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คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและ
ข้าราชการใช้ในการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในระยะ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ใช้ประกอบคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) 
เป็นแผนแม่บทในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   
 

 จากแนวคิดดังกล่าวสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ระดมความคิดเห็นจากสํานักต่างๆ เพื่อกําหนดโครงการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 รวมทั้งรวบรวมโครงการดังกล่าวจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 ทั้งนี้ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสํานักต่างๆ จะนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ 
ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บังเกิดผลสําเร็จ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลงานตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป ีพ.ศ. 2557  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

1.  วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

  เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
 

2.  พันธกิจ  (MISSION) 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 
3.  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เป้าประสงค์หลัก  
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ ์
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบา้นเมืองที่ดี 
1.3 พัฒนางานด้านวิชาการ 
1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลัก 
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถอืได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม้ีประสิทธิภาพ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
เป้าประสงค์หลัก 
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลกัสมรรถนะ (Competency Based HR) 
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 
 

4. ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1.  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
2.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.  จิตบริการ 
4.  โปร่งใส สุจริต 
5.  การทํางานเป็นทีม 
6.  ไม่เลือกปฏิบัติ 
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สรุปแผนปฏิบตัิราชการประจําปี พ.ศ. 2557  ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา (ได้รับงบประมาณ) 
 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรงุ) 
สู่การปฏิบัติในรูปของงานประจําและโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะดําเนินการ จํานวน 16 งาน 35 โครงการ เป็นเงิน 93,100,000 บาท สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

งานประจาํ โครงการตามยุทธศาสตร ์ รวม                 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 13,373,200 14 11,235,200 22 24,608,400 

2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 22,106,000 3 12,031,000 7 34,137,000 

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 4 230,800 18 34,123,800 22 34,354,600 

รวม 16 35,710,000 35 57,390,000 51 93,100,000 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

งานประจํา 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

13,373,200

1.1 พัฒนาการบริหาร 1. ระดับความสําเร็จของ 1. การชี้แจงกรอบ - ร้อยละ 80 ของ - ผลการประเมินระดับ 39,000 สํานักนโยบาย

จัดการตามหลัก การนําระบบบริหาร การประเมินผล ผู้เข้ารับฟังการชี้แจง องค์กร ไม่น้อยกว่า และแผน

กิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการภาครัฐมาใช้ การปฏิบัติราชการของ มีความรู้ความเข้าใจ 4.75 คะแนน

ไม่น้อยกว่าระดับ 5 สํานักงานเลขาธิการ เกี่ยวกับกรอบการ

2. โครงการในแผนปฏิบัติ วุฒิสภา ประจําปี ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจําปีที่มี งบประมาณ ราชการ

การใช้งบประมาณสูงสุด พ.ศ. 2557

ได้รับการประเมิน

1.2 พัฒนาการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลและความ 1. การตรวจติดตาม - ผ่านการตรวจติดตาม - ร้อยละ 90 ของ 50,000 สํานักการพิมพ์

ตามหลักกิจการ คุ้มค่า จํานวน 2 โครงการ การรักษาระบบ การรักษาระบบ ผู้รับบริการมี

บ้านเมืองที่ดี 3. ร้อยละ 80 ของความ บริหารงานคุณภาพ บริหารงานคุณภาพ ความพึงพอใจใน

พึงพอใจของผู้รับบริการ ISO  9001: 2008 ISO 9001: 2008 การให้บริการของ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากสถาบันรับรอง สํานักการพิมพ์

ที่เข้ามารับบริการจาก มาตรฐานไอเอสโอ

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

ตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

1.3 พัฒนางานด้านวิชาการ 4. ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. การจัดทําเอกสาร - มีเอกสารทางวิชาการ - ร้อยละ 80 ของ 104,000 สํานักวิชาการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามี ทางวิชาการเพื่อ ในรูปแบบบทความ กลุ่มเป้าหมายได้

ส่วนร่วมในโครงการ สนับสนุนการ ทางวิชาการ เอกสาร รับทราบผลงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ ดําเนินงานของ เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง วิชาการและสามารถ

วุฒิสภา ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน นําไปใช้ประโยชน์ตาม

และในประเด็นที่อยู่ใน บทบาทภารกิจในการ

ความสนใจของสังคม ดําเนินงาน

ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง

- มีการเผยแพร่เอกสาร

ทางวิชาการผ่านสื่อ

อิเล็คทรอนิกส์ช่องทาง

Internet ของ

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

2. การนําเสนอผลงานวิจัย - มีการนําเสนอข้อมูล ร้อยละ 80 ของ 112,000 สํานักวิชาการ

สู่การใช้ประโยชน์ของ ผลงานวิจัยที่ได้รับทุน กลุ่มเป้าหมายสามารถ

วุฒิสภา อุดหนุนจากวุฒิสภา รับรู้ข้อมูลผลงานวิจัย

หรือจากหน่วยงาน ที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก

ภายนอก จํานวน วุฒิสภาหรือจาก

10 เรื่อง หน่วยงานภายนอก 
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

- มีการเผยแพร่ใน และสามารถนําไปใช้

ฐานข้อมูลงานวิจัย ประโยชน์ในการ

ช่องทางห้องสมุด พิจารณาดําเนินงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการ

สํานักงานเลขาธิการ นิติบัญญัติได้ 

วุฒิสภา (Internet)

