระบบ 
   3. รอยละของผูบังคับบัญชาท่ีมีความพึงพอใจในสมรรถนะของบุคลากรอยูใน

ระดับดี 
 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพการใหบริการ  
 กลยุทธ : 
   1. พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ/บันไดชีวิตในการทํางาน  (Career Path) 

และแฟมสะสมงาน/ประวัติงาน/ระบบรายงานผลงาน  (Portfolio)  ของบุคลากร
ในองคกร 

   2. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (Competency Based HRD) 
   3. สงเสริมบุคลากรดานการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน 
 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนวันที่บุคลากรและระดับผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไดรับ

การฝกอบรมตอป 
   2. รอยละของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอการจัดทําสมุดบันทึกสีขาวอยูใน

ระดับดี 
   3. รอยละของความพึงพอใจของผูที่เขารวมตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่อยูใน

ระดับดี 
   4. รอยละของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

และขาราชการที่อยูในระดับดี 
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   5. รอยละของการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการฝกอบรมที่มุงการพัฒนาสมรรถนะ 

“FAST  TEAM”  ไดรับการพัฒนา  ประกอบดวย  
 - การทํางานเชิงรุก  (Forward - looking)  
 - พรอมรับการตรวจสอบทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน  (Accountability / 

Attitude)  
 - จิตบริการ  คนหาใฝรูตลอดเวลา   (Service mind / seek)  
 - การทํางานเปนทีม  (Teamwork)   
 - ความเปนผูไววางใจได  ความโปรงใส  (Trustworthy / Transparency)  
 - ประสิทธิภาพ  ความอดทน  อดกลั้น  (Efficiency / Endurance)   
 - ความเอื้ออาทร  ใฝสัมฤทธิ ์ (Amity / Achievement motive)   
 - ความมีคุณธรรม  เกียรติอยูที่ผลงาน  และความสามารถ  
  (Morality / Meritocracy) 

 

ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร  
 กลยุทธ :  
   1. พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecards 
   2. พัฒนาระบบการเรียนรู  (e-Learning) 
   3. สงเสริมการจัดตั้งสถาบันพฒันาบุคลากรฝายนิตบิัญญตั ิ
 ตัวช้ีวัด : 

   1. รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ HR Scorecards 
     2. รอยละของประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระบบ HR Scorecards 
     3. จํานวนการสอนระบบทางไกลตอป 
     4. รอยละของความสําเร็จในการดําเนนิการ 

 

การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  (Execution) 

           ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  (Strategic Implementation)  ประกอบดวย  สวนที่เปน

แผนปฏิบัติการ (Action Plans)  ซึ่งประกอบดวยโครงการ (Projects)  และกิจกรรมตางๆ (Activities)  โดยมี
ลําดับในการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับแผนที่ทางยุทธศาสตร (Strategic Mapping)  โดยในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  (Action Plans)  จะกําหนด  “เจาภาพ”   ซึ่งเปนหนวยงานในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ตองรับผิดชอบตอยุทธศาสตรและกลยุทธนั้น  เมื่อไดแผนปฏิบัติการที่ครบถวนแลวจะไดนําขอมูลที่ไดมา

ดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ในลําดับตอไป 
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แผนภาพที่  6  สายโซแหงคุณคา  (Value Chain)  จากเหตุไปสูผลเพื่อบรรลุความสําเร็จในการปฏบัิติ
ตามยุทธศาสตร 

 
 

ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วิสัยทศัน  VISION

Causes Effects

Blueprint  for  Change

Strategic  alignment

พันธกิจ  (MISSION)
เปาหมาย  (GOALS)

กลยุทธ  (Strategies)

Risk  management / Good  Governance

แผนงานโครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

บู
ร
ณ
า
ก
า
ร

ดานการพัฒนา
บุคลากร

ดานการพัฒนา
องคกร

ดาน
กระบวนการ

ดานลูกคา
ผูเกี่ยวของ

ดานการเงิน
ดานบรรลุ
พันธกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 

เปาประสงค เพื่อใหการดาํเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย  ถูกตอง  ทุกฝาย 
  มีความพึงพอใจ 

ผลผลิตที่  1 การจัดการประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและถูกตอง 
 

ระยะเวลา 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิผล

ตามพันธกิจ 

      

 รอยละของโครงการ

ตามกลยุทธ 
ในยุทธศาสตรท่ี 1 

ไดรับการปฏิบัติ

ตามกรอบระยะเวลา

และงบประมาณ 

75 77 79 82 85 ทุกสํานัก 
(ในยุทธศาสตรท่ี 1) 

1. สงเสริม 
    การกําหนด     
    ระเบียบวิธี 
    และมาตรฐาน 
    การปฏิบัติ 
     (Procedures &  
      Standardization) 
 

1. รอยละ 
    ความสมบูรณ 
    ของการมีระเบียบ 

    มาตรฐาน 
    การปฏิบัติดาน   
    การประชุม 

75 85 100 100 100 ทุกสํานัก 

 
ดานลูกคาและ 
ผูมีสวนไดเสีย 

      

1. สงเสริมการนํา

ระบบลูกคา

สัมพันธมา

ประยุกตใช  
     (CR - Customers 

Relation 
Management) 

1. รอยละของ 
     ผูใชบริการ

(สมาชิกสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ) 

มีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพในการ

บริการดาน 
    การประชุมอยูใน

เกณฑระดับดี 
    ถึงดีมาก 

 

75 77 79 82 85 สํานักการประชุม 
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 
สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ 
สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

และคุณภาพ 
การใหบริการ 

      

1. การพัฒนา 
    ระบบสํานักงาน 
    ยุคไรกระดาษ 
 

1. รอยละของ 
    ปริมาณการใช 
    กระดาษลดลง 

5 5 5 5 5 ทุกสํานัก 

 ดานการพัฒนา

องคกรและบุคลากร 

      

1. สงเสริมพัฒนา 
    นวัตกรรม 
    หรือโครงการ 
    พัฒนาใหม   
    เพ่ือการพัฒนา 
    องคกร 

1. จํานวนนวัตกรรม 
    หรือโครงการ 
    เพ่ือการพัฒนา 
    งานการประชุม 
    ตอป 

2 2 2 2 2 สํานักการประชุม 
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 
สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ 
สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 
สํานักการตางประเทศ 
สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

2. พัฒนาเทคโนโลยี 
     ดานการประชุม 
    เพ่ือประสิทธิภาพ 
     ในการจัดการ 
    ประชุม 

2. จํานวนโครงการ 
    พัฒนาเทคโนโลยี 
     ดานการประชุม 

2 2 2 2 2 สํานักการประชุม 
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
สํานักประชาสัมพันธ 
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ปจจัยเสี่ยงที่ตองคํานึงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ปจจัยภายนอก 

1.  การเปลี่ยนแปลงความไมแนนอนของสถาบัน  และสถานการณทางการเมือง 
2.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 

3.  รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา 
4.  การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมทั้งภายในและภายนอก 

ปจจัยภายใน 
1.  ปญหาความพรอมในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
2.  สมรรถนะของบุคลากร 
3.  การปรับเปลี่ยนของผูบริหาร 
4.  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและระบบขอมูลขาวสาร 
5.  กฎระเบียบในการปฏิบตัิราชการที่อาจเปนอุปสรรค 
6.  การเรียกรองความตองการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ผูรับบริการ   
 และผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders) 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 1.  การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 

กลยุทธ  :  1.  สงเสริมการกําหนดระเบียบวิธ ี และมาตรฐานการปฏิบัต ิ (Procedures & Standardization) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ  
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรมและการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ  
     ของบุคลากร 
4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 
5.  การวัดรอยเปรียบเทียบ  (Benchmarking) 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
5.  การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การวิเคราะหกระบวนการ 

2.  การจัดทํามาตรฐาน 
3.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  ผูรับผิดชอบ 
-  แนวทางการปฏิบัติการแกไขปองกัน 
    เมื่อเกิดปญหา 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานการ 
     ปฏิบัติงาน 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 

     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก   
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนากระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
 2

8 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 1.  การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 

กลยุทธ  : 2.  สงเสริมการนําระบบลูกคาสัมพันธมาประยุกตใช  (CRM-Customers Relation Management) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรมและการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ  
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 
4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 
5.  การวัดรอยเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

1.  สรางความเขาในและปรับทัศนคติใหกับ  
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
5.  การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  จัดทําระบบฐานขอมูล 

2.  การจัดทํามาตรฐานบริการ 
3.  พัฒนาระบบสนับสนุน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการบริการและระบบ

ลูกคาสัมพันธ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการบริการ 
-  กลยุทธเยื่อใยสัมพันธ 
-  ขอมูลความพึงพอใจ 
 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานการ 
     ปฏิบัติงาน 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน   
     ดานการพัฒนากระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม     
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

2
9 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 1.  การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 

กลยุทธ  : 3.  การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไรกระดาษ 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ  
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 
4.  ความสามารถในการถายทอดของวทิยากร 
 

1.  สรางความเขาในและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  กระบวนการที่คัดเลือกมาปรับปรุง  

     การวิเคราะหกระบวนการ 
2.  กําหนดวิธีดําเนินการ 
3.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  กลวิธีในการดําเนินการ 

-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  ผูรับผิดชอบ 
-  การตรวจสอบติดตาม 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานการ 
     ปฏิบัติงาน 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก   
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน  
     ดานการพฒันากระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

3
0 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 1.  การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 

กลยุทธ  : 4.  สงเสริมพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหมเพื่อการพัฒนาองคกร 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรมและการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 
4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 
5.  การวัดรอยเปรียบเทียบ  (Benchmarking) 

1.  สรางความเขาในและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
5.  การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การกําหนดประเด็นการพัฒนา 

