แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)
และแผนปฏิบัติราชการ 2 ป
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2555-2556)
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คํานํา
แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) จัดทําขึ้น
เพื่อใหสอดรับกับสภาวการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ไดประเมินสถานการณภายในและภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช
หลักการวิเคราะหตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality
Award (PMQA)) เพื่อวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จากการวิเคราะหสถานการณในปจจุบันและในอนาคต สงผลใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคหลัก และกลยุทธ ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนองคกรธรรมาภิบาลที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
พันธกิจ
1. สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
1. พัฒนาระบบปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลัก
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบานเมืองทีด่ ี
1.3 พัฒนางานดานวิชาการ
1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลัก
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึง
ไดงา ย และเชือ่ มโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธ
2.1 พัฒนาฐานขอมูลที่เชื่อถือได ถูกตอง เปนปจจุบันและตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบญ
ั ญัติ
เปาประสงคหลัก
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภา
และประชาชน
กลยุทธ
3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใชหลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.3 พัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการความรู
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน
แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ดังกลาว
สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงบประมาณรายจายประจําป
การติดตามประเมินผล และสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด

สารบัญ
หนา
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1) กรอบแนวคิดจากตัวแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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2) กรอบแนวคิดจากตัวแบบการวิเคราะหสภาพแวดลอม
2.1) ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
2.2) ผลการวิเคราะหโอกาส อุปสรรค

3
4
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3) กรอบการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมไปสูการกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตร
บทบาทใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issue)
เปาประสงคหลัก (Final Strategy Outcome)
กลยุทธ (Strategy)
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ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิ ัญญัติ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิ ัญญัติ
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)
เนื่องจากสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจําเปนตองดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2555) พรอมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 25552559 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 เพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัด ทําแผนปฏิ บั ติราชการประจํา ป แผนงบประมาณรายจายประจํ า ป และการติ ดตามประเมิน ผลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในครั้งนี้จะดําเนินการใหเปนไปตามการบริหารงานในภาครัฐ ซึ่งไดมีการ
เปลี่ ย นแปลงจากการบริ ห ารที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านไปสู ก ารบริ ห ารแบบมุ ง เน น
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีทิศทางที่ถูกตอง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สําคัญคือ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสูความเปนองคกรธรรมาภิบาลที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1) กรอบแนวคิดจากตัวแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Management Quality Award (PMQA)
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดอาศัยแนวคิดจากตัวแบบ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award (PMQA)) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และนํามาใชในการประเมินเพื่อหาตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning)
ขององคกร รวมทั้งการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders
Analysis) การจัดกลุมเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน มีองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงาน

1

ทั้งนี้ สาระสําคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในแตละหมวดโดยสังเขป มีดังนี้
หมวด 1 การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ
อยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ
รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การสรางนวัตกรรมและการเรียนรูในสวนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินวาสวนราชการมีการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และชุมชนอยางไร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
และการถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ไดจัดทําไว เพื่อ
นําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมิน
วาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ
และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา
สวนราชการเลือกรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการความรูอยางไร
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงาน และระบบ
การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่
เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการอยางไร รวมทัง้
ตรวจประเมินความใสใจ การสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศ และความเจริญกาวหนาของบุคลากรและ
สวนราชการ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของ
การจัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสียและการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญตางๆ
หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหนวยงานทั้งหมด
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนม
ของสวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน

2) กรอบแนวคิดจากตัวแบบการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม (จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส อุ ป สรรค) ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังนี้