3. การเผยแพร่ผลงาน - มีการเผยแพร่ผลงาน - ร้อยละ 80 ของ 293,400 สํานักวิชาการ

การวิจัยของวุฒิสภา วิจัยหรือบทสรุป กลุ่มเป้าหมายรับรู้

และนําเสนอผลงาน ผู้บริหาร จากงานวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย

วิจัยร่วมกับคณะ ที่ได้รับทุนอุดหนุน และสามารถนําไป

กรรมการวิจัยแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ใช้ประโยชน์ได้

ในงาน Thailand - มีการเผยแพร่ใน

Research Expo ฐานข้อมูลงานวิจัย 

2014 ช่องทางห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ 

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา (Internet)
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

1.4 พัฒนากระบวนการ 1. การส่งเสริม - มีกิจกรรมส่งเสริม - ร้อยละ 85 ของ 7,254,800 สํานักประชาสัมพันธ์

เสริมสร้าง ประชาธิปไตยและ ประชาธิปไตยและ กลุ่มเป้าหมายที่

ความพึงพอใจของ การมีส่วนร่วมของ การมีส่วนร่วมของ เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้รับบริการและ ประชาชน ประชาชน จํานวน การเสริมสร้าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กิจกรรม ประสบการณ์ความรู้

เกี่ยวกับประชาธิปไตย

สําหรับเด็กและ

เยาวชน การเสริมสร้าง

ความพร้อมแก่ท้องถิ่น

การอบรมวิทยากร

เผยแพร่ประชาธิปไตย

และการสนับสนุน

กิจกรรมเครือข่ายผู้นํา

นักประชาธิปไตย 

มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

2. สมาชิกวุฒิสภา - จํานวนกลุ่มเป้าหมาย - ร้อยละ 80 ของ 500,000 สํานักประชาสัมพันธ์

พบประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายใน

สมาชิกวุฒิสภาพบ แต่ละครั้งมีความรู้

ประชาชนในภูมิภาค ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า สถาบันวุฒิสภา 

ครั้งละ 100 คน โดยเฉพาะบทบาท

อํานาจหน้าที่ของ

วุฒิสภา

3. การส่งเสริมการให้ - มีกิจกรรมเพื่อการให้ - กลุ่มเป้าหมายได้ 5,020,000 สํานักประชาสัมพันธ์

ความรู้ การประชา- ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รับทราบเกี่ยวกับ

สัมพันธ์ และการสร้าง และการสร้าง บทบาท อํานาจหน้าที่

ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนผลงานและ

8 กิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ของ

วุฒิสภาและวงงาน

รัฐสภาและสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ 2 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

22,106,000

2.1 พัฒนาฐานข้อมูลที่ 1. ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ - - - - -

เชื่อถือได้ ถูกต้อง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

เป็นปัจจุบัน 1.1  ร้อยละ 9 ของข้อมูล

และตรงตาม ที่นําเข้าระบบผิดพลาด

ความต้องการของ น้อยลง

ผู้รับบริการ และผู้มี 1.2 ร้อยละ 75 ของข้อมูล

ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการเผยแพร่ได้รับ

การแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

2.2 พัฒนาระบบ 2. ความรวดเร็วในการเข้าถึง 1. การเช่าสายนํา - สํานักงานเลขาธิการ - สมาชิกวุฒิสภาและ 3,000,000 สํานักเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ สัญญาณความเร็วสูง วุฒิสภาได้บริการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศ

และการสื่อสาร 2.1 ร้อยละ 80 ของ (Leased Line) อินเตอร์เน็ตที่มี ในวงงานวุฒิสภา และการสื่อสาร

ให้มีประสทิธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้ ความเร็ว Domestic สามารถใช้งาน

บริการสารสนเทศ Internet Access อินเทอร์เน็ตได้

2.2 จํานวนชั่วโมงของ ไม่ต่ํากว่า 100 Mbs. โดยมีการ Download

ความขัดข้องในการให้ และความเร็ว Time ไม่เกิน 30 

บริการของระบบ International ชั่วโมง/ปี

เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet Access

(Down Time) จํานวน ไม่ต่ํากว่า 40 Mbps.

36 ชั่วโมงต่อปี
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

3. ความครอบคลุมของ 2. การจัดหาลิขสิทธิ์ - สํานักงานเลขาธิการ - ร้อยละ 80 ของ 4,851,000 สํานักเทคโนโลยี

ข้อมูลความต้องการของ การใช้งาน (License) วุฒิสภา มี license อุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์ สารสนเทศ

สมาชิกวุฒิสภาและ สําหรับอุปกรณ์ และ Update การใช้งาน (License) และการสื่อสาร

คณะกรรมาธิการ ระบบเครือข่ายและ License ของ สามารถใช้งานได้

3.1 ร้อยละ 70 ของ ระบบป้องกันไวรัส อุปกรณ์เครือข่าย อย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจของ และอุปกรณ์