2.  ระบุนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
3.  การจัดทําโครงการพัฒนา 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีนวัตกรรม  โครงการใหมใน

การแกปญหา  การพัฒนา  ประกอบดวย 
-  นวัตกรรมใหม 

-  โครงการนําเสนอ 
-  ผูรับผิดชอบ 
-  การตรวจสอบติดตาม 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การเปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน  
     ดานการพัฒนากระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

3
1 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 1.  การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 

กลยุทธ  : 5.  พัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการประชุม 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การจัดการประชุม 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 

ถูกตองและการศึกษาแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี  (Best Practices) 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญ 
     ในการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  การมีคูมือ  ระเบียบวิธีปฏิบัติการประชุม 

4.  การตรวจสอบติดตาม 
5.  การวัดรอยเปรียบเทียบ  (Benchmarking) 

1.  สรางความเขาในและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจปญหาในการดําเนินการ 
4.  การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การพัฒนาประสิทธิภาพ 

     การประชุม 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

การปรับปรุงเทคโนโลยีการประชุม 
ใหมีความทันสมัย 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน  
     ดานการพัฒนากระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

3
2 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล  
                                 และระบบสารสนเทศ 

เปาประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล  และระบบ 
  สารสนเทศ  เพื่อใหงานนิติบัญญัติของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูล  และระบบ

สารสนเทศ  เพื่อใหงานดานนิติบัญญัติของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 

ระยะเวลา 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิผล

ตามพันธกิจ 

      

 รอยละของโครงการ

ตามกลยุทธใน   

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ไดรับการปฏิบัติ

ตามกรอบระยะเวลา 
และงบประมาณ 

75 77 79 82 85 ทุกสํานัก 
(ในยุทธศาสตรท่ี 2) 
 
 

1. พัฒนาระบบ 
    ขอมูลดาน 
    นิติบัญญัติ 
    แหงชาติ 

1. จํานวนผลงาน 
    ทางวิชาการ 
    ท่ีสามารถนําไป 
    ประยุกตกับ    
    การปฏิบัติงาน 
    และยุทธศาสตร 
    ของสํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

4 
 
 
 

 

8 
 
 
 

 

12 
 
 
 

 

16 
 
 
 
 

 

20 
 
 
 
 

 

สํานักวิชาการ 

สํานักกฎหมาย 

สํานักงานประธาน

วุฒิสภา 
สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ 
สํานกัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 2. รอยละของ 
    ผูใชบริการที่เขา 
    สืบคนหรือ 
    ขอบริการขอมูล 
    สารสนเทศของ 
    สํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
    ท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

 

10 10 10 10 10 สํานักวิชาการ 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
3. จํานวนหนวยงาน 
    ท่ีเพ่ิมขึ้นของ 
    หนวยงาน 
    ท้ังภายในและ 
    ภายนอกและ 
    ตางประเทศ 
    ท่ีสามารถ 
    เชื่อมโยงเครือขาย 
    แลกเปลี่ยนขอมูล 
    รวมกับสํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

3 3 3 3 3 สํานักวิชาการ 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 4. รอยละของ 
    การพัฒนาขอมูล 
    ดานนิติบัญญัติ 
    ของสภานิติ 
    บัญญัติแหงชาติ 
    เพ่ือเชื่อมโยง 
    เครือขายขอมูล   
    4 หนวยงาน 
    (สํานักงาน 
    คณะกรรมการ 
    กฤษฎีกา 
     สํานักงาน 
    เลขาธิการ 
    คณะรัฐมนตรี   
     สํานักงาน 
    เลขาธิการสภา 
    ผูแทนราษฎร   
    และสํานักงาน 
    เลขาธิการ 
    วุฒิสภา) 
 
 
 
 
 

20 40 60 80 100 สํานักการประชุม 
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 
สํานักกฎหมาย 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 



35 

  
ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานลูกคาและ 
ผูมีสวนไดเสีย 

      

1. เสริมสรางระบบ   
    ปองกันความลับ 
     ของผูแจงขอมูล 

1. จํานวนความลับ 
    ท่ีถูกเปดเผย 

0 0 0 0 0 สํานักงานประธาน

วุฒิสภา 
สํานักการคลัง 
และงบประมาณ 
สํานักวิชาการ 
สํานักกฎหมาย 
สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ 
สํานักการประชุม 
สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2. การมีสวนรวม 
    ของประชาชน 
    ในการออก 
    กฎหมายที่มี 
    ผลกระทบตอ 
    ประชาชน 
 

2. จํานวนโครงการ 
    ท่ีสงเสริม 
    การมีสวนรวม 
    ของประชาชน 

1 2 3 4 4 สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 
 

 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

และคุณภาพ 
การใหบริการ 

      

1. ปรับปรุง 
    แผนแมบท 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
    สํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
    ใหสอดคลอง 
    กับสภาพ 
    การเปลี่ยนแปลง 

1. รอยละของ 
    โครงการตาม 
    แผนแมบท 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
    ไดรับการปฏิบัติ 
    ตามกรอบ 
    ระยะเวลาและ 
    งบประมาณ 

75 77 79 81 85 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. สนับสนุนการเพิ่ม 
    จํานวนเครื่อง 
    คอมพิวเตอรและ 
    อุปกรณตอพวง 

2. รอยละที่เพ่ิมขึ้น 
    ของเครื่อง 
    คอมพิวเตอร  
    และอุปกรณ     
    ตอพวงในแตละป 

5 5 5 5 5 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

3. สนับสนุน 
    การบํารุงรักษา 
    เครื่อง - 

    คอมพิวเตอร 
     และอุปกรณ 
   ตอพวง 

3. รอยละของ 
    การแจงซอม 
    ท่ีลดลง 

10 10 10 10 10 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

4. พัฒนาระบบ 
    เครือขายทั้ง 
    ภายใน (Intranet)  
    และภายนอก 
    องคกร (Internet) 

4. รอยละที่ลดลง
ของความ

ผิดพลาดใน

ระบบเครือขาย 

30 60 90 95 95 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

5. พัฒนาระบบ 
    สนับสนุนขอมูล 
    สําหรับผูบริหาร  
    สํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

5. รอยละของ 
    การเพ่ิมขึ้นของ 
    ระบบสนับสนุน 

20 30 40 50 60 ทุกสํานัก 

 6. รอยละของ 
    การเพ่ิมขึ้นของ 
    ระบบ Office  
     Automation  
    เพ่ือนําไปสูรัฐสภา 
    อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 60 80 95  สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานการพัฒนา

องคกรและบุคลากร 

      

1. พัฒนาใหเปน 
    องคกรแหง 
    การเรียนรู และ 
    จัดตั้งศูนย 
    การเรียนรู  
    ตลอดจนเครือขาย 
    เพ่ือสรางสังคม 
    แหงการเรียนรู 
    รวมกันทั้งภายใน 
    และภายนอก 
 

1. จํานวนโครงการ 
    ท่ีเก่ียวของและ 
    สนับสนุน 
    การเปนองคกร 
    แหงการเรียนรู 

2 2 2 2 2 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 

ปจจัยเสี่ยงที่ตองคํานึงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

ปจจัยภายนอก 
1.  การเปลี่ยนแปลงความไมแนนอนของสถาบันและสถานการณทางการเมือง 
2.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
3.  การเปลี่ยนแปลงการพฒันาทางดานวิชาการ  องคความรู 
4.   รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา  
5.  การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมทั้งภายในและภายนอก 

ปจจัยภายใน 
1.  ความพรอมของระบบการรวบรวม  คัดกรอง  และจดัระบบขอมูล 
2.  สมรรถนะของบุคลากร 
3.  การปรับเปลี่ยนของผูบริหาร 
4.  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและระบบขอมูลขาวสาร 
5.  กฎระเบียบในการปฏิบตัิราชการที่อาจเปนอุปสรรค 
6.  การเรียกรองความตองการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ผูรับบริการ   
 และผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders) 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 1.  พัฒนาระบบขอมูลดานนิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ  
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม  สามารถประยุกต

เพื่อพัฒนาระบบงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และการศึกษาแนวทาง

การปฏิบัติที่ดี  (Best Practices) 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ  
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 
5.  การวัดรอยเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

5.  การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  จัดทําระบบฐานขอมูล 

2.  นวัตกรรมในการพัฒนาระบบ   
     รวบรวมกระจายขอมูล 
3.  พัฒนาระบบสนับสนุน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อใหมีระบบการรวบรวมจัดทํา

ฐานขอมูล  ระบบกระจายขอมูล 
ในหลากหลายรูปแบบที่จะสงผลตอ

ความรู  ความเขาใจ  การสนับสนุน 
ของผูมีสวนเกี่ยวของ 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  ความคิดสรางสรรค  นวัตกรรมในการนําเสนอ 
     ในรูปแบบใหมๆ 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

3
8 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 2.  เสริมสรางระบบปองกันความลับของผูแจงขอมูล 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ  

     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู 

ความเขาใจในระบบ  ระเบียบการรักษา

ความลับ 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 
 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  จัดหาตูนิรภัย 

2.  จัดทําศูนยขอมูล 
3.  พัฒนาระบบสนับสนุน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อใหมีระบบเชื่อมโยงขอมูลที่อยูบน

พื้นฐานของการรักษาความลับ 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การมีระบบเชื่อมโยงเครือขายที่สามารถรักษา  
     ความลับ 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

3
9 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 3.  การมีสวนรวมของประชาชนในการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชน 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู 

ความเขาใจในการสรางกระบวนการมี

สวนรวม  การวิเคราะหความตองการ

ของผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders 
Analysis) 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสตูรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1. การรับฟงความคิดเห็น 

2. พัฒนาระบบสนับสนุน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1. ทุกสํานัก 
2. ผูรับบริการ 
3. บุคคลภายนอก 

เพื่อเสริมสรางกลไกการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การมีเครือขายสนบัสนุนการดําเนินการ 