การวิเคราะหปจจัยภายในจากจุดแข็งและจุดออน (Strengths & weaknesses)
1) การนําองคกร
ผูบริหารของสวนราชการมีบ ทบาทในการชี้นํา องคก ร รวมถึงการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ มีระบบการกํากับดูแลและมีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม สมาชิกและชุมชนหรือไม อยางไร
2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
องคกรมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
3) การใหความสําคัญกับผูรบั บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การดําเนินงานขององคกรมีการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร
4) การวัดผล การวิเคราะห การจัดการความรู และการจัดการความเสีย่ ง
การตรวจประเมินวาองคกรมีการรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการอยางไร
5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
องคกรมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหเกิดการเรียนรู พัฒนาใหสอดคลองกับระบบงาน
ใหม และการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรอยางไร
6) การจัดการกระบวนการ
องค ก รได ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานเพื่ อ ให เ อื้ อ ต อ การดํ า เนิ น การให บ รรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรและตามหลักธรรมาภิบาล
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7) ผลลัพธการดําเนินการ
องค กรมีการประเมินและนํ าผลการดํา เนิน งานมาใชในการแกไขปรับ ปรุง หรือ การ
พัฒนา ประกอบดวยผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ดานลูกคา ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการ
และดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร

การวิเคราะหปจจัยภายนอกจากโอกาสและขอจํากัด (Opportunities & Treats)
1. สถานการณ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี กระแสการเปลี่ ย นแปลง
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
2. ความตองการ ความคาดหวัง การสนับสนุน หรือเปนภัยคุกคามของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders Analysis) ซึ่ ง ประกอบด ว ย สมาชิ ก รั ฐ สภา พรรคการเมื อ ง องค ก รอิ ส ระ สื่ อ มวลชน
ภาคประชาสังคม ตางประเทศ และบุคลากร
3. กรอบตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล
2.1) ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน

ประเด็นที่ 1 การนําองคกร (Leadership)
จุดแข็ง
1.1 ผูบริหารระดับสูงมีเครือขายที่ดีกับ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน
ฝายบริหาร และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

จุดออน
1.1 ผูบริหารระดับสูงยังขาดความชัดเจนในการ
ผลักดันนโยบายการดําเนินงานไปสูผูปฏิบัติใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกันและตอเนื่อง
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ประเด็นที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning)
จุดแข็ง

จุดออน

2.1 การวางแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีการบูรณาการความคิดเห็น
จากผูแทนทุกสํานัก

2.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังขาดความชัดเจน
ของวิสัยทัศน และไมสามารถกําหนดเปาประสงคได
อยางชัดเจน
2.2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความชัดเจนของ
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรทสี่ อดคลอง
กับกรอบระยะเวลา
2.3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความชัดเจนของ
กระบวนการวิเคราะหขอมูลการจัดทําแผนยุทธศาสตร
2.4 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ขาดความชัดเจนในการตอบสนอง
ตอความทาทายเชิงยุทธศาสตร และความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
2.5 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังขาดการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผล
2.6 การวางแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ยังขาดขอมูลสนับสนุนทางวิชาการในดาน
ตาง ๆ

ประเด็นที่ 3 การใหความสําคัญกับผูมสี วนไดสวนเสีย (Customer Focus)
จุดแข็ง
3.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสราง
เครือขายในการประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก

จุดออน
3.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดขอมูลของความ
ตองการของสมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดการวิเคราะห
และจัดการขอมูลความตองการของสมาชิกวุฒิสภา
และผูมีสวนไดสวนเสีย
3.3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดการปฏิสัมพันธ
กับสมาชิกวุฒิสภาและผูมีสวนไดสวนเสีย สงผลให
ไมสามารถสรางความรวมมือกับสมาชิกวุฒิสภาและ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางเต็มที่
3.4 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดการวัดความ
พึงพอใจของผูรบั บริการ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
อยางครอบคลุมและทั่วถึง ทําใหไมสามารถปรับปรุง
การดําเนินงานและติดตามผลในเรื่องคุณภาพของการ
ใหบริการ
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ประเด็นที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
จุดแข็ง

จุดออน

4.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวรวมจาก
ทุกภาคสวนในการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร

4.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมสามารถตอบสนองตอความตองการดานการใชงาน
ขอมูลเชิงวิชาการ
4.2 ขอมูลทางวิชาการมีไมเพียงพอ ในการตอบสนอง
ความตองการของสมาชิกวุฒิสภา
4.3 การกําหนดฐานขอมูลแตละดาน ขาดความชัดเจน
ในการนําไปใชสนับสนุนงานของสมาชิกวุฒิสภา
สงผลใหการทํางานดานขอมูลมีความซ้ําซอน
4.4 การจัดเก็บขอมูล การไหลเวียนของขอมูล
และการนําขอมูลมาใชยังไมมปี ระสิทธิภาพ ไมทันสมัย
ไมสอดคลองกับระบบปฏิบัติงาน

