คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการใช้ใน
การดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในระยะ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ใช้ประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยมีแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นแผนแม่บทในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
จากแนวคิดดังกล่าวสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ระดมความคิดเห็นจากสํานักต่างๆ เพื่อกําหนดโครงการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รวมทั้งรวบรวมโครงการดังกล่าวจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทั้งนี้ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กําหนดไว้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสํานักต่าง ๆ จะนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้
บังเกิดผลสําเร็จ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลงานตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตุลาคม 2555

สารบัญ
หน้า

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1
3

แผนงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

4
8
12

โครงการตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

13
17
20

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
1. วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
2. พันธกิจ (MISSION)
1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลัก
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 พัฒนางานด้านวิชาการ
1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลัก
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เป้าประสงค์หลัก
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
4. ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. จิตบริการ
4. โปร่งใส สุจริต
5. การทํางานเป็นทีม
6. ไม่เลือกปฏิบัติ
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สรุปแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) สู่การปฏิบัติในรูปของ
งานประจําและโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะดําเนินการ จํานวน 11 งาน 28 โครงการ เป็นเงิน 65,720,800 บาท สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

งานประจํา

โครงการตามยุทธศาสตร์

รวม

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6

14,659,800

7

2,986,000

13

17,645,800

2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

21,300,000

3

9,317,000

7

30,617,000

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

1

398,000

18

17,060,000

19

17,458,000

11

36,357,800

28

29,363,000

39

65,720,800

รวม
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งานประจํา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

งานประจํา

1.1 พัฒนาการปฏิบัติงาน 1. ระดับความสําเร็จของ
ตามหลักกิจการ
การนําระบบบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
จัดการภาครัฐมาใช้
ไม่น้อยกว่า ระดับ 4
2. โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีที่มี
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงาน
การใช้งบประมาณสูงสุด 1. ขอคํารับรองระบบ
ตามหลักกิจการ
ได้รับการประเมิน
บริหารงานคุณภาพ
บ้านเมืองที่ดี
ประสิทธิผลและความ
ISO 9001: 2008
คุ้มค่า จํานวน 2 โครงการ
3. ร้อยละ 75 ของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ที่เข้ามารับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ
14,659,800

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- คู่มือ เอกสารและ
การปฏิบัติงานฯ ที่
ผ่านการตรวจการ
รับรองระบบบริหาร
งานคุณภาพ
ISO 9001:2008 จาก
สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ
จํานวน 1 เล่ม

- ร้อยละ 90 ของผู้มาขอ
ใช้บริการมีความพึงพอ
ใจในด้านคุณภาพและ
บริการของสํานัก
การพิมพ์

85,600

สํานักการพิมพ์
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กลยุทธ์
1.3 พัฒนางานด้าน
วิชาการ

ตัวชี้วัด

งานประจํา

4. ร้อยละ 75 ของประชาชน 2. จัดทําวารสารทาง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามี
วิชาการด้านกฎหมาย
ส่วนร่วมในโครงการ
"จุลนิติ"
ตามแผนปฏิบัติราชการ

3. จัดทําพระราชบัญญัติ
ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
พร้อมทั้งสรุปสาระ
สําคัญ ประวัติ
ความเป็นมา และ
ขั้นตอนในการตรา
พระราชบัญญัติของ
รัฐสภา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- วารสารทางวิชาการ
- ร้อยละ 80 ของ
ด้านกฎหมาย "จุลนิติ"
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
จํานวน 1 แผน
ทราบข้อมูลในวงงาน
(6 ฉบับต่อปี)
ด้านนิติบัญญัติ โดย
สามารถนํามาสนับสนุน
การปฏิบัติงานในหน้าที่

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
881,000
สํานักกฎหมาย
(งบประมาณจาก
สํานักการพิมพ์)