1.  สรางทักษะการพัฒนาและดําเนินการ 
     ตามโครงการกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน  
     จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 

5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
0 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 4.  ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
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ว
น
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า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
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ท
ํา
เพ
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เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล  
ในการรองรับแผนงานที่กําหนด 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูบริหาร 

1.  เพื่อแผนงานจะถูกนํามาปฏิบัติ 
     ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
2.  บุคลากรมีความเขาใจ 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ  
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรูความเขาใจของผูบริหาร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก   
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรที่ปรึกษามืออาชีพ 
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 1.  พัฒนากระบวนการ  อุปกรณ  

     เทคโนโลยี 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูบริหาร 
 

การพัฒนาระบบจัดการในการรองรับ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
2.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
3.  มีเครื่องมืออุปกรณที่เพียงพอ 
4.  การมีมาตรฐานสมรรถนะที่ชัดเจน 
5.  มีแผนพัฒนาบุคลากร 

1.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
     สรางทักษะการประเมนิผล  การบริหาร 
     ผลการปฏิบัติงานแกผูบริหาร 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
1 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 5.  สนับสนุนการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ  
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู 

ความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบคุลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 
 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ  
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
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 1.  การนําระบบไอทีมาใชในการ 

     พัฒนาระบบการทํางาน  
     และการบริการ 
2.  พัฒนาระบบสนับสนุน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน  และ

การบริการ 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การมีเครือขายสนับสนุนการดําเนินการ 

1.  สรางทักษะในการดําเนินการตามโครงการกับ  
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
2 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 6.  สนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
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ง
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ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู 

ความเขาใจในการบํารุงรักษา 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวทิยากร 
 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
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 1.  พัฒนาประสิทธิภาพในระบบ 

     การบํารุงรักษาและการซอมบํารุง 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

การลดลงของการซอมบํารุง  และ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงาน 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การจัดทําขอเสนอจัดซื้อจัดจาง 

1.  สรางทักษะในการดําเนินการตามโครงการ 
       กับบุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน  
     จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
3 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 7.  พัฒนาระบบเครือขายทัง้ภายใน (Intranet)  และภายนอกองคกร (Internet) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
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ท
ํา
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ิ่ม
เต
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เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู 

ความเขาใจในการใชระบบเครือขาย 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวทิยากร 
 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
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 1.  พัฒนาประสิทธิภาพในระบบ  

     เครือขาย 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

ลดความผิดพลาดในระบบเครือขาย 1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การคัดสรรเทคโนโลยีและอุปกรณที่เหมาะสม 

1.  สรางทักษะในการดําเนินการตามโครงการ 
     กับบุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
4 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 8.  พัฒนาระบบสนบัสนนุขอมูลสําหรับผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ผูบริหาร 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
 

ระบบขอมูลขาวสารถูกพัฒนาในระบบ

สารสนเทศและระดับความรูมายัง

ผูบริหารใชตัดสินใจได 

1.  ระบบขอมูล 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญ 

4.  หลักสูตรอบรม 

1.  ขอมูลที่ถูกตองเพียงพอและทนัสมัย 
2.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ  
     บุคลากร 
3.  ประสานการขอรับงบประมาณ 
     และทรัพยากร 
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 1.  พัฒนาระบบสนับสนุนดานขอมูล 

     แกผูบริหาร 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ผูบริหาร 
2.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
3.  สมาชิก 
4.  บุคคลภายนอก 

ผูบริหารไดรับขอมูลที่ถูกตองเพียงพอ 

และรวดเร็วทันเวลา 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 

1.  สรางทักษะในการดําเนินการตามโครงการกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
3.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
4.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
5 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2.  ความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุดานวิชาการ  องคความรู  ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ  : 9.  พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและจัดตั้งศูนยการเรียนรู  ตลอดจนเครือขายเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันทั้งภายในและภายนอก 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู 

ความเขาใจในการพัฒนาระบบ 
การจัดการความรูและเครือขาย 
การเรียนรู 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ  
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
       บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  พัฒนาระบบการจัดการความรู 

2.  การพัฒนาเครือขายเพื่อการเรียนรู 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 

2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

มีองคความรูที่สอดรับกับความตองการ 
ในการแกไขปญหาและการพัฒนา

องคกร 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  การพัฒนาทีมงาน  การบริหารความสัมพันธที่ดี 
     ระหวางบุคลากรในองคกร 
6.  การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูรวมกับองคกรอื่น 

 

1.  สรางทักษะในการดําเนินการตามโครงการกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

4
6 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากล 
                                 และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

เปาประสงค เพื่อพัฒนาองคกรใหมคีวามเปนสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาองคกรใหเปนสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล  

 

ระยะเวลา 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิผล

ตามพันธกิจ 

      

 รอยละของโครงการ

ตามกลยุทธ 
ในยุทธศาสตรท่ี 3 

ไดรับการปฏิบัติ

ตามกรอบระยะเวลา

และงบประมาณ 

75 77 79 82 85 ทุกสํานัก 
(ในยุทธศาสตรท่ี 3) 

1. สนับสนุนการนํา 
    ระบบมาตรฐาน 
      สากลมาใชใน 
    การบริหาร 
    จัดการองคกร 

1. รอยละของ 
    การไดรับ 
    การรับรองระบบ 
    มาตรฐานสากล 

100 100 100 100 100 สํานักการพิมพ 
ทุกสํานัก 

2. จํานวนโครงการ 
    ท่ีจะนําไปสู 
    การพัฒนาองคกร 
    ธรรมาภิบาล 

1 2 3 4 5 สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักนโยบายและแผน 

2. พัฒนาองคกร 
     โดยนําหลักการ 
     ของพระราช- 
    กฤษฎีกาวาดวย 
    หลักเกณฑและ 
    วิธีการบริหาร 
    กิจการบานเมือง 

    ท่ีดี พ.ศ. 2546  

    มาประยุกตใช 

3. รอยละของ 
    ความสําเร็จ 
    ในการลดขั้นตอน 
    หรือเวลาในการ 
    ดําเนินงาน 
    การบริการของ 
    ทุกหนวยงาน  
 
 
 

 
 

10 5 5 5 5 สํานักบริหารงานกลาง 
ทุกสํานัก 
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ระยะเวลา 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

และคุณภาพ 
การใหบริการ 

      

1. พัฒนาเอกสาร 
    ระเบียบการปฏิบัติ  
    คูมือการปฏิบัติ 
    หนาท่ีในทุกๆ  
    ขั้นตอนของ 
    การปฏิบัติงาน 

1. จํานวน 
    การปรับปรุง 
    ภารกิจโครงสราง  
    และกระบวนงาน 
    ท่ีไดรับ 
    การปรับปรุง 
    ใหเปนไปตาม 
    แนวทางการบริหาร 
     จัดการภาครัฐ 
    แนวใหมความเปน 
     ระบบสากลและ 
    หลักการบริหาร 
    กิจการบานเมือง 
    ท่ีดี 

1 1 1 1 1 ทุกสํานัก 

 2. รอยละ 
    ความสมบูรณ 
     ของการพัฒนา 
    ระเบียบปฏิบัติ 

คูมือการปฏิบัติ 

75 80 85 90 100 ทุกสํานัก 
(ในยุทธศาสตรท่ี 3) 

2. พัฒนามาตรฐาน 
    พฤติกรรม 
    การบริการ 
    ท่ีเปนเลิศ (ESB - 
     Excellence  
     Service  
     Behaviors) 

3. รอยละของ 
    หนวยงานภายใน 
    สํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
    ท่ีไดดําเนินการ 
    ตามแนวทาง 
    การบริหารกิจการ 
    บานเมืองท่ีดี 

70 80 85 90 100 ทุกสํานัก 

3. พัฒนาองคกร 
    ไปสูการเปน 
    องคกรใสสะอาด 

4. รอยละของ
ความสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติการ

สํานักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภา 
   ใสสะอาด 

75 80 85 90 100 สํานักนโยบายและแผน 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. การประหยัด
พลังงานของ

องคกร 

5. จํานวนกิจกรรม 
     เพ่ือการรณรงค 
    สรางจิตสํานึก 
    ในการประหยัด 
    พลังงาน 
 

2 2 3 3 4 สํานักการคลัง 
และงบประมาณ 
ทุกสํานัก 

 ดานการพัฒนา

องคกรและบุคลากร 

      

1. พัฒนาการ 
    ดําเนินการดาน   
    การตางประเทศ 

1. รอยละ 
    ความพึงพอใจ 
    ของผูใชบริการ 
    ท่ีพึงพอใจใน 
    คุณภาพของงาน 
    อยูในระดับดี 

70 75 80 85 85 สํานักการตางประเทศ 
สํานักภาษาตางประเทศ 

2. ทบทวน 
     แผนยุทธศาสตร 

2. จํานวนครั้งของ 
    การทบทวน 
    แผนยุทธศาสตร  

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

สํานักนโยบายและแผน 
 

 3. จํานวนครั้งของ 
    การติดตามและ 
    ประเมินผล 
    โครงการตาม 
    แผนยุทธศาสตร 

2 2 2 2 2 สํานักนโยบายและแผน 
 

3. สนับสนุนใหมี 
    แผนบริหารมี 
    การดําเนินการ 
    ในการจัดการ 
    ความเสี่ยงตอ 
    การดําเนินงาน 
    ขององคกรและ 
    มีการประเมินผล 
      การดําเนินงาน 
    อยางตอเนื่อง 
 
 
 

 

4. รอยละความสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

   ท่ีกําหนด 

75 80 85 85 90 สํานักนโยบายและแผน 

กลุมงานตรวจสอบ

ภายใน 
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ปจจัยเสี่ยงที่ตองคํานึงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