สมาชิกวุฒิสภาและ การป้องกันไวรัส

คณะกรรมาธิการต่อ คอมพิวเตอร์ ได้แก่

การตอบสนอง 1. Fire wall cisco

ความต้องการด้านข้อมูล asa 5580 จํานวน

สารสนเทศ 1 ระบบ

4. เชื่อมโยงกับเครือข่าย 2. Bandthwidth

ทั้งในและต่างประเทศ Management

4.1 ยกระดับความสําเร็จใน packeteer 7500

การเชื่อมโยงเครือข่าย จํานวน 1 ระบบ

ทั้งในและต่างประเทศ 3. Log Sran SR-X

อย่างน้อย 3 เครือข่าย 1100 จํานวน 

1 เครื่อง
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

4. Web security

Antivirus 

Symantec จํานวน

1 ระบบ

5. Mail Security

Antivirus 

Symantec จํานวน

1 ระบบ

6. Management 

Antivirus Client 

จํานวน 300 Client

7. IPS cisco

asa5585 จํานวน

1 ระบบ

8. Desktop 

Management 

จํานวนไม่น้อยกว่า

600 หน่วย

9. Microsoft 

office version 2010

จํานวนไม่น้อยกว่า

150 หน่วย
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ร้อยละ 80 ของ 8,255,000 สํานักเทคโนโลยี

การบํารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ใช้บริการมี สารสนเทศ

เครือข่ายและซ่อมแซม ที่เข้าโครงการบํารุง ความพึงพอใจใน และการสื่อสาร

เครื่องคอมพิวเตอร์ รักษาและการซ่อมแซม ประสิทธิภาพการแก้ไข

เครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหา ข้อขัดข้อง

และระบบเครือข่าย การใช้งานของ

ของสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์

เลขาธิการวุฒิสภา และอุปกรณ์เครือข่าย

ใช้งานได้เป็นปกติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. การบํารุงรักษา - มีการบํารุงรักษา - สามารถแก้ไข 6,000,000 สํานักเทคโนโลยี

ระบบฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศและ ข้อขัดข้องของระบบ สารสนเทศ

ระบบโปรแกรม อุปกรณ์ควบคุมใน สารสนเทศและ และการสื่อสาร

ประยุกต์ ปีงบประมาณ อุปกรณ์ควบคุมได้

พ.ศ. 2557 จํานวน ภายใน 12 ชั่วโมง

11 ระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

230,800

3.1 พัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากร - - - - -

โดยใช้หลักสมรรถนะ ที่ได้รับการพัฒนาตาม

(Competency แผนพัฒนาบุคลากร

Based HR) 2. ร้อยละ 85 ของบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนาตาม

3.2 พัฒนาระบบ แผนพัฒนาบุคลากร - - - - -

และกลไกการบริหาร มีสมรรถนะตามที่กําหนด

และพัฒนาทรัพยากร 3. ร้อยละ 75 ของ

บุคคล ข้าราชการที่มีผล

การปฏิบัติงานเป็นไป

3.3 พัฒนาระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐาน - - - - -

การเรียนรู้และ ที่สํานักงานเลขาธิการ

การจัดการความรู้ วุฒิสภากําหนด

4. ร้อยละ 75 ของ

บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิต

มีแรงจูงใจในการทํางาน

และมีความพอใจใน

สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1. การซักซ้อมแผน 1. มีการซักซ้อม - ร้อยละ 80 ของ 70,000 สํานักบริหารงานกลาง,

และเสริมสร้าง ป้องกันภัยของ การป้องกันและระงับ บุคลากรฯ ที่ สํานักพัฒนา

แรงจูงใจในการทํางาน สํานักงานเลขาธิการ เหตุอัคคีภัย ให้แก่ เข้าร่วมกิจกรรม ทรัพยากรบุคคล

วุฒิสภา บุคลากรของ มีความพึงพอใจต่อ

สํานักงานเลขาธิการ ระบบการรองรับ

วุฒิสภา ณ อาคาร สถานการณ์ฉุกเฉิน

สุขประพฤติ และ เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ 

อาคารรัฐสภา 2 ของสํานักงานฯ 

จํานวน 2 ครั้งต่อปี

2. มีการรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิด

เหตุอุทกภัยและ

แผ่นดินไหว จํานวน 

2 ช่องทาง

2. วุฒิสภารักษ์ - มีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ - ร้อยละ 85 ของ 72,000 สํานักบริหารงานกลาง,

สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ (EM) ที่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สํานักพัฒนา

เจือจางแล้ว ชีวภาพ (EM) ที่ผลิต ทรัพยากรบุคคล

ไม่น้อยกว่า สามารถนํามาใช้ใน

2,172 ลิตร การทําความสะอาดใน

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งานประจํา ตัวชี้วัดผลผลิต

3. พิธีอําลาราชการ - มีกิจกรรมตามโครงการ - มีผู้เข้าร่วมในพิธีอําลา 24,000 สํานักบริหารงานกลาง

ประจําปี 2557 พิธีอําลาราชการฯ ราชการไม่น้อยกว่า 

จํานวน 2 กิจกรรม 200 คน

4. การรณรงค์และสื่อสาร - ร้อยละ 90 ของ - ร้อยละ 80 ของ 64,800 สํานักพัฒนา

เพื่อสนับสนุนการ กลุ่มเป้าหมายได้ กลุ่มเป้าหมายมี ทรัพยากรบุคคล

ขับเคลื่อนตามประมวล เข้าร่วมการรณรงค์ ความพึงพอใจในการ

จริยธรรมข้าราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและ เข้าร่วมกิจกรรมและ