4.2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความพรอม
ดานโครงสรางของระบบฐานขอมูล
(Infrastructure)

ประเด็นที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (Workforce Focus)
จุดแข็ง
5.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนด
สมรรถนะของบุคลากรที่องคกรคาดหวังและ
สอดคลองกับโครงสรางองคกรและระบบงาน
5.2 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมี
เพียงพอ
5.3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนด
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการรัฐสภาเพื่อเปนกรอบในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

จุดออน
5.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากรยังขาดความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการรัฐสภา
5.2 ความเสี่ยงตอความปลอดภัยในการทํางานสงผล
ตอขวัญกําลังใจของบุคลากรและความเชื่อมั่นของสมาชิก
วุฒิสภา
5.3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมทราบความพึงพอใจ
ของบุคลากร และไมสามารถนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจไปปรับปรุงผลดําเนินการ
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ประเด็นที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management)
จุดแข็ง
6.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลัก

จุดออน
6.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความชัดเจนของ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน
6.2 โครงสรางองคกรไมสามารถสงเสริมความรวมมือ
ความคิดริเริ่ม การกระจายอํานาจ นวัตกรรม ความ
คลองตัว ความคิดของบุคลากรและการสื่อสาร
6.3 การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ขาดการ
ประสานงาน
6.4 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับผลลัพธของกระบวนการ
6.5 การตรวจสอบภายในไมครอบคลุมงานดาน
กระบวนการ
6.6 การตรวจสอบและการปรับปรุงกระบวนการ
มีการดําเนินการในบางสํานักเทานั้น

ประเด็นที่ 7 ผลลัพธการดําเนินงาน (Results)
จุดแข็ง

จุดออน

--ไมมี ---

7.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดขอมูลผลการ
ดําเนินการของคูเทียบเคียง
7.2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความชัดเจนใน
การวัดผลการดําเนินงานที่สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลง
7.3 แผนงานบางสวนไมบรรลุวัตถุประสงคและไม
สามารถบรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคกร
7.4 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดความชัดเจนของ
การทบทวน วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน และการ
สื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกระดับเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน
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2.2) ผลการวิเคราะหโอกาส อุปสรรค
ประเด็นที่ 1 การเมือง (Political Factors)
โอกาส

อุปสรรค

1.1 ฝายการเมืองมีสวนชวยผลักดัน
การพิจารณางบประมาณและโครงการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2 สมาชิกวุฒิสภามีสวนชวยเผยแพร
ประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนที่รูจักในองคกร
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
1.3 สมาชิกวุฒิสภามีสวนชวยในการประสาน
ความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
1.4 นโยบายของฝายการเมืองมีสวนชวยผลักดัน
องคกรใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางกาว
กระโดด เชน การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
กับองคกร เปนตน

1.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของฝายการเมืองทําให
สงผลใหการบริหารจัดการองคกรขาดความตอเนื่อง
1.2 ความผันผวนของสถาบันการเมืองอาจสงผลตอ
การปรับเปลีย่ นของการดําเนินงานขององคกร
เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธาที่
มีตอระบบรัฐสภา
1.3 ความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง การปฏิวัติ
รัฐประหาร สงผลใหการดําเนินงานขององคกร
ขาดความตอเนื่อง
1.4 แนวโนมของการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ มีผลกระทบ
ตอบทบาท โครงสราง และการดําเนินงานขององคกร

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจ (Economic Factors)
โอกาส

อุปสรรค

--ไมม-ี -

2.1 ความผันผวนทางเศรษฐกิจสงผลตองบประมาณ
ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาไดรับ ในการบริหาร
จัดการองคกร
2.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหหนวยงานตอง
ชวยกันประหยัดตนทุน พลังงาน รวมทั้งงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ หรือดําเนินงานโครงการ
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ประเด็นที่ 3 สังคม (Social Factors)
โอกาส