ปจจัยภายนอก 
1.  การเปลี่ยนแปลงความไมแนนอนของสถาบัน  และสถานการณทางการเมือง 
2.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
3.  การเปลี่ยนแปลงกระแสตามความตองการ  การยอมรับของระบบมาตรฐานสากล 
4.  รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา 

ปจจัยภายใน 
1.  กระบวนทศัน สมรรถนะของบุคลากร 
2.  ปญหาความพรอมในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
3.  การปรับเปลี่ยนของผูบริหาร 
4.  กฎระเบียบในการปฏิบตัิราชการที่อาจเปนอุปสรรค 
5.  การเรียกรองความตองการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ผูรับบริการ   
 และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
6.  ความเปนมืออาชีพของที่ปรึกษา (กรณีที่จางที่ปรึกษา) 
7.  การเปนแบบอยางทีด่ีของผูบริหาร 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 1.  สนับสนุนการนําระบบมาตรฐานสากลมาใชในระบบบริหารจัดการองคกร 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรอบรมตรงกับปญหาและความตองการ 
     ของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวทิยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การวิเคราะหกระบวนการ 

2.  การจัดทํามาตรฐาน 
3.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  ผูรับผิดชอบ 
-  แนวทางการปฏิบัติ  การแกไขปองกัน

เมื่อเกิดปญหา 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานการ  
     ปฏิบัติงาน 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ  
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนากระบวนการ 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

5
1 

 



52 

 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 2.  พัฒนาองคกรโดยนาํหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี พ.ศ. 2546  มาประยุกตใช 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญ 
     กับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการอบรมตรงกับปญหาและ 
     ความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การวิเคราะหกระบวนการ 

2.  การจัดทํามาตรฐาน 
3.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  เพื่อลด  
    ขั้นตอนในการทํางาน 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐาน 
     การปฏิบัติงาน 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ  
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนากระบวนการ 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
6.  การเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหาร 5

2 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 3.  พัฒนาเอกสารระเบียบการปฏิบัต ิ คูมือการปฏิบัตหินาที่ในทุกๆ  ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การวิเคราะหกระบวนการ 

2.  การจัดทํามาตรฐาน 
3.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  มาตรการในการแกไขปองกัน 

1.  บุคลากรมีทักษะในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐาน 
     การปฏิบัติงาน 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนากระบวนการ 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

5
3 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 4.  พัฒนามาตรฐาน  พฤตกิรรมการบริการที่เปนเลิศ  (ESB - Excellence Service Behaviors) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การวิเคราะหกระบวนการ 

2.  การจัดทํามาตรฐาน 
3.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  การแกไขปองกัน 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐาน 
     การปฏิบัติงาน 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนากระบวนการ 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การพัฒนาทัศนคติและทีมงาน 

5
4 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 5.  พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรใสสะอาด 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การจัดทํามาตรฐาน 

2.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  การมีมาตรฐานจริยธรรม 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความตระหนักตอมาตรฐานจริยธรรม 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหาร 

5
5 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 6.  การประหยัดพลังงานขององคกร 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวทิยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การจัดทํามาตรฐาน 

2.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  การมีมาตรการ 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความตระหนักตอมาตรการ 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การรณรงคและเปนแบบอยางที่ดี 
     ของผูบริหาร 5

6 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 7.  พัฒนาการดําเนนิการดานการตางประเทศ 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การเผยแพรขอมูลกิจกรรม 
แกตางประเทศ 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 
3.  ตางประเทศ 

 

เพื่อประชาสัมพันธ  ใหความเขาใจ 
แกองคกรในตางประเทศ 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
       การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความสามารถในงานตางประเทศ 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการของผูรับขอมูล 
 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การสรางภาพลักษณใหม 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  ตางประเทศ 

เพื่อพัฒนาภาพลักษณและไดรับ 
ความรวมมือที่ดีในสายตา 
ชาวตางประเทศ 

1.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
2.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
3.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
4.  ความเปนมืออาชีพ 
5.  การมีมาตรฐานในการประเมินตรวจสอบ 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ  
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมงานวิทยากรมืออาชีพ 

5
7 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 8.  ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูบริหาร 

 

เพื่อใหแผนงานตามยุทธศาสตร

สามารถบรรลุไดตามตัวชี้วัด 

1.  ความรูความเขาใจของบุคลากรในองคกร 
2.  การใหความสําคัญและสนับสนุนและติดตาม 
     ผลงานของผูบริหาร 
3.  การสนับสนุนดานทรัพยากร 

1.  ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติ 
2.  ระบบการติดตามประเมินผล 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การจัดทํารายงานการติดตาม 

     และประเมินผล 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากร 
2.  ผูบริหาร 
3.  ผูรับผิดชอบ 

1.  เพื่อใหแผนงานตามยุทธศาสตร 
     สามารถดําเนินการไดตามตัวชี้วัด 
2.  การบรรลุเปาหมาย  พันธกิจ   
     และวิสัยทัศนขององคกร 

1.  การมีระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
2.  ระบบการทบทวนที่ไดจากผลการประเมิน 
 

1.  การสนับสนุนและใหความรวมมือของ 
       ผูบริหารและบุคลากร 
2.  การสนับสนุนดานทรัพยากร 
3.  มีทีมที่ปรึกษาจากภายนอก  ซึ่งประกอบดวย 
     ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ 

5
8 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3.  การพัฒนาระบบปฏิบตังิาน  การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  : 9.  สนับสนุนใหมีแผนบริหาร  มีการดําเนินการในการจัดการความเสี่ยงตอการดําเนินงานขององคกร  และมีการประเมินผลการดําเนินงาน      
                                           อยางตอเนื่อง 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ  

     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารไดรับ

ความรูจากการฝกอบรม 
1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญใน  
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหาและ 
       ความตองการของบุคลากร 
4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การจัดทํามาตรฐาน 

2.  การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 

เพื่อใหมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-  ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
-  การมีมาตรการแกไขปองกัน 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  มีความตระหนักตอมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ  
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

5
9 

 



60 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  และการสรางภาพลักษณ 
                               ขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 

เปาประสงค เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เปนศูนยกลางในการ 
 เผยแพรผลงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ผลผลิตที่ 4 การพัฒนาความรู  ความเขาใจ  การมีภาพลักษณที่ดีทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 

ระยะเวลา 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิผล

ตามพันธกิจ 

      

 รอยละของแผนงาน

ตามกลยุทธ 
ในยุทธศาสตรท่ี 4 

ไดรับการปฏิบัติ

ตามกรอบระยะเวลา

และงบประมาณ 

75 77 79 82 85 สํานักประชาสัมพันธ 

1. สงเสริมการสราง 
     ภาพลักษณใหม  
    โดยการใช 
    ทีมงานมืออาชีพ  

    (Re -branding) 
 

1. รอยละของ 
    ความสําเร็จของ 
    การจัดทําแผน 
    ประชาสัมพันธ  

75 25    สํานักประชาสัมพันธ 

 
ดานลูกคาและ       

ผูมีสวนไดเสีย 

      

1. รอยละของ 
    กลุมเปาหมาย     

    มีความพึงพอใจ   

    อยูในระดับดี 

75 80 85 90 90 สํานักประชาสัมพันธ 1. การพัฒนา 
    ความรูเก่ียวกับ 
    การปกครอง 
    ในระบอบ 
    ประชาธิปไตย  
    แกบุคคลภายใน 
     และภายนอก 
    องคกร 

2. รอยละของ 
    กลุมเปาหมาย 
    สามารถนํา 
    ความรูท่ีไดรับไป 
     ประชาสัมพันธ 
    เผยแพรขยายผล 
     สูประชาชนได      
    อยางถูกตอง 

75 80 85 90 90 สํานักประชาสัมพันธ 



61 

  
ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

และคุณภาพ 
การใหบริการ 

      

1. การประชาสัมพันธ 
    เชิงรุก 

1. จํานวนสื่อและ 
    กิจกรรมที่ใชใน 
    การเผยแพร 
    ประชาธิปไตย 
    และขอมูลขาวสาร 
     ใหกับประชาชน 

5 6 6 7 7 สํานักประชาสัมพันธ 

 

ปจจัยเสี่ยงที่ตองคํานึงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

ปจจัยภายนอก 
1.  การเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมทั้งภายในและภายนอก 
2.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
3.  รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา 
4.  การเปลี่ยนแปลงความไมแนนอนของสถาบัน  และสถานการณทางการเมือง 

ปจจัยภายใน 
1.  ปญหาความพรอมในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
2.  สมรรถนะของบุคลากร 
3.  การปรับเปลี่ยนของผูบริหาร 
4.  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี  ส่ือ  และระบบขอมลูขาวสาร 
5.  กฎระเบียบในการปฏิบตัิราชการที่อาจเปนอุปสรรค 
6.  การเรียกรองความตองการของสมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ ผูรับบริการ 
 และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 4.  การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบญัญัติแหงชาต ิ

กลยุทธ  : 1.  สงเสริมการสรางภาพลกัษณใหม  โดยการใชทีมงานมืออาชีพ (Re - branding) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การใหขอมูลขาวสาร   

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในภายนอก 
ไดรับรูขอมูลขาวสารที่องคกรตองการ

ประชาสัมพันธ 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การประชาสัมพันธ 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ระดับความรู  ความเขาใจของผูรบัขอมูล 

4.  ความสามารถในการเผยแพรของหนวยงาน 
     ที่รับผิดชอบ 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการของผูรับขอมูลขาวสาร 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

การมีแผนประชาสัมพันธเพื่อสราง

ภาพลักษณใหม 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  ความตอเนื่องในการดําเนินการ 

 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การใชทีมงานมืออาชีพ 6

2 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 4.  การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบญัญัติแหงชาต ิ

กลยุทธ  : 2.  การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แกบคุคลภายในและภายนอกองคกร 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การใหขอมูลขาวสาร  ความรู 
ความเขาใจ 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในภายนอกได

รับรูขอมูลขาวสาร  ความเขาใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     โครงการ 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ระดับความรู  ความเขาใจ  การยอมรับของผูรบั 
     ขอมูล 

 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการของผูรับขอมูลขาวสาร 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การดําเนินการเชิงรุก 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในภายนอก 
ไดรับรูขอมูลขาวสารความเขาใจ 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในหลายรูปแบบ 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  ความสามารถในการดําเนินการแบบเชิงรุก 

 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ  
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การใชทีมงานมืออาชีพ 6

3 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 4.  การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบญัญัติแหงชาต ิ

กลยุทธ  : 3.  การประชาสัมพันธเชิงรุก 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การใหขอมูลขาวสาร   

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

3.  บุคคลภายนอก 

เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในภายนอก 
ไดรับรูขอมูลขาวสารที่องคกรตองการ

ประชาสัมพันธ 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การประชาสัมพันธ 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ระดับความรู  ความเขาใจของผูรบัขอมูล 

4.  ความสามารถในการเผยแพรของหนวยงาน 
     ที่รับผิดชอบ 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการของผูรับขอมูลขาวสาร 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  การประชาสัมพันธเชิงรุก 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

การมีรูปแบบการประชาสัมพันธ 
ที่หลากหลาย 

1.  บุคลากรมีทักษะและทัศนคตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
5.  ความตอเนื่องในการดําเนนิการ 
6.  รูปแบบของการประชาสัมพันธ 

 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 
     ดานการพัฒนามาตรฐาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  การใชทีมงานมืออาชีพ 

6
4 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร  “FAST TEAM” 

เปาประสงค เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เพือ่รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการ 
 ตามแผนยุทธศาสตร 

ผลผลิตที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เพือ่รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการ 
 ตามแผนยุทธศาสตร 

 

ระยะเวลา 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

2551 2552 2553 2554 2555 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิผล

ตามพันธกิจ 

      

 รอยละของโครงการ

ตามกลยุทธ 
ในยุทธศาสตรท่ี 5 

ไดรับการปฏิบัติ

ตามกรอบระยะเวลา

และงบประมาณ 

75 77 79 82 85 ทุกสํานัก 
(ในยุทธศาสตรท่ี 5) 

1. พัฒนาระบบ 
    บริหาร 
     การปฏิบัติงาน  
    (Performance  
     Management) 

1. รอยละของ       
    ความสําเร็จใน 
    การจัดทําระบบ 
    บริหารผลงาน 

 100    สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักบริหารงานกลาง 

สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

 2. รอยละของ 
    ประสิทธิภาพใน 
    การดําเนินการ 
    ตามระบบ 

  75 80 85 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักบริหารงานกลาง 

สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

2. พัฒนาระบบ       
    การจัดการ 
    ความเกงของ 
    คนในองคกร  
    (Talent  
     Management) 
 
 

3. รอยละของ 
    ผูบังคับบัญชา 
    ท่ีมีความพึงพอใจ 
    ในสมรรถนะของ 
    บุคลากรอยูใน     
    ระดับดี 

80 80 85 85 85 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักบริหารงานกลาง 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

และคุณภาพ 
การใหบริการ 

      

1. จํานวนวันที่ 
    บุคลากรและ 
    ระดับผูบริหาร  
    ของสํานักงาน 
    เลขาธิการ 
    วุฒิสภาไดรับ 
    การฝกอบรม 
    ตอป 

10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
สํานักบริหารงานกลาง 

1. พัฒนา 
    ความกาวหนา 
    ในสายอาชีพ/ 
    บันไดชีวิต 
    ในการทํางาน  
    (Career Path)  
    และแฟมสะสม 
    งาน/ประวัติงาน  
    /ระบบรายงาน 
    ผลงาน (Portfolio)  
     ของบุคลากร 
    ในองคกร 

2. รอยละของ 
    ผูบังคับบัญชา 
    มีความพึงพอใจ   

    ตอการจัดทํา   
    สมุดบันทึกสีขาว 
    อยูในระดับดี 

75 80 85 90 100 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักบริหารงานกลาง 

2. พัฒนาบุคลากร 
    ตามสมรรถนะ  
    (Competency  
     Based HRD) 

3. รอยละของ 
    ความพึงพอใจ

ของผูท่ีเขารวม

ตามแผน 
    การพัฒนา 
     บุคลากรที่อยูใน 
    ระดับดี 

70 75 80 85 85 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักบริหารงานกลาง 

3. สงเสริมบุคลากร   
    ดานการศึกษา  
    ฝกอบรมและ    
    ดูงาน 

4. รอยละของ        
    ความพึงพอใจ 
    ในการปฏิบัติงาน 
    ของสมาชิก         

    สภานิติบัญญัติ 
    แหงชาติ และ 
    ขาราชการที่อยูใน 
    ระดับดี 
 
 
 

80 80 80 85 85 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
5. รอยละของ 
    การพัฒนาหลักสูตร 
     โปรแกรมการฝก 
     อบรมที่มุง 
    การพัฒนาสมรรถนะ 

     “FAST TEAM”   
    ไดรับการพัฒนา 
    ประกอบดวย      

    การทํางานเชิงรุก  
    (Forward - looking)  
        พรอมรับ 
      การตรวจสอบ 
    ทัศนคติเชิงบวก  
    ในการทํางาน   
    (Accountability/  
     Attitude) จิตบริการ 
    คนหาใฝรู 
    ตลอดเวลา 
    (Service mind/   
      seek) การทํางาน 
    เปนทีม  
    (Teamwork)      

    ความเปนผู 
    ไววางใจได  
    ความโปรงใส      

    (Trustworthy/ 
     Transparency) 

ประสิทธิภาพ     

ความอดทน     

อดกลั้น (Efficiency 
       / Endurance)       
    ความเอื้ออาทร    

     ใฝสัมฤทธิ์ (Amity/ 
     Achievement  
     motive)             

80 85 90 95 100 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
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ระยะเวลา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2554 2555 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 
   ความมีคุณธรรม 

เกียรติอยูท่ีผลงาน 

และความสามารถ 

(Morality/ 
Meritocracy) 

      

 
ดานการพัฒนา

องคกรและบุคลากร 

      

1. พัฒนาระบบ 
    สมรรถนะ 
    การบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคล   

    (HR Scorecards) 

1. รอยละความสําเร็จ 
     ของการจัดทํา 
    ระบบ (HR  
     Scorecards) 

100 100 100 100 100 สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 

 2. รอยละของ 
    ประสิทธิภาพใน 
    การดําเนินการ 
    ตามระบบ (HR 
     Scorecards) 

 70 80 80 85 สํานักบริหารงานกลาง 

สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 

2. พัฒนาระบบ       
    การเรียนรู         

    (e - Learning) 

3. จํานวนการสอน 
    ระบบทางไกล 
    ตอป 

1 1 1 1 1 สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
ทุกสํานัก 

3. สงเสริมการจัดตั้ง 
     สถาบันพัฒนา 
    บุคลากรฝาย      

    นิติบัญญัติ 

4. รอยละของ 
    ความสําเร็จใน 
    การดําเนินการ 

50 70 80 90 100 สํานักวิชาการ 
สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
สํานักนโยบายและแผน 
สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักการคลัง 
และงบประมาณ 
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ปจจัยเสี่ยงที่ตองคํานึงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

ปจจัยภายนอก 
1.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
2.  การเปลี่ยนแปลงความไมแนนอนของสถาบัน  และสถานการณทางการเมือง 

3.  รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา 
4.  การปฏิรูประบบราชการ 
5.  การเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมทั้งภายในและภายนอก 

ปจจัยภายใน 
1.  สมรรถนะของบุคลากร 
2.  กระบวนการพัฒนา  (การหาความจําเปน  หลักสูตร  วิธีการดําเนินการ   
 และการประเมินผล) 

3.  การปรับเปลี่ยนของผูบริหาร 
4.  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของระบบงานเทคโนโลยีและระบบขอมูลขาวสาร 
5.  กฎระเบียบในการปฏิบตัิราชการที่อาจเปนอุปสรรค 
6.  การเรียกรองความตองการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ผูรับบริการ   
 และผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders) 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 1.  พัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติงาน  (Performance  Management) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคลและ

ระบบการประเมินผล ระบบขอมูล

ผลงานบุคลากร   
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูบริหาร 

3.  ผูรับบริการ 

1.  เพื่อใหระบบการประเมินผล 
     ถูกนํามาใชประโยชนในการพัฒนา 
     สมรรถนะบุคลากร 
2.  พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหาร  
     ผลงาน 
3.  บุคลากรมีความเขาใจ 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ระบบประเมินผล  และระบบขอมูล 
     ที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ความรูความเขาใจของผูบริหาร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรที่ปรึกษามืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  พัฒนาระบบการจัดการบุคลากร 

     สมรรถนะสูง  ระบบการประเมินผล  
     และระบบขอมูล 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูบริหาร 
3.  ผูรับบริการ 
 

การพัฒนาระบบจัดการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานเพื่อการจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล 

1.  มีระบบในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  การมีมาตรฐานสมรรถนะที่ชัดเจน 
6.  มีแผนพัฒนาบุคลากร 
7.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1.  สรางทักษะการประเมินผล  การบริหาร       
     ผลการปฏิบัติงานแกผูบริหาร 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

7
0 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 2.  พัฒนาระบบการจัดการความเกงของคนในองคกร  (Talent  Management) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคล 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวทิยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 1.  พัฒนาระบบการจัดการบุคลากร 

     สมรรถนะสูง  

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
 

การพัฒนาระบบการจัดการความเกง 

และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

1.  มีระบบในการดําเนินงาน 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  มีมาตรฐานสมรรถนะที่ชัดเจน 
6.  มีแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.  สรางทักษะการพัฒนาระเบียบปฏิบัติใหกับ 
     บุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