รัฐสภา จริยธรรมให้แก่ การรับรู้ข่าวสาร

บุคลากรของ เกี่ยวกับประมวล

สํานักงานเลขาธิการ จริยธรรมข้าราชการ

วุฒิสภา รัฐสภา
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โครงการตามยุทธศาสตร ์
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11,235,200

1.1 พัฒนาการบริหาร 1. ระดับความสําเร็จของ 1. โครงการเสริมสร้าง - ร้อยละ 85 ของ - ร้อยละ 80 ของ 24,000 สํานักบริหารงานกลาง

จัดการตามหลัก การนําระบบบริหาร การสื่อสารภายใน กลุ่มเป้าหมายได้ บุคลากรผู้เข้าร่วม

กิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการภาครัฐมาใช้ องค์กรเกี่ยวกับกฎ เข้าร่วมการชี้แจง การชี้แจงหรือ

ไม่น้อยกว่า ระดับ 5 ระเบียบด้าน หรือบรรยายหรือ บรรยายหรือ

2. โครงการในแผนปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ

ราชการประจําปีที่มี ระเบียบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์

การใช้งบประมาณสูงสุด ตลอดจนวิธีการ ตลอดจนวิธีการ

ได้รับการประเมิน บริหารงานบุคคลตาม บริหารงานบุคคลตาม

ประสิทธิผลและความ กฎหมายใหม่ กฎหมายใหม่ 

คุ้มค่า จํานวน 2 โครงการ และมีความรู้

3. ร้อยละ 80 ของความ ความเข้าใจใน

พึงพอใจของผู้รับบริการ เรื่องดังกล่าว และ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถปฏิบัติตามได้

ที่เข้ามารับบริการจาก อย่างถูกต้อง

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต



งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

4. ร้อยละ 80 ของประชาชน 2. โครงการจัดจ้าง - มีแผนอัตรากําลังของ - มีการประกาศหรือ 1,071,000 สํานักบริหารงานกลาง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามี ที่ปรึกษาวางแผน สํานักงานเลขาธิการ เผยแพร่การใช้

ส่วนร่วมในโครงการ อัตรากําลังของ วุฒิสภา 1 ฉบับ แผนอัตรากําลังของ

ตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา วุฒิสภา

1.2 พัฒนาการปฏิบัติงาน 1. โครงการสัมมนา - ร้อยละ 80 ของ - สํานักงานเลขาธิการ 360,000 สํานักการประชุม

ตามหลักกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยน กลุ่มเป้าหมายได้ วุฒิสภาได้รับข้อมูล

บ้านเมืองที่ดี เชื่อมโยงเครือข่าย เข้าร่วมสัมมนาเพื่อ ที่มีประโยชน์ต่อ

ข้อมูล และจัดทํา สร้างเครือข่าย การปฏิบัติราชการ

ทําเนียบผู้ประสานงาน การทํางานร่วมกัน ของสํานักงาน

ระหว่างสํานักงาน ระหว่างบุคลากร เลขาธิการวุฒิสภาจาก

เลขาธิการวุฒิสภากับ ผู้ปฏิบัติงานด้าน หน่วยงานประสาน 

หน่วยงานประสาน การประชุมกับผู้แทน การเมืองในหน่วยงาน

การเมืองในหน่วยงาน ฝ่ายประสานการเมือง ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายบริหารและ ในหน่วยงานฝ่าย องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง บริหารและองคก์รอื่น ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง

ที่เกี่ยวข้อง

- มีทําเนียบผู้ประสาน

งานระหว่างสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภากับ

หน่วยงานประสาน

 - 17 -



งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

การเมืองในหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารและองค์กร

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน 1 เล่ม

2. โครงการแนวทางการ - ร้อยละ 80 ของ - ร้อยละ 80 ของ 40,000 สํานักนโยบาย

ประเมินประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมายได้รับ กลุ่มเป้าหมาย และแผน

และความคุ้มค่าในเชิง การอบรมการประเมิน มีความรู้ความเข้าใจ

ภารกิจของสํานักงาน ประสิทธิผลและ ในการประเมิน

เลขาธิการวุฒิสภา ความคุ้มค่าในการ ประสิทธิผลและ

ตามหลักบริหาร ปฏิบัติงานของ ความคุ้มค่าในการ

กิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงานเลขาธิการ ปฏิบัติงานของ

วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

1.3 พัฒนางานด้านวิชาการ 1. โครงการเสริมสร้าง 1. ดําเนินการจัดกิจกรรม - ร้อยละ 80 ของ 1,610,000 สํานักวิชาการ

ความรู้ในวงงาน ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายมี

นิติบัญญัติ - สัมมนาประจําปี ความพึงพอใจต่อการ

วุฒิสภา จํานวน 1 ครั้ง จัดโครงการฯ

- เสวนาสภาสูง (เฉลี่ยโดยรวมจาก

(Dinner Talk) ทุกกิจกรรม)

จํานวน 4 ครั้ง
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

- เสวนาเจาะลึก

ความรู้ในวงงาน

นิติบัญญัติสําหรับ

กลุ่มย่อย จํานวน 

6 ครั้ง

2. สรุปข้อมูลผลการ

ดําเนินกิจกรรมผ่าน

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

ช่องทาง Internet 

ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

2. โครงการสัมมนา - ร้อยละ 80 ของ - ร้อยละ 80 ของ 28,000 สํานักกฎหมาย,

ทางวิชาการและ กลุ่มเป้าหมายได้ บุคลากรผู้เข้าร่วม สํานักพัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาและ สัมมนาทางวิชาการ ทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อบรมเชิงปฏิบตัิการ และอบรมเชิง