- พระราชบัญญัติที่
- ร้อยละ 80 ของ
500,000
ประกาศในราชกิจจากลุ่มเป้าหมายได้รับ
(งบประมาณจาก
นุเบกษา พร้อมทั้งสรุป
ทราบข้อมูลและ
สํานักการพิมพ์)
สาระสําคัญ ประวัติ
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมา
กระบวนการและ
กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการพิจารณา
ขั้นตอนในการตรา
ร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติของ
ของรัฐสภา
รัฐสภา จํานวน 1 แผน
(15 เรื่องต่อปี)
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สํานักกฎหมาย

กลยุทธ์
1.4 พัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

4. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

- มีกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จํานวน 5
กิจกรรม

- ร้อยละ 85 ของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเสริม
สร้างประสบการณ์
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็กและ
เยาวชน การเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ
การอบรมวิทยากร
เผยแพร่ประชาธิปไตย
และการสนับสนุน
กิจกรรมเครือข่ายผู้นํา
นักประชาธิปไตยมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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งบประมาณ
6,230,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

5. สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน

- มีประชาชนเข้าร่วม
- ร้อยละ 80 ของ
โครงการสมาชิก
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
วุฒิสภาพบประชาชน
ในแต่ละครั้งมีความรู้
ในภูมิภาคต่าง ๆ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปีงบประมาณ 2556
สถาบันวุฒิสภา
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100
โดยเฉพาะบทบาท
คน
อํานาจหน้าที่วุฒิสภา

6. การส่งเสริมการให้
ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร

- มีกิจกรรมเพื่อการให้ - มีการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารภารกิจบทบาท
และการสร้าง
อํานาจหน้าที่ของ
ภาพลักษณ์องค์กร 7
วุฒสิ ภา คณะกรรมากิจกรรม
ธิการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
เป้าหมาย
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งบประมาณ
1,343,200

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักประชาสัมพันธ์

5,620,000

สํานักประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลัก ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

งานประจํา

2.1 พัฒนาฐานข้อมูล
1. ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
ที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน และตรง 1.1 ร้อยละ 10 ของข้อมูล
ตามความต้องการ
ทีน่ ําเข้าระบบผิดพลาด
ของผู้รับบริการ และ
ลดลง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.2 ร้อยละ 70 ของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่ได้รับ
2.2 พัฒนาระบบ
การแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 1. การเช่าสายนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความรวดเร็วในการเข้าถึง
สัญญาณความเร็วสูง
และการสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ
(Leased Line)
ให้มีประสิทธิภาพ
2.1 ร้อยละ 75 ของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการสารสนเทศ
2.2 จํานวนชั่วโมงของ
ความขัดข้องในการให้

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ
21,300,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่มีความ
เร็ว Domestic
Internet Access ไม่
ต่ํากว่า 100 Mbs.
และความเร็ว
International

- ร้อยละ 80 ของผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจ
ในความเร็วในการสืบ
ค้นข้อมูล การรับ-ส่ง
ข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต บริการ
การดาวน์โหลดต่างๆ

2,800,000

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

-8-

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
งานประจํา
บริการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Down Time) จํานวน
48 ชั่วโมงต่อปี
3. ความครอบคลุมของข้อมูล
ตามความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและคณะ 2. การจัดหาลิขสิทธิ์
กรรมาธิการ
การใช้งาน (License)
- ร้อยละ 65 ความพึงพอใจ
สําหรับอุปกรณ์ระบบ
ของสมาชิกวุฒิสภาและ
เครือข่ายและระบบ
คณะกรรมาธิการต่อการ
ป้องกันไวรัส
ตอบสนองความต้องการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
4. เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
- ระดับความสําเร็จใน
การเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3

ตัวชี้วัดผลผลิต
Internet Access ไม่
ต่ํากว่า 25 Mbps.