7
1 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 3.  พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ/บนัไดชีวิตในการทํางาน  (Career Path)  และแฟมสะสมงาน/ประวัติงาน/ระบบรายงานผลงาน 

  (Portfolio)  ของบุคลากรในองคกร 
 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา

เพิ่
ม
เต
ิม

 

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
       และความตองการของบุคลากร 
4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 

1.  การมีแผนความกาวหนา 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
 

ศักยภาพบุคลากรมีความสอดคลองกับ

การเติบโตขององคกร 

1.  มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  การมีแผนความกาวหนา 
6.  มีแผนพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากร 
 

1.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 

7
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 4.  พัฒนาบคุลกรตามสมรรถนะ  (Competency Based HRD)  

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ต
อ
ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ  
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
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บ
ว
น
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น
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ัด
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1.  การพัฒนา  Competency 
      (Basic, Core, Functional  
       Competency) 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

 

พื้นฐานศักยภาพบุคลากรมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร 

1.  มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  การมี  Competency  ที่เหมาะสม 

6.  มีแผนพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากร 
 

1.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
6.  รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย 

7
3 
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 5.  สงเสริมบุคลากรดานการศึกษา  ฝกอบรมและดูงาน 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
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น
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ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 

1.  การศึกษา Best Practices 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

 

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 1.  มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  การศึกษา  Best  practices 
6.  มีแผนพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากร 
 

1.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
6.  การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

7
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 6.  พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecards) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ก
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น
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ง
จ
ัด
ท
ํา
เพ
ิ่ม
เต
ิม

 

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 
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1.  การมีระบบ  HR  Scorecards 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

 

การพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลขององคกรใน  5  ดาน 

1.  มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  การศึกษา  Best  practices 
6.  มีการพัฒนาระบบ 

 

1.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
6.  การศึกษาดูงาน 

7
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 7.  พัฒนาระบบการเรียนรู  (e - Learning) 

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภา 
2.  ผูรับบริการ 

 

เพื่อใหบุคลากรและผูบริหารมีความรู

จากการฝกอบรม 

1.  บุคลากรใหความรวมมือและใหความสําคัญกับ 
     การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับปญหา 
     และความตองการของบุคลากร 

4.  ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 

1.  สรางความเขาใจและปรับทัศนคติใหกับ 
     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
     สวนที่เกี่ยวของ 
3.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4.  คัดสรรวิทยากรมืออาชีพ 

 

ก
ร
ะ
บ
ว
น
ง
า
น
ท
ี่ค
ัด
เลื
อ
ก
ม
า
ป
ร
ับ
ป
ร
ุง
 

1.  การมีระบบเรียนทางไกล 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

 

การเพิ่มชองทางการพัฒนาบุคลากร 
(ไมมีขีดจํากัดดานเวลา  สถานที่   
และวิทยากร) 

1.  มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4.  มีเครื่องมือ  และระบบขอมูลที่เพียงพอ 
5.  ระบบการทดสอบประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

6.  มีการพัฒนาระบบ 
 

1.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมือในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
6.  การมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพ 

7
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 การวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5.  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร “FAST TEAM” 
กลยุทธ  : 8.  สงเสริมการจัดตั้งสถาบนัพัฒนาบคุลากรฝายนิติบญัญัต ิ

กระบวนงาน วัตถุประสงค 
ปจจัยสําคัญตอความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) 
สิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
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- - - - 
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 1.  การศึกษาความเปนไปได 

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน : 
1.  ทุกสํานัก 
2.  ผูรับบริการ 
3.  บุคคลภายนอก 

 

การวิเคราะหผลได  ผลเสีย  ประโยชน 

ความคุมคาในการดําเนินการ 

1.  มีเปาหมายชัดเจนในการดําเนินการ 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
3.  ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 

1.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
2.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3.  ประสานขอความรวมมอืในการดําเนินงาน 

4.  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ที่เหมาะสม 
     และเพียงพอ 
5.  มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ 
 

7
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การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
 

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2555)  จําเปนตองมีการติดตามงานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  โดยติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนที่วางไวและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือสนับสนุนใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางราบรื่นและเมื่อการดําเนินการตามโครงการในยุทธศาสตรส้ินสุดลงตามกําหนดระยะเวลาหรือ

ตามเงื่อนไขอื่นๆ ตองดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหกระบวนการทํางานโดยรวมและ

วัดผลของงานอยางเปนระบบ  เปนกระบวนการสรางภาพการเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร  ผูปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนเกี่ยวของของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ทั้งในบทบาทการสนับสนุนโครงการ

หรือไดรับผลกระทบจากโครงการ  เชน  สมาชิก  หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ขาราชการ  และประชาชน 

หรือทีมประเมินผลจากภายนอกที่รวมทบทวนวิเคราะหขอมูล  ศึกษาจุดเดน  จุดดอย  โอกาส  และขอจํากัด

ในการดําเนินงานพรอมทั้งเสนอความคิดเห็นตามมุมมองและประสบการณ  เพ่ือนําผลการเรียนรู  ระหวาง

การประเมินผลมาปรับใชในการวางแผนงานของยุทธศาสตร  รวมถึงหากเกิดแนวคิดหรือบทเรียนที่เปน

ประโยชนอาจสามารถนําไปเผยแพรตอสังคมในวงกวางตอไป 
 

วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 
 

 1. เพ่ือใหผูบริหาร  ผูปฏิบัติงาน  กลุมเปาหมาย  และผูที่เก่ียวของของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา  ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 

2555)  ไดมีโอกาสรับรูสถานการณและขอมูลรวมกัน  เกิดการชวยเหลือ  หรือแกปญหาในการดําเนินงาน

ระหวางดําเนินการ 
 2.  เพ่ือศึกษาโครงการหรือกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2551 - 2555)  วาไดดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม  เพราะเหตุใด 
 3. เพ่ือศึกษาความกาวหนาของการดําเนินงานและศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ระหวางการดําเนินงาน 
 

กระบวนการในการติดตามและประเมินผล  ประกอบดวย  2  สวนสําคัญ  คือ 
 

 1. การประเมินผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
  จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายและตัวชี้วัด  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

ดวยวิธีการประเมินตนเอง (Self - Assessment)  โดยการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (Self - Assessment 
Report)  ตามรูปแบบที่กําหนดและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพรอมรวบรวมเอกสาร / หลักฐาน  

หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดไวในฐานขอมูล  เพ่ือใหมีความพรอมในการใหผูประเมิน

ตรวจสอบจากภายนอกมาทําการประเมิน  การเตรียมขอมูลเพ่ือการประเมินผล  มอบหมายใหผูรับผิดชอบ  

หรือคณะทํางานเตรียมการรวบรวมขอมูล  เอกสาร  หลักฐานตางๆ ที่สําคัญ  ดังนี้ 
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  1.1 รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดในแตละแผนงานตามขอเสนอในประเด็นยุทธศาสตร

ที่เลือกมาทํา  ประกอบดวย 
   - กิจกรรม / ข้ันตอน 
   - ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม / ข้ันตอน 
   - ผูรับผิดชอบ 
   - งบประมาณ 
  1.2 รายละเอียดการดําเนินการตามขอเสนอ 
   -  รายงานความกาวหนา / แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่สงถึงผูมีอํานาจ 
   - ปฏิทินการดําเนินงาน  (Gant Chart)  ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับ
ระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
   - วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน 
   - เอกสาร  หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา  การดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวได

บรรลุผล  เชน  ภาพถายและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 
  1.3 ระบบการรายงานขอมูลและผลการดําเนินงาน 
   สืบเนื่องจากการพัฒนาตามยุทธศาสตร  เปนกระบวนการที่ตองอาศัยองคความรู

เฉพาะดาน  และควรจะตองมีการขับเคล่ือนการดําเนินการอยางตอเนื่อง  จําเปนตองมีการประชุมและ

ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดําเนินงานระหวางคณะทํางานและคณะผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหไดทราบถึง

ความกาวหนาของการดําเนินการของคณะทํางาน  โดยจัดทําใหมีระบบรายงานความกาวหนา  ประกอบดวย 
   1)  การประชุมรวมระหวางผูบริหาร  คณะที่ปรึกษา  (ถามี)  และคณะทํางาน 

เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการในการพัฒนา  รวมทั้งมีการรายงานถึงความกาวหนาของ

การดําเนินการ  โดยมีแผนที่จะดําเนินการอยางนอยปละ  1  ครั้ง  เพ่ือใหสอดคลองกับชวงเวลาในการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   2)  การจัดทํารายงานความกาวหนาของผลการปฏิบัติงานคณะผูประเมินและ

คณะผูปฏิบัติงาน  โดยมอบใหคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานตามแบบรายงานความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน  โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรตามรูปแบบที่กําหนด  ประกอบดวย

ประเด็นการรายงานขอมูลที่สําคัญ ดังนี้ 
     - กิจกรรม / ขัน้ตอนและผลผลิตของแผนงานที่กําหนด 
      กรอกขอมูลกิจกรรม / ข้ันตอนและผลผลิตของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  

ในชวงเวลาที่รายงานที่ไดกําหนดไวในเอกสารตามประเด็นยุทธศาสตรที่ผูรายงานไดรับมอบหมายหรือเปน

ผูรับผิดชอบ 
     - กิจกรรม / ขั้นตอนและผลผลิตที่ไดดําเนินการ 
      รายงานผลการดําเนินการโดยระบุถึงกิจกรรม / ข้ันตอนและผลผลิต

ของกิจกรรมที่ไดมีการดําเนินการจริง  ในแตละรอบเวลาของการรายงาน  ตามที่ผูรายงานไดดําเนินการ 