ทางวิชาการด้าน ปฏิบัติการมีความรู้

กฎหมายแก่บุคลากร ความเข้าใจใน

สํานักงานเลขาธิการ การปฏิบัติงานวิชาการ

วุฒิสภา ด้านกฎหมาย
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

1.4 พัฒนากระบวนการ 1. โครงการวุฒิสภาสตรี - มีการจัดกิจกรรม - ร้อยละ 85 ของ 1,000,000 สํานักงานประธาน

เสริมสร้าง กับการมีส่วนร่วมของ วุฒิสภาสตรีกับการมี ประชาชนกลุ่ม วุฒิสภา

ความพึงพอใจของ ประชาชนในการก้าว ส่วนร่วมของประชาชน เป้าหมายมีความรู้ 

ผู้รับบริการและ สู่ประชาคมอาเซียน ในการก้าวสู่ประชาคม ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาเซียนจํานวน ประชาคมอาเซียนและ

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของสมาชิก

วุฒิสภาสตรี

2. โครงการปรับปรุง - สํานักงานเลขาธิการ - มีการนําโสตทัศ- 3,255,200 สาํนักประชาสัมพันธ์

โสตทัศนูปกรณ์ วุฒิสภามีการจัดซื้อ นูปกรณ์ไปใช้ใน

เพื่อส่งเสริมและ โสตทัศนูปกรณ์ การประชุม สัมมนา  

ประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 รายการ และการเผยแพร่

บทบาทอํานาจหน้าที่ 1. กล้อง HD CAM บทบาทอํานาจหน้าที่

ของวุฒิสภา ขนาดกลาง พร้อม ของวุฒิสภา อย่างน้อย

อุปกรณ์ประกอบ 500 ครั้ง/ปี

จํานวน 1 ชุด

2.  กล้อง HD CAM 

ขนาดใหญ่ พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

จํานวน 2 ชุด
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - สํานักงานเลขาธิการ - มีการใช้ LCD 1,103,000 สํานักประชาสัมพันธ์

เครื่องฉาย LCD วุฒิสภามีการจัดซื้อ โปรเจ็คเตอร์ใน

โปรเจ็คเตอร์และ LCD โปรเจ็คเตอร์และ การประชุมสัมมนา

จอรับภาพพร้อม จอรับภาพพร้อม และเผยแพร่บทบาท

การติดตั้งประจํา การติดตั้ง จํานวน อํานาจหน้าที่ของ

ห้องประชุม 3 รายการ วุฒิสภา อย่างน้อย 

คณะกรรมาธิการ 500 ครั้ง/ปี

4. โครงการจัดทํา - หนังสือความรู้ - ร้อยละ 90 ของ 400,000 สํานักประชาสัมพันธ์

หนังสือความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับรัฐสภาของ หนังสือความรู้

รัฐสภาของประเทศ ประเทศสมาชิก เกี่ยวกับรัฐสภาของ

สมาชิกประชาคม ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก

อาเซียน จํานวน 1 เรื่อง ประชาคมอาเซียน

มีการเผยแพร่ไปยัง ได้รับการเผยแพร่

กลุ่มเป้าหมาย

5. โครงการส่งเสริม - มีเครือข่ายเข้าร่วม - ร้อยละ 85 ของ 400,000 สํานักประชาสัมพันธ์

บทบาทเครือข่าย โครงการจํานวน เครือข่ายวุฒิสภา 

วุฒิสภาสู่อาเซียน ไม่น้อยกว่า 30 คน มีความพึงพอใจต่อ

การเข้าร่วมโครงการ
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

6. โครงการการจัดทํา - หนังสือรัฐธรรมนูญ - ร้อยละ 90 ของ 250,000 สํานักประชาสัมพันธ์

หนังสือรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย หนังสือรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับพกพา) จํานวน แห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับพกพา) 1 เรื่อง มีการเผยแพร่ (ฉบับพกพา)

ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่

7. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ - สํานักงานเลขาธิการ - สามารถแสดงรายงาน 1,473,000 สํานักบริหารงานกลาง

การรักษาความ วุฒิสภามีอุปกรณ์การ การเข้าและออก 

ปลอดภัยของ รักษาความปลอดภัย อาคารรัฐสภา 2 ใน

สํานักงานเลขาธิการ จํานวน 12 รายการ แต่ละวัน/แต่ละเดือน

วุฒิสภา ประกอบด้วย

1) เครื่องคอมพิวเตอร์

สําหรับการควบคุม

การเข้าออกประตู

จํานวน 2 ชุด

2) ชุดโปรแกรม

สําหรับโปรแกรม

บริหารจัดการข้อมูล

บุคคล จํานวน 2 ชุด

3) อุปกรณ์สําหรับ

อ่านบัตรประชาชน

แบบ Smart Card

จํานวน 2 ชุด
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งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต

4) อุปกรณ์ถ่ายภาพ

บัตรประชาชนกรณี

ไม่ใช่ Smart Card

จํานวน 2 ชุด

5) อุปกรณ์กล้อง

สําหรับจับภาพและ

เก็บข้อมูลภาพของ

ผู้มาติดต่อ จํานวน 

2 ชุด

6) ชุดคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายสําหรับบริหาร

จัดการระบบ

จํานวน 1 ชุด

7) ชุดคอมพิวเตอร์

พร้อมโปรแกรม

สําหรับการเชื่อมโยง

ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร

ในการเข้าดูข้อมูลผ่าน

เครือข่าย จํานวน 

1 ชุด

8) อุปกรณ์สําหรับ

เก็บบนัทึกภาพและ

ข้อมูลสํารองให้
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สามารถบันทึกและ

จัดเก็บข้อมูลได้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

จํานวน 1 ชุด

9) อุปกรณ์สํารอง

ไฟฟ้าขนาด 2 KVA 

สําหรับสํารอง

กระแสไฟฟ้าให้กับ

ชุดคอมพิวเตอร์

จํานวน 4 ชุด

10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์

ชนิดสีสําหรับสําเนา

ข้อมูล 

11) อุปกรณ์เครือข่าย

จํานวน 1 ชุด

12) งานติดตั้งเดินท่อ

ร้อยสาย จํานวน 

1 ชุด
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8. โครงการรับ - มีการรับการแสดงตน - สํานักงานเลขาธิการ 221,000 สํานักบริหารงานกลาง,

การแสดงตนของ สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับ วุฒิสภา ได้รับเอกสาร สํานักพัฒนา

สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับ การเลือกตั้งใหม่ จากสมาชิกวุฒิสภา ทรัพยากรบุคคล

การเลือกตั้งชุดใหม่ ครบถ้วน ครบถ้วน

(พ.ศ. 2557-2563) - สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วม - ร้อยละ 80 

การจัดสัมมนาเพื่อ สมาชิกวุฒิสภา 

เสริมสร้างความรู้ มีความพึงพอใจในการ

ความเข้าใจให้แก่ จัดสัมมนาสร้างความรู้

สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ความเข้าใจ

ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ 2 ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12,031,000

2.1 พัฒนาฐานข้อมูลที่ 1. ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 1. โครงการจัดทําคู่มือ - สามารถรวบรวม - ร้อยละ 90 ของ 31,000 สํานักรายงาน

เชื่อถือได้ ถูกต้อง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การเขียนชวเลขของ คําศัพท์ตามตัว คําศัพท์ตามตัว การประชุมและชวเลข

เป็นปัจจุบัน 1.1  ร้อยละ 9 ของข้อมูล สํานักงานเลขาธิการ พยัญชนะตั้งแต่ ท - ฮ พยัญชนะตั้งแต่ ท-ฮ 

และตรงตาม ที่นําเข้าระบบผิดพลาด วุฒิสภา แยกเป็นตัวอักษร แยกเป็นตัวอักษร

ความต้องการของ น้อยลง ชวเลขแบบเกร๊กก์ ชวเลขแบบเกร๊กก์ 

ผู้รับบริการ และผู้มี 1.2 ร้อยละ 75 ของข้อมูล (Gregg) และแบบ (Gregg) และแบบ 

ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการเผยแพร่ได้รับ ปิทแมน (Pitman) ปิทแมน (Pitman) 

การแก้ไขให้เป็นปัจจบุัน 1 ฉบับ สามารถนําไปจัดทํา

2. ความรวดเร็วในการเข้าถึง พจนานุกรมชวเลขไทย

ข้อมูลสารสนเทศ วุฒิสภาได้

2.1 ร้อยละ 80 ของ

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการสารสนเทศ

2.2 จํานวนชั่วโมงของ

ความขัดข้องในการให้

บริการของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Down Time) จํานวน

36 ชั่วโมงต่อปี
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2.2 พัฒนาระบบ 3. ความครอบคลุมของ 1. โครงการปรับปรุง - สํานักงานเลขาธิการ - ระบบสามารถจําแนก 7,000,000 สํานักเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลความต้องการของ ประสิทธิภาพระบบ วุฒิสภา มีอุปกรณ์ (classify) การบุกรุก สารสนเทศ

และการสื่อสาร สมาชิกวุฒิสภาและ รักษาความปลอดภัย ระบบรักษา โจมตีจากภายนอกได้ และการสื่อสาร

ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการ ของระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.1 ร้อยละ 70 ของ (firewall ระดับ Web

ความพึงพอใจของ Application) Application จํานวน

สมาชิกวุฒิสภาและ 1 ระบบ

คณะกรรมาธิการต่อ

การตอบสนอง 2. โครงการพัฒนาระบบ - สํานักงานฯ มีระบบ - ร้อยละ 80 ของ 5,000,000 สํานักเทคโนโลยี

ความต้องการด้านข้อมูล จดและจัดทํารายงาน การจดและจัดทํา ผู้ใช้งานระบบการจด สารสนเทศ

สารสนเทศ การประชุมเพื่อ รายงานการประชุม และจัดทํารายงาน และการสื่อสาร,

4. เชื่อมโยงกับเครือข่าย ทดแทนระบบเดิม ทดแทนระบบเดิม การประชุมเพื่อ สํานักรายงาน

ทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 1 ระบบ ทดแทนระบบเดิมมี การประชุมและชวเลข

4.1 ยกระดับความสําเร็จใน ความพึงพอใจต่อ

การเชื่อมโยงเครือข่าย การใช้งานระบบ

ทั้งในและต่างประเทศ

อย่างน้อย 3 เครือข่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

34,123,800

3.1 พัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากร 1. โครงการพัฒนาทักษะ - ร้อยละ 90 ของ - ร้อยละ 80 ของ 787,000 สํานักพัฒนา

โดยใช้หลักสมรรถนะ ที่ได้รับการพัฒนาตาม พื้นฐานของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายได้ ผู้เข้ารับการอบรม ทรัพยากรบุคคล,

(Competency แผนพัฒนาบุคลากร (Basic Skill) เข้ารับการอบรมใน มีความรู้ ความเข้าใจ สํานักภาษา

Based HR) 2. ร้อยละ 85 ของบุคลากร โครงการพัฒนาทักษะ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน ต่างประเทศ,

ที่ได้รับการพัฒนาตาม พื้นฐานของบุคลากร ของบุคลากร สํานักเทคโนโลยี

แผนพัฒนาบุคลากร (Basic Skill) (Basic Skill) เพิ่มขึ้น สารสนเทศ

มีสมรรถนะตามที่กําหนด และการสื่อสาร

3. ร้อยละ 75 ของ

ข้าราชการที่มีผล 2. โครงการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ 1. ร้อยละ 80 ของ 398,000 สํานักพัฒนา

การปฏิบัติงานเป็นไป สมรรถนะหลักของ กลุ่มเป้าหมายได้ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากร (Core เข้ารับการพัฒนาใน มีสมรรถนะหลักตามที่

ที่สํานักงานเลขาธิการ Competency) โครงการพัฒนา องค์กรคาดหวัง

วุฒิสภากําหนด สมรรถนะหลักของ 2. ร้อยละ 80 ของ

4. ร้อยละ 75 ของ บุคลากร (Core ผู้เข้ารับการอบรม

บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิต Competency) มีความรู้ ความเข้าใจ

มีแรงจูงใจในการทํางาน เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

และมีความพอใจใน เพิ่มขึ้น

สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน
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3. โครงการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ 1. ร้อยละ 80 ของ 910,000 สํานักพัฒนา

สมรรถนะเฉพาะงาน กลุ่มเป้าหมายได้ ผู้เข้ารับการอบรม/ ทรัพยากรบุคคล

ของบุคลากร เข้ารับการพัฒนาใน สัมมนามีความรู้

(Functional โครงการพัฒนา ความเข้าใจเกี่ยวกับ

Competency) สมรรถนะเฉพาะงาน เรื่องที่อบรม/สัมมนา

ของบุคลากร เพิ่มขึ้น

(Functional 2. ร้อยละ 80 ของ

Competency) ผู้เข้ารับการอบรม/

สัมมนาสามารถนํา

ความรู้ไปปรับใช้กับ

การปฏิบัติงานได้

4. โครงการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ - ร้อละ 80 ผู้เข้ารับ 622,000 สํานักพัฒนา

สมรรถนะบริหาร กลุ่มเป้าหมายได้ การอบรมมีความรู้ ทรัพยากรบุคคล

(Management เข้ารับการพัฒนา ความเข้าใจเกี่ยวกับ

Competency) ในโครงการพัฒนา เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น

สมรรถนะบริหาร

(Management 

Competency)
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5. โครงการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ 190,000 สํานักพัฒนา

ข้าราชการที่ได้รับ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ด้วยตนเองมีผลคะแนน ทรัพยากรบุคคล

การบรรจุใหม่ การพัฒนาในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

พัฒนาข้าราชการ ของคะแนนในแต่ละ

ที่ได้รับการบรรจุใหม่ หมวดวิชาที่กําหนด

2) ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจใน

การเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาข้าราชการ

ที่ได้รับการบรรจุใหม่

6. โครงการส่งบุคลากร - บุคลากรของสํานักงาน - ร้อยละ 80 ของ 1,613,000 สํานักพัฒนา

ไปศึกษา/อบรมกับ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้เข้ารับการอบรม ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานภายนอก ได้เข้ารับการศึกษา/ ได้จัดทํารายงานผล

อบรมในหลักสูตร การศึกษา/อบรมใน

ต่าง ๆ กับหน่วยงาน หลักสูตรต่าง ๆ กับ

ภายนอก จํานวน หน่วยงานภายนอก

ไม่น้อยกว่า 30

หลักสูตร
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7. โครงการเสริมสร้าง - มีการให้ความรู้ - ร้อยละ 80 ของ 93,000 สํานักเทคโนโลยี

ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจด้าน สมาชิกวุฒิสภาและ สารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรที่เข้าร่วม และการสื่อสาร

สารสนเทศแก่สมาชิก แก่สมาชิกวุฒิสภาและ โครงการมีความ

วุฒิสภาและบุคลากร บุคลากรสํานักงาน พึงพอใจต่อการ

สํานักงานเลขาธิการ เลขาธิการวุฒิสภา ดําเนินงานโครงการ

วุฒิสภา จํานวน 2 ครั้ง

3.2 พัฒนาระบบ 1. โครงการประชุมเชิง - ร้อยละ 85 ของ ร้อยละ 90 ของ 164,000 สํานักบริหารงานกลาง