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
และรับชมถ่ายทอดสด
การประชุมวุฒิสภา
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ประเภท Smart
Phone

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สํานักงานฯ มี License - ร้อยละ 80 ของ
อุปกรณ์เครือข่ายและ
อุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์
ระบบป้องกันไวรัส
การใช้งาน (License)
ได้แก่
สามารถใช้งานได้
1.Firewall cisco
อย่างต่อเนื่อง
asa5580 จํานวน 1
ระบบ
2. Bandthwidth
Management
packeteer 7500
จํานวน 1 ระบบ
3. Log Sran SR-X
1100 จํานวน 1 ระบบ

2,500,000

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10,000,000

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

4. Web security
Antivirus Symantec
จํานวน 1 ระบบ
5. Mail security
Antivirus Symantec
จํานวน 1 ระบบ
6. Antivirus client
154 Client
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ - เครื่องคอมพิวเตอร์และ - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้
การบํารุงรักษาระบบ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้า
บริการมีความพึงพอใจ
เครือข่ายและซ่อมแซม
โครงการบํารุงรักษา
ในประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และการซ่อมแซม
การแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ข้อขัดข้อง การใช้งาน
ระบบเครือข่ายของ
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สํานักงานเลขาธิการ
และระบบเครือข่ายฯ
วุฒิสภาใช้งานได้เป็น
ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
- 10 -

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

4. การจัดหาลิขสิทธิ์
- มีซอฟต์แวร์ระบบ
- ซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ
ปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์
ปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์
การแม่ข่าย ซอฟต์แวร์
มีการบํารุงรักษาระบบ
1 ปี และสามารถ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศและอุปกรณ์
แก้ไขข้อขัดข้องของ
ซอฟต์แวร์ระบบ
ควบคุมในปีงบประมาณ ระบบสารสนเทศและ
บริหารจัดการระบบ
พ.ศ. 2556 จํานวน
อุปกรณ์ควบคุมได้
โปรแกรมประยุกต์
11 ระบบ
ภายใน 12 ชั่วโมง
และการบํารุงรักษา
ระบบ
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งบประมาณ
6,000,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

3.1 พัฒนาบุคลากร
1. ร้อยละ 85 ของบุคลากร
โดยใช้หลักสมรรถนะ
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
(Competency
แผนพัฒนาบุคลากร
Based HR)
2. ร้อยละ 65 ของบุคลากร
3.2 พัฒนาระบบและกลไก
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
การบริหารและพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
มีสมรรถนะตามที่กําหนด
3.3 พัฒนาระบบ
3. ร้อยละ 70 ของ
การเรียนรู้และ
ข้าราชการที่มผี ล
การจัดการความรู้
การปฏิบัติงานเป็นไป
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 1. การรณรงค์ส่งเสริม
และเสริมสร้าง
สํานักงานเลขาธิการ
คุณธรรมจริยธรรม
แรงจูงใจในการทํางาน
วุฒิสภากําหนด
ให้แก่บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละ 85 ของ
- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ร่วมการรณรงค์ส่งเสริม
ความพึงพอใจต่อ
คุณธรรมและจริยธรรม
การรณรงค์ส่งเสริม
ให้แก่บุคลากรของ
คุณธรรมจริยธรรม
สํานักงานเลขาธิการ
ให้แก่บุคลากรของ
วุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
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งบประมาณ
398,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

398,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

โครงการตามยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด

โครงการ

1. ระดับความสําเร็จของ
1. โครงการเสริมสร้าง
การนําระบบบริหาร
การสื่อสารภายใน
จัดการภาครัฐมาใช้
องค์กรเกี่ยวกับกฎ
ไม่น้อยกว่า ระดับ 4
ระเบียบ ด้านการ
2. โครงการในแผนปฏิบัติ
บริหารงานบุคคล
ราชการประจําปีที่มี
การใช้งบประมาณสูงสุด
ได้รับการประเมิน
ประสิทธิผลและความ
คุ้มค่า จํานวน 2 โครงการ
3. ร้อยละ 75 ของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เข้ามารับบริการจาก

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมการชี้แจงหรือ
บรรยายหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายใหม่

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมายใหม่
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งบประมาณ
2,986,000
30,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารงานกลาง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ร่วมรับฟังการชี้แจงมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบ
การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