และเกิดผล 
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     - ผลผลิตที่ไดรับ 
      ช้ีแจง  อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินการ 
     - ปญหา  อุปสรรคและความตองการการสนับสนุน 
      ระบุปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานตามแผน  และระบุถึง

ความตองการการสนับสนุนที่ตองการจากผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของ 
     - กิจกรรม / ขั้นตอนและผลผลติที่จะดําเนินการในรอบถัดไป 
      กรอกขอมูลกิจกรรม / ข้ันตอนและผลผลิตของกิจกรรม  ตาม

แผนปฏิบัติการที่จะมีการดําเนินการในรอบเดือนตอไป  ตามแผนที่กําหนดไวในเอกสารขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ผูรายงานไดรับมอบหมายหรือเปนผูรับผิดชอบ 
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 แบบรายงานของคณะทํางาน  ประจําเดือน ......................................................... 
หนวยงาน ................................................................................................................................................................................................................ 
วันที่รายงาน ............................................................................................................................................................................................................. 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนและ 
ผลผลิตของแผนงานที่กําหนด 

กิจกรรม / ขั้นตอนและ 
ผลผลิตที่ไดดําเนินการ 

อธิบายผลผลิตที่ไดรับ 
(โดยสรุป) 

ปญหาอุปสรรคและความตองการ

การสนับสนุน 
กิจกรรม / ขั้นตอนและผลผลิต 
ที่จะดําเนินการในรอบถัดไป 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน 

  
 
 
 
 
 
ปญหาอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 

  
 
 
 
 
 
 
ตองการการสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 

ผูรายงาน ..................................................................... 8
1 
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 2. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของหนวยงาน 
  ในแตละรอบเวลาการปฏิบัติงาน  ผูรับผิดชอบในฐานะที่เปนเจาของโครงการ  รายงาน

ความกาวหนาของกิจกรรมการดําเนินงานใหผูบริหาร  และหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามแผนทราบ

ความกาวหนาของผูดําเนินการในระหวางการประชุมผูบริหาร  ตามแบบรายงานความกาวหนา  โดยในกรณีของ

คณะทํางาน  ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพ่ือหาทาง

แกไขปญหารวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสาร  หลักฐานอางอิง  เพ่ือใชสําหรับขั้นตอนการประเมินผล  ทั้งนี้  เพ่ือให

ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารรับทราบ  เพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุง  แกไขได

อยางทันทวงที 
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รายงานโครงการ 

แผนงานตามกลยุทธ .........................................................  ปงบประมาณ  พ.ศ. .................. 

ประเด็นยุทธศาสตร :  

แผนงาน :                                                            หนวยงานที่รับผิดชอบ :    

รอบระยะเวลา :                                                      ส้ินสุด                                          

ชวงระยะเวลาประเมินอยูในระยะ                                วันที่ประเมิน  

Current Status 

สรุปผลการดําเนินการ  

เปาหมายตามตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ : 

แผนงานตามกลยุทธในประเด็นยุทธศาสตร 
 
(กิจกรรมดําเนินการ) 

 
 

สิ่งท่ีตองการ 

 
 

ผลการดําเนินการ 

 
 

ปญหาอุปสรรค 

รวมงบประมาณดําเนินการ :                                บาท 

ประเด็นปญหา : การแกไข 

การแกไข 
 

 

รอการแกไข 
 
 
 

ผูรายงาน ...........................................................         ผูตรวจสอบ .......................................................... 
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รายงานโครงการ 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ .................................................  ปงบประมาณ  พ.ศ. ................. 

ประเด็นยุทธศาสตร :  

แผนงาน :                                                            หนวยงานรับผิดชอบ :    

รอบระยะเวลา :                                                      ส้ินสุด                                          

ชวงระยะเวลาประเมินอยูในระยะ                                วันที่ประเมิน  

Current Status 

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ (milestones)  

ดําเนินการทันที 
 

รอการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ : 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

(น้ําหนักการจัดลําดับความสําคัญ) 

 
 

สิ่งท่ีตองการ 

 
 

ผูดําเนินการ 

 
 

งบประมาณ  (ป) 

งบประมาณดําเนินการ :                                บาท 

ประเด็นปญหา  

แกไข 
 

 

รอการแกไข 
 
 
 

ผูรายงาน ...........................................................         ผูตรวจสอบ .......................................................... 
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การนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ   

การนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติมีข้ันตอน  ดังนี ้
ขั้นตอนที่  1  สรุปแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลงเสนอตอผูบริหาร 

ในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ  ข้ันตอนแรกที่สําคัญคือ การนําเสนอ

แผนการดําเนินงานทั้งหมดที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ  เสนอตอคณะผูบริหาร  เพ่ือจัดลําดับ

ความสําคัญของแผน  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและวิเคราะหความเสี่ยง

ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

เทคนคิการดาํเนินงาน  (Tips) 

การนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนขอเสนอดานการเปลี่ยนแปลงตอคณะผูบริหาร 

เพ่ือใหความเห็นชอบกับการจัดลําดับความสําคัญของแผน  และจัดสรรทรัพยากรที่ไดรับจริงใน

ปงบประมาณ  และควรชี้ใหเห็นวา  แผนงานใดสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่นและแผนงานใดอาจมี

ปญหา  อุปสรรค  ที่ตองการการสนับสนุนจากผูบริหาร 

 การพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะผูบริหารจะนําไปสูการจัดลําดับความสําคัญในเชิง

เหตุและผลของแผนงาน  และนําไปสูการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและการใหน้ําหนักของ

แผนงานตามเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชมุ 

กระบวนงาน (Process) 
เกณฑประเมินองคกร MBNQA 

ผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) 
สมาชิกพรรคการเมือง สือ่มวลชน บุคลากร 
ประชาสังคม ตางประเทศ พรรคการเมือง                                                       Strategy & Process mapping 

Causes                                                                                                                                       Effects 
พัฒนาองคกร 

 

ประสิทธิภาพ

    3. การพัฒนา 
        ระบบสํานกังาน

         ยุคไรกระดาษ 

ลูกคา

     4. สงเสริมการนํา 

        ระบบลกูคา 
        สัมพันธ      
        มาประยุกตใช 

การเงิน

     

บรรลุพันธกิจ

 5.  สงเสริมการกําหนด

      ระเบียบวธิี   
      และมาตรฐาน 
      การปฏิบัติ 

1. พฒันาเทคโนโลยีดาน 
    การประชุม  
    เพื่อประสิทธภิาพ 
    ในการจัดการประชุม 
2. สงเสริมพัฒนานวัตกรรม

หรือโครงการพฒันาใหม 
    เพื่อการพัฒนาองคกร 

3 โครงการ 1 โครงการ แผนงาน 2 โครงการ  2 โครงการ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบรกิารในระดับ 
    มาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล 

กระบวนงาน (Process) 
เกณฑประเมินองคกร MBNQA 

ผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) 
สมาชิกพรรคการเมือง สือ่มวลชน บุคลากร 
ประชาสังคม ตางประเทศ พรรคการเมือง                                                       Strategy & Process mapping 

Causes                                                                                                                                       Effects 
พัฒนาองคกร 

 

กระบวนการ 
     

ลูกคา

      
การเงิน

     

บรรลุพันธกิจ 
  1. สนับสนุนใหมีแผนบริหาร 

    มีการดําเนินการในการจัดการ 
    ความเสี่ยงตอการดําเนินงาน 
    ขององคกร และมีการประเมินผล 
   การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร 
3. พัฒนาการดําเนินการดาน 
    การตางประเทศ 

9 โครงการ 5 โครงการ แผนงาน   7 โครงการ 

บรรลุพันธกิจ 
    9. พัฒนาระบบขอมูล 
         ดานนิติบัญญัติ 
         แหงชาติ 

พัฒนาองคกร 
 

กระบวนการ 
     

ลูกคา

     

การเงิน

     
1. พัฒนาใหเปนองคกร 
    แหงการเรียนรูและจัดตั้ง 
    ศูนยการเรียนรูตลอดจน 
    เครือขายเพื่อสรางสังคม 
    แหงการเรียนรูรวมกัน 
    ทั้งภายในและภายนอก 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนนุ 
    ดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ 

กระบวนงาน (Process) 
เกณฑประเมินองคกร MBNQA 

ผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) 
สมาชิกพรรคการเมือง สือ่มวลชน บุคลากร 
ประชาสังคม ตางประเทศ พรรคการเมือง                                                       Strategy & Process mapping 

Causes                                                                                                                                       Effects 

3 โครงการ 5 โครงการ แผนงาน 2 โครงการ  19 โครงการ 

2. พัฒนาระบบสนับสนุน

    สําหรับผูบริหารสํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
3. พัฒนาระบบเครือขาย 
    ทั้งภายในและภายนอก 
    องคกร 
4. สนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
5. สนับสนุนการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

6. ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง  

7. การมีสวนรวมของประชาชน

    ในการออกกฎหมายที่มี 
    ผลกระทบตอประชาชน 
8. เสริมสรางระบบปองกัน 
    ความลับของผูแจงขอมูล 

8. พัฒนาองคกรโดยนําหลักการ

    ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
    หลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
    กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    มาประยุกตใช 
9. สนับสนุนการนําระบบ 
    มาตรฐานสากลมาใชใน 
    การบริหารจัดการองคกร 

     

4. การประหยัดพลังงานขององคกร

5. พัฒนาองคกรไปสูการเปน 
    องคกรใสสะอาด 
6. พัฒนามาตรฐาน พฤติกรรม 
    การบริการที่เปนเลิศ 
7. พัฒนาเอกสารระเบียบการปฏิบัติ

    คูมือการปฏิบัติหนาที่ใน 
    ทุกๆ ข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
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ลูกคา บรรลุพันธกิจ 
   3. สงเสริมการสราง 
       ภาพลักษณใหม 
       โดยการใชทีมงาน

       มืออาชีพ 

4. ยุทธศาสตรการใหความรูการสื่อสารการประชาสัมพันธ 
    และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ 

กระบวนงาน (Process) 
เกณฑประเมินองคกร MBNQA 

ผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) 
สมาชิกพรรคการเมือง สือ่มวลชน บุคลากร 
ประชาสังคม ตางประเทศ พรรคการเมือง                                                       Strategy & Process mapping 

Causes                                                                                                                                       Effects 

พัฒนาองคกร 
 

กระบวนการ 
  1. การประชาสมัพนัธ

     เชิงรุก 

การเงิน

     2. การพฒันาความรูเกี่ยวกับ

    การปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยแกบุคคล 
    ภายในและภายนอก 
    องคกร 

 7 โครงการ แผนงาน 8 โครงการ  1 โครงการ 

พัฒนาองคกร 
 

กระบวนการ 
     

ลูกคา

      
การเงิน

     

บรรลุพันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบ  HR Scorecards 

2. พัฒนาระบบ  e - learning  
3. สงเสริมการจัดตั้งสถาบันพัฒนา 
    บุคลากรฝายนิติบัญญัติ 

 

3 โครงการ 9 โครงการ แผนงาน   3 โครงการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
    “FAST  TEAM” 

กระบวนงาน (Process) 
เกณฑประเมินองคกร MBNQA 

ผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) 
สมาชิกพรรคการเมือง สือ่มวลชน บุคลากร 
ประชาสังคม ตางประเทศ พรรคการเมือง                                                       Strategy & Process mapping 

Causes                                                                                                                                       Effects 

4. สงเสริมบุคลากรดานการศึกษา

    ฝกอบรมและดูงาน 
5. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
   (Competency Based HRD) 
6. พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ/ 
    บันไดชีวิตในการทํางานและ 
    แฟมสะสมงาน/ประวัติงาน/ระบบ 

    รายงานผลงานของบุคลากรในองคกร 

7. พัฒนาระบบการจัดการ

    ความเกงของคนในองคกร

8. พัฒนาระบบบริหาร 
    การปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนที่  2  แตงตั้งคณะทํางาน การนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบตัิ 

การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบแตละแผนงานจะเปนการกําหนดเจาภาพที่ชัดเจน 

เพ่ือประโยชนตอการติดตามงาน  กระจายความรับผิดชอบ  และการมีสวนรวมในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

ซึ่งคณะทํางานอาจเปนตัวแทนจากสํานักที่รับผิดชอบในภารกิจนั้นๆ 
เมื่อแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแลว  คณะทํางานจะตองดําเนินการ

จัดทํารายละเอียดของแผนงานใหชัดเจน  กําหนดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินการในแตละเดือน  กําหนด

เกณฑการวัดผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  สําหรับการพิจารณากําหนดระดับความสําเร็จนั้น 

มีขอบเขตรายระเอียดการดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (ชองรายละเอียด 

การดําเนินการ) ซึ่งการกําหนดเกณฑในแตละปงบประมาณ ทรัพยากรที่หนวยงานไดรับจะเปนตัวกําหนด

ขอบเขตการดําเนินงานในแตละป  ยกตัวอยาง  เชน  ในแผนงาน  ก  กําหนดกิจกรรมไว  3  กิจกรรม 

และมีแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน  3  ป  คือ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 - 2553  แตปรากฏวา  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ไดงบประมาณในเรื่องนี้จํากัด  จึงจําเปนตองจํากัดขอบเขตงานสําหรับ

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ใหนอยลง  แตสําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  และปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  

ตองดําเนินการมากขึ้นกวาที่กําหนดไวในแผน  เพ่ือชดเชยการดําเนินงานที่นอยลงไปในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551  
 

ตัวอยาง :  การเสริมสรางภาพลักษณใหม  โดยใชทีมงานมืออาชีพ 

ก. เปาหมายการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของสํานักงาน 
ข. หัวขอการฝกอบรมในดานตางๆ 

 

ระดับ 1 
(รอยละ 60) 

ระดับ 2 
(รอยละ 70) 

ระดับ 3 
(รอยละ 80) 

ระดับ 4 
(รอยละ 90) 

ระดับ 5 
(รอยละ 100) 

กําหนดหนวยงาน

ที่รับผิดชอบของ

แตละสวนงาน 

และรวบรวมขอมูล 

จัดทําโครงการ

ดําเนนิการ 
ดําเนนิการ 
ตามแผนงาน 

การดําเนินงาน

สําเร็จตาม

เปาหมายอยาง

นอยรอยละ 75 

การดําเนินงาน

สําเร็จตาม

เปาหมายอยาง

นอยรอยละ 90 

 
เทคนคิการดาํเนินงาน  (Tips) 

การจัดทําเกณฑวัดระดับความสําเร็จของแตละแผนงาน  ไมจําเปนตองกําหนดระดับคะแนน

เปน  5  ระดับเสมอไป  บางแผนงานอาจมี  3  ระดับ  เชน  ระดับ 1  (รอยละ 60)  ระดับ 2  (รอยละ 80)  

ระดับ 3  (รอยละ 100)  ก็ได  เนื่องจากการประเมินผลที่ผานมามักจะคุนเคยกับระดับคะแนน 5 ระดับ  

เพราะขอดีของการกําหนดระดับคะแนนแบบละเอียด  จะลดความเสี่ยงในการดําเนินการไดมากกวาการกําหนด

คะแนนแบบหยาบ 
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ขั้นตอนที่  3  การติดตามผลการดําเนินงาน 

เปนข้ันตอนที่คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายในแตละแผนงานไปดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ 

ที่กําหนดไว  ซึ่งจะมีรายละเอียดของแผนงานตามขั้นตอนที่  2  ทั้งนี้  คณะทํางานควรประชุมรวมกัน

เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพ่ือหาทางแกไขปญหาและรายงานสถานการณ

ใหคณะผูบริหารทราบเปนระยะๆ  รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล 

เทคนคิการดาํเนินงาน  (Tips) 

สามารถนําแนวคิดหลักการการบริหารเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชเพ่ือชวยในการดําเนินงาน 

ดังนี้ 
- การวางแผนกาํกับดูแล  (Navigation) 
- ภาวะผูนาํ  (Leadership) 
- การปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบองคกร  (Enablement) 
- ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง  (Ownership) 

ขั้นตอนที่  4  การรายงานผลการดําเนินงาน 

 เพ่ือใหคณะผูบริหารสามารถรับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  คณะทํางานอาจ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะผูบริหารพิจารณาในการประชุมฝายบริหาร  ซึ่งจะทําใหสามารถ

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันทวงที 
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รายงานโครงการ 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานปงบประมาณ  พ.ศ.  

ประเด็นยุทธศาสตร :  

แผนงาน :                                                             หนวยงานรับผิดชอบ :                                    
  
ระยะเวลาดําเนินการ :  เริ่มปงบประมาณ                        ส้ินสุด  ปงบประมาณ  

Current Status 

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ  (milestones) :  

ดําเนินการทันที รอการดําเนินการ 

- พัฒนาใหมีระบบการเรียนรูเรื่อง Change management 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (e-learning) 

- สรางชุดเครื่องมือ (Tool kits)  

แผนตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง   

(น้ําหนักการจัดลําดับความสําคัญ) สิ่งท่ีตองดําเนินการ ผูดําเนินการ งบประมาณ  (ป      ) 

    

งบประมาณดําเนินการ :                                บาท 

ประเด็นปญหา : 

แกไขแลว รอการแกไข 
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ขั้นตอนที่  5  การประเมินผล 

 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดนี้ดวยวิธีประเมินตนเอง (Self - assessment) 
โดยการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (Self-assessment Report)  และสํานักงานสรุปผลการดําเนินงาน
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร / หลักฐานหรือสรุปเอกสาร / หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัด  สวนเอกสาร /

หลักฐานที่เก่ียวของอ่ืนๆ ที่ไมไดจัดสงใหผูประเมินผลจากภายนอก  ใหจัดเตรียมไวที่สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา  เพ่ือพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
 

แนวทางการประเมินผลจากขอมูล  เอกสาร  หลักฐานตางๆ 

รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดในแตละแผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็น

ยุทธศาสตรที่เลือกมาทํา  ซึ่งประกอบดวย 
- กิจกรรมขั้นตอน 
- ระยะเวลาในการดําเนินงานแตละกิจกรรม/ข้ันตอน 
- ผูรับผดิชอบ 
- งบประมาณ 

รายละเอียดการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
- รายงานความกาวหนา / แลวเสร็จของการดําเนนิงานตามแผนที่สงถึงผูมีอํานาจ 
- ปฏิทินการดาํเนินงาน  (Gant Chart)  ที่แสดงถึงความกาวหนาของทีมงานเทียบกับ

ระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
- วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน 
- เอกสาร  หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดาํเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผล

ตามขอมูลที่แจงมาจริง  เชน 

• ภาพถาย 

• รายงานการประชุม 

• คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 

• บันทึกผลการดําเนนิงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน 

• เอกสารอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนนิงานของกิจกรรม 

ทั้งนี้  รายละเอียดที่ควรมีในแบบรายงานจะประกอบดวย 

• ช่ือตัวชี้วัด 

• ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด  ผูจดัเกบ็ขอมูล  เบอรโทรศัพทติดตอ 

• คําอธบิายตัวชี้วัดโดยสังเขป 

• แผนงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
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• ตารางและสูตรการคํานวณ  (ใสช่ือแผนงานและน้ําหนกั) 

• เกณฑการใหคะแนน 

• รายละเอียดเกณฑการวัด  (ระดับคะแนนของความสําเร็จแตละแผนงาน) 

• การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

• คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน 

• ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน 

• อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

• หลักฐานอางอิงเฉพาะที่สําคญัๆ 
 
 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