และกลไกการบริหาร ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ

และพัฒนาทรัพยากร ประสิทธิภาพและ ได้เข้าร่วมการประชุม มีความรู้และ

บุคคล ประสิทธิผล เชิงปฏิบัติการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารผล ระบบบริหารผล ระบบบริหารผล

การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน

(Performance และการชี้แจง และหลักเกณฑ์และ

Management หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผล

System : PMS) วิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของ

การปฏิบัติงาน สํานักงานเลขาธิการ

ของสํานักงาน วุฒิสภา

เลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ

2557
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2. โครงการทบทวน - มีการทบทวน - มีการเผยแพร่ 94,000 สํานักบริหารงานกลาง,

การจัดทําแผน แผนการสืบทอด แผนการสืบทอด สํานักพัฒนา

การสืบทอดตําแหน่ง ตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหาร (Succession (Succession Plan) (Succession Plan)

Plan) ของสํานักงาน ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน 1 ฉบับ ให้ผู้บริหารและ

ข้าราชการรับรู้ 

อย่างน้อย 2 ช่องทาง

3.3 พัฒนาระบบ 1. โครงการชวเลขสัญจร - มีการแลกเปลี่ยนและ - ร้อยละ 70 ของ 216,000 สํานักรายงาน

การเรยีนรู้และ 4 ภาค ให้ความรู้ความเข้าใจ นักเรียนนักศึกษา การประชุมและชวเลข

การจัดการความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เข้าร่วมโครงการ

ด้านชวเลขของ ให้ความสําคัญกับ

สํานักงานเลขาธิการ วิชาชวเลข

วุฒิสภา จํานวน 1 ครั้ง

2. โครงการพัฒนา - องค์ความรู้ที่จําเป็น - ร้อยละ 60 ของ 142,000 สํานักพัฒนา

องค์ความรู้ ต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรของ ทรัพยากรบุคคล,

สํานักงานเลขาธิการ สํานักงานเลขาธิการ สํานักเทคโนโลยี

วุฒิสภาที่จัดทําขึ้น วุฒิสภานําความรู้ สารสนเทศ

อย่างน้อย 3 องค์ ที่ได้รับไปใช้ใน และการสื่อสาร

ความรู้ต่อปี การปฏิบัติงาน
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3. โครงการส่งเสริม - สํานักงานฯ จัดสรร - ร้อยละ 80 ของ 3,800,000 สํานักพัฒนา

การเรียนรู้และ ทุนการศึกษา/ ผู้ได้รับทุนการศึกษา/ ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนฝึกอบรมได้ ทุนฝึกอบรม มีความรู้

อย่างน้อยร้อยละ และความเข้าใจใน

80 ของจํานวนทุน เชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ

4. โครงการพัฒนา - ข้าราชการสํานักงาน - ผู้เข้าร่วมโครงการ 18,850,000 สํานักพัฒนา

บุคลากรของสํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภาได้ จัดทําเอกสารรายงาน ทรัพยากรบุคคล

เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการฯ ผลการแลกเปลี่ยน

ณ ต่างประเทศ จํานวน 13 ครั้ง เยือนและการศึกษา

ดูงาน ณ ต่างประเทศ

จํานวน 13 ฉบับ

5. โครงการแลกเปลี่ยน - ข้าราชการสํานักงาน - ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,767,600 สํานักพัฒนา

ข้าราชการสํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา จัดทําเอกสารรายงาน ทรัพยากรบุคคล

เลขาธิการวุฒิสภาไทย ได้เข้าร่วมโครงการฯ ผลการแลกเปลี่ยนฯ

กับต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ครั้ง ณ ต่างประเทศ

จํานวน 3 ฉบับ
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3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1. โครงการเสริมสร้าง - ร้อยละ 90 ของ - ร้อยละ 80 ของ 3,300,000 สํานักพัฒนา

และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ใน กลุ่มเป้าหมายได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ทรัพยากรบุคคล

แรงจูงใจในการทํางาน การทํางาน เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อ

เสริมสร้างความ โครงการเสริมสร้าง

สัมพันธ์ในการทํางาน ความสัมพันธ์ใน

การทํางาน

2. โครงการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ - ร้อยละ 80 ของ 243,200 สํานักพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ กลุ่มเป้าหมายได้ กลุ่มเป้าหมายมี ทรัพยากรบุคคล

ความผาสุกของ เข้าร่วมโครงการ ความพงึพอใจต่อ

บุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมโครงการ

และความผาสุกของ พัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากร และความผาสุกของ

บุคลากร

3. โครงการเสริมสร้าง - ร้อยละ 90 ของ - ร้อยละ 80 ของ 252,000 สํานักพัฒนา

ค่านิยม ทัศนคติและ กลุ่มเป้าหมายได้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทรัพยากรบุคคล

วัฒนธรรมองค์กร เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เสริมสร้างค่านิยม ค่านิยมหลักและ

ทัศนคติและวัฒนธรรม การเป็นข้าราชการที่ดี

องค์กร ของแผ่นดิน
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4. โครงการพัฒนา - ร้อยละ 90 ของ - ร้อยละ 80 ของ 682,000 สํานักพัฒนา

บุคลากรตาม กลุ่มเป้าหมายได้ กลุ่มเป้าหมายมี ทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรม เข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติตาม

ข้าราชการรัฐสภา พัฒนาบุคลากรตาม ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา

ข้าราชการรัฐสภา
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