
 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2555) 

 ภายหลังการประกาศใชแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2547 

- 2551)  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดปรับปรุงสวนราชการภายใน  จาก  10  สํานัก  เพ่ิมเปน  18  สํานัก  

ประกอบกับสถานการณของบานเมืองที่เปล่ียนไป  ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  2549  ไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

รัฐสภา  โดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่เปนเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ลักษณะ    

และปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนดังกลาว  มีผลทําใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจเพิ่มข้ึน  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 

 
บทบาทใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จากผลการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีตกอยูในตําแหนง

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

มีการเปล่ียนแปลงซึ่งตองมีการปรับกระบวนทัศนบุคลากรและยกเครื่ององคกร (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 
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วิสัยทัศน  (Vision) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ  ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานนิติบัญญัติของชาติ 
 

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

สาธารณชน 
 

เปาหมายสูงสุด  (Ultimate Outcome) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ  

และเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ              
 

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 
 

  ยุทธศาสตรที ่ 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 

ตัวชี้วัด : รอยละของโครงการตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่  2  ไดรับการปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ 
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 กลยุทธ :  
   1. พัฒนาระบบขอมูลดานนิตบิญัญัตแิหงชาต ิ

 ตัวช้ีวัด : 
   1. จํานวนผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปประยุกตกับการปฏิบัติงานและ   

ยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
   2. รอยละของผูใชบริการที่เขาสืบคนหรือขอบริการขอมูลสารสนเทศของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เพ่ิมขึ้น 
   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  
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   3. รอยละของการแจงซอมที่ลดลง  
   4. รอยละที่ลดลงของความผิดพลาดในระบบเครือขาย 
   5. รอยละของการเพิ่มข้ึนของระบบสนับสนุน 
   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. รอยละของการไดรับการรับรองระบบมาตรฐานสากล 
   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. รอยละของหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไดดําเนินการตาม

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  เม่ือไดแผนปฏิบัติการที่ครบถวนแลวจะไดนําขอมูลที่ไดมา

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

บ
ูร
ณ
า
ก
า
ร

ดานการพัฒนา
บุคลากร

ดานการพัฒนา
องคกร

ดาน
กระบวนการ

ดานลูกคา
ผูเกี่ยวของ

ดานการเงิน
ดานบรรลุ
พันธกิจ

 
 
 
 
 _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