- ผลการประเมิน
ระดับองค์กร ไม่น้อย
กว่าระดับ 4.5 คะแนน

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - สํานักการพิมพ์มี
การพิมพ์
ครุภัณฑ์การพิมพ์
จํานวน 2 รายการ
- เครื่องเย็บเล่มและ
พับหนังสืออัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องมัดกระดาษ
จํานวน 1 เครื่อง

- ร้อยละ 85 ของผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจ
ในด้านคุณภาพและ
การบริการของสํานัก
การพิมพ์

สํานักงานเลขาธิการ
2. โครงการชี้แจงกรอบ
วุฒิสภา
การประเมินผลการ
4. ร้อยละ 75 ของประชาชน
ปฏิบัติราชการของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามี
สํานักงานเลขาธิการ
ส่วนร่วมในโครงการ
วุฒิสภา ประจําปี
ตามแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณ พ.ศ.
2556
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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งบประมาณ
37,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักนโยบายและแผน

440,000

สํานักการพิมพ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

4. โครงการสัมมนาแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25552559

- รายงานสรุปผลการ
สัมมนาของผู้บริหาร
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25552559 จํานวน 1 ฉบับ

- แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2555-2559 ที่มีการ
ทบทวนฯ จํานวน 1
ฉบับ

5. โครงการการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2555-2559

- ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
เป้าหมายเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25552559

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีการรับ
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25552559 ที่ถูกต้องตรงกัน
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งบประมาณ
271,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักนโยบายและแผน

42,000

สํานักนโยบายและแผน

กลยุทธ์
1.3 พัฒนางานด้าน
วิชาการ

1.4 พัฒนากระบวนการ
เสริมสร้าง
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

โครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
6. โครงการ "สัมมนาทาง - ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
วิชาการและอบรมเชิง
เป้าหมายได้เข้าร่วม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สัมมนาและอบรมเชิง
องค์ความรู้ทางวิชาการ ปฏิบัติการ
ด้านกฎหมายแก่
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(หัวข้อ มองปัญหาสู่
ทางออก:รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการและ
อบรมเชิงปฏิบัติการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานวิชาการ
ด้านกฎหมาย

งบประมาณ
166,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักกฎหมาย,
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

7. โครงการวุฒิสภาสตรี
กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้า
หมายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
วุฒิสภาและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ กับ
สมาชิกวุฒิสภาสตรี

2,000,000

สํานักงานประธาน
วุฒิสภา

- มีการจัดกิจกรรม
วุฒิสภาสตรีกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลัก ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1 พัฒนาฐานข้อมูล
1. ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
ที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน และตรง 1.1 ร้อยละ 10 ของข้อมูล
ตามความต้องการ
ทีน่ ําเข้าระบบผิดพลาด
ของผู้รับบริการ และ
ลดลง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.2 ร้อยละ 70 ของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่ได้รับ
การแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศ
2.1 ร้อยละ 75 ของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการสารสนเทศ

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์และฐานข้อมูล
ของวุฒิสภาให้เข้าถึง
ง่าย

- มีระบบ Single Signon จํานวน 1 ระบบ
- weblog สมาชิก
วุฒิสภา จํานวน 150
blog

- ร้อยละ 75 ของผู้ใช้
บริการระบบ
สารสนเทศมีความพึง
พอใจในเว็บไซต์
www.senate.go.th
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งบประมาณ
9,317,000
2,000,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

2.2 จํานวนชั่วโมงของ
2. โครงการจัดทํา
- สามารถรวบรวม
- ร้อยละ 90 ของ
ความขัดข้องในการให้
พจนานุกรมชวเลขไทย
คําศัพท์ตามตัว
คําศัพท์ตามตัว
บริการของระบบ
พยัญชนะตั้งแต่ ก-ถ
พยัญชนะตั้งแต่ ก-ถ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แยกเป็นตัวอักษร
แยกเป็นตัวอักษร
(Down Time) จํานวน
ชวเลขแบบเกร๊กก์
ชวเลขแบบเกร๊กก์
48 ชั่วโมงต่อปี
(Gregg) และปิทแมน
(Gregg) และปิทแมน
3. ความครอบคลุมของข้อมูล
(Pitman) 1 ฉบับ
(Pitman) สามารถนํา
ตามความต้องการของ
ไปจัดทําพจนานุกรม
สมาชิกวุฒิสภาและคณะ
ชวเลขไทยได้
กรรมาธิการ
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี - ร้อยละ 65 ความพึงพอใจ 3. โครงการจัดหาอุปกรณ์ - สํานักงานเลขาธิการ - จํานวนชั่วโมงของ
สารสนเทศและ
ของสมาชิกวุฒิสภาและ
Access-Switch
วุฒิสภา มี
ความขัดข้องในการให้
การสื่อสารให้มี
คณะกรรมาธิการต่อการ
ทดแทนของเดิมและ
- มีจุดบริการเชื่อมต่อ
บริการของระบบ
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต จํานวน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ให้รองรับการใช้งาน
500 จุด
ไม่เกิน 48 ชม./ปี
4. เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์
- มีอุปกรณ์ Access
ในประเทศและต่างประเทศ
แบบ 1 : 1
Switch 24 port
- ระดับความสําเร็จใน
จํานวน 58 ตัว
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งบประมาณ
67,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข

7,250,000

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

การเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

3.1 พัฒนาบุคลากร
1. ร้อยละ 85 ของบุคลากร 1. โครงการพัฒนาทักษะ
โดยใช้หลักสมรรถนะ
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
พื้นฐานของบุคลากร
(Competency
แผนพัฒนาบุคลากร
(Basic Skill)
Based HR)
2. ร้อยละ 65 ของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
มีสมรรถนะตามที่กําหนด
3. ร้อยละ 70 ของ
2. โครงการพัฒนา
ข้าราชการที่มีผล
สมรรถนะหลักของ
การปฏิบัติงานเป็นไป
บุคลากร (Core
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
Competency)
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากําหนด

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม
เป้าหมายได้เข้ารับ
การอบรมในโครงการ
พัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของบุคลากร (Basic
skill)

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic skill)
เพิ่มขึ้น

- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม 1. ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายได้เข้ารับ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาในโครงการ
มีสมรรถนะหลักตามที่
พัฒนาสมรรถนะหลัก
องค์กรคาดหวัง
ของบุคลากร (Core 2. ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้า
competency)
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น
- 20 -

งบประมาณ
17,060,000
768,000

350,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สํานักภาษาต่างประเทศ
และสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร
(Functional
Competency)

- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
เป้าหมายได้เข้ารับ
รับการอบรม/สัมมนา
การพัฒนาในโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม/
งานของบุคลากร
สัมมนาเพิม่ ขึ้น
(Functional
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
Competency)
รับการอบรม/สัมมนา
สามารถนําความรู้ไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติ
งานได้

4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบริหาร
(Management
Competency)

- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม
เป้าหมายได้เข้ารับ
การพัฒนาในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
บริหาร
(Management
Competency)
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- ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่อบรม

งบประมาณ
802,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

622,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ
5. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สมาชิก
วุฒิสภาและบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

3.2 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- มีการให้ความรู้
- ร้อยละ 80 ของ
ความเข้าใจด้าน
ความพึงพอใจของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงาน
แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
โครงการ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน 2 ครั้ง

6. โครงการเพิ่ม
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งาน (Performance
ระบบการบริหารผล
Management
การปฏิบัติงานและ
System : PMS)
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
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- มีการนําระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
(Performance
Management
System : PMS) มาใช้
ประกอบการเลื่อน
เงินเดือนหรือพัฒนา
บุคลากร

งบประมาณ
130,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

450,000

สํานักบริหารงานกลาง

กลยุทธ์
3.3 พัฒนาระบบ
การเรียนรู้และ
การจัดการความรู้

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

7. โครงการความร่วมมือ - ร้อยละ 80 ของนิติกร
แลกเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายได้
ประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติระหว่าง
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของนิติกร
เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้
มาปรับใช้ในงาน
ร่างกฎหมายและ
การทําความเห็นทาง
กฎหมาย

8. โครงการเสริมสร้าง
- ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ
เป้าหมายได้เข้ารับ
รับการอบรมมีความรู้
และความรู้ในวงงาน
การอบรมในโครงการ
ความเข้าใจด้าน
รัฐสภา
เสริมสร้างความรู้ด้าน
รัฐธรรมนูญและวงงาน
รัฐธรรมนูญและความรู้
รัฐสภา
ในวงงานรัฐสภา
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งบประมาณ
-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักกฎหมาย

20,000

สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

9. โครงการพัฒนา
องค์ความรู้

- องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ - ร้อยละ 60 ของ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เป็น
สํานักงานเลขาธิการ
กลุม่ เป้าหมายของ
วุฒิสภาที่จัดทําขึ้น
องค์ความรู้ได้นํา
อย่างน้อย 3 องค์
ความรูท้ ี่ได้รับไปใช้
ความรู้ต่อปี
ในการปฏิบัติงาน

10. โครงการส่งบุคลากร
ไปศึกษา/อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

- บุคลากรของสํานักงาน - ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
เลขาธิการวุฒิสภาได้
รับการอบรมได้จัดทํา
เข้ารับการศึกษา/
รายงานผลการศึกษา/
อบรมในหลักสูตรต่างๆ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ
กับหน่วยงานภายนอก
กับหน่วยงานภายนอก
จํานวนไม่น้อยกว่า 26
หลักสูตร
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งบประมาณ
250,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1,272,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

11. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

- สํานักงานฯ จัดสรร
ทุนการศึกษาได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
จํานวนทุนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

- ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา/ทุนฝึก
อบรมมีความรู้และ
ความเข้าใจในเชิง
วิชาการเพิ่มขึ้น

12. โครงการแลกเปลี่ยน - ข้าราชการสํานักงาน
ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้
เลขาธิการวุฒิสภาไทย
เข้าร่วมโครงการฯ
กับต่างประเทศ
อย่างน้อย 2 ครั้ง

13. โครงการพัฒนา
- ข้าราชการสํานักงาน
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้
เลขาธิการวุฒิสภา
เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ต่างประเทศ
อย่างน้อย 7 ครั้ง
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งบประมาณ
3,800,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ผู้เข้าร่วมโครงการจัด
ทําเอกสารรายงานผล
การแลกเปลี่ยนฯ
ณ ต่างประเทศ
จํานวน 2 ฉบับ

1,964,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทําเอกสารรายงาน
ผลการแลกเปลี่ยน
เยือนและการศึกษา
ดูงาน ณ ต่างประเทศ
จํานวน 7 ฉบับ

1,500,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ
261,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข

14. โครงการชวเลขสัญจร
4 ภาค

- มีการแลกเปลี่ยนและ - ร้อยละ 70 ของ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
นักเรียน นักศึกษา ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เข้าร่วมโครงการให้
ด้านชวเลขของ
ความสําคัญกับวิชา
สํานักงานเลขาธิการ
ชวเลข
วุฒิสภา จํานวน 1 ครั้ง

15. โครงการจัดตั้งสถาน
รับเลี้ยงเด็กสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- มีสถานที่ดูแลเด็กให้
กับบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 1
แห่ง

- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อสถานรับ
เลี้ยงเด็กสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

127,000

สํานักการคลังและ
งบประมาณ

16. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
การทํางาน

- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม
เป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในการ
ทํางาน

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในการทํางาน

3,650,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

17. โครงการพัฒนา
- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม
- ร้อยละ 80 ของ
คุณภาพชีวิตและความ
เป้าหมายได้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผาสุกของบุคลากร
โครงการพัฒนา
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตและความ
การเข้าร่วมโครงการ
ผาสุกของบุคลากร
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุก
18. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

- ร้อยละ 85 ของกลุ่ม
เป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา
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- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

งบประมาณ
394,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

700,000

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