อุปสรรค

3.1 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกร เพื่อกาวไปสูองคกร
ธรรมาภิบาล ตลอดจนประชาชนมีความเชื่อถือ
เชื่อมั่น และศรัทธาตอภาพลักษณของวุฒิสภา
3.2 ประชาชนมีความสนใจดานการเมืองมากขึ้น
ทําใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองพัฒนา
ดานขอมูลขาวสาร
3.3 สังคมออนไลนเปนชองทางที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสามารถใชในการสื่อสารกับ
ประชาชน

3.1 ความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา ความรู ความเขาใจ
ของประชาชนตอระบบการเมืองไทยที่แตกตางกัน
ระหวางคนเมืองกับคนในชนบท สงผลตอการรับรู
บทบาทและหนาที่ของวุฒิสภา
3.2 ความขัดแยงในสังคมสงผลตอการปฏิบัติงานของ
องคกร

ประเด็นที่ 4 เทคโนโลยี (Technological Factors)
โอกาส
4.1 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหไดรับ
ขอมูลขาวสารทีร่ วดเร็ว และทันสมัย เชน การ
สืบคนขอมูล เปนตน
4.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยในการบริหาร
จัดการองคกรไดงายขึ้น
4.3 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชวยในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธองคกรทั้งในและ
ตางประเทศ

อุปสรรค
4.1 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สงผล
กระทบตองบประมาณในการจัดหา
4.2 เทคโนโลยีกอใหเกิดความเสีย่ งในดานความ
ปลอดภัยของขอมูล
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3) กรอบการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมไปสูการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร
(From SWOT Analysis to Strategic Positioning)
การประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําการ
ประเมินโดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารระดับสูง บุคลากร และผูรับบริการของสํานักงาน
เลขาธิการวุ ฒิสภา โดยไดมี การวิเคราะหป จจัยภายในภายใต เกณฑคุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ
(PMQA) เพื่อพิจารณาปจจัยที่เปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) และการวิเคราะหปจจัยภายนอก
ขององค ก รภายใต เ กณฑ ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี ว า เป น ป จ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะเป น โอกาส
(Opportunity) เปนภาวะคุกคาม (Threat)
ผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในเพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดออน (Strengths &
Weaknesses) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อพิจารณา
โอกาสและภัยคุกคาม (Opportunities & Threats) ที่มีผลตอการดําเนินงานและผลสําเร็จขององคกร
สามารถนํ า มากํ า หนดตํ า แหน ง เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร ในการประเมิ น สถานการณ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก เพื่อกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร จะทําในรูปของตาราง (Tows Matrix) โดยใชการสรางมิติ
รวมระหวางจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อใหทราบวาสถานะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อยูในสถานะใดใน 4 สถานะ ดังตอไปนี้
- SO (สถานการณภายในเปนจุดแข็งและสถานการณภายนอกเปนโอกาส)
- WO (สถานการณภายในเปนจุดออนและสถานการณภายนอกเปนโอกาส)
- ST (สถานการณภายในเปนจุดแข็งและสถานการณภายนอกเปนภัยคุกคาม)
- WT (สถานการณภายในเปนจุดออนและสถานการณภายนอกเปนภัยคุกคาม)
จากการวิเคราะหสถานการณดานตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ผลที่ไ ดคือจัดอยูใ น
ตําแหนงจุดออนและมีโอกาส ดังนั้น ทางเลือกยุทธศาสตรก็คือ การใชยุทธศาสตรเชิงอุบาย เนนกลวิธีและ
พันธมิตร (Tactics and Alliance) ดังผังภาพตอไปนี้
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บทบาทใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จากผลการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ตกอยูใน
ตําแหนงที่เปนจุดออน (Weakness) และโอกาส (Opportunity) สถานการณดังกลาวจําเปนที่องคกร
จะตองเนนความนาเชื่อถือและสรางการยอมรับจากพันธมิตร แนวรวม และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยปรับ
จากความเปน “มืออาชีพ” (Professionalism) ไปสูการเปน “องคกรธรรมาภิบาล“ (Corporate Governance)
ซึ่งบทบาทใหมดั งกลาวนําไปสู การกําหนดวิสั ยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม (Core Valves) ตาม
รายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรธรรมาภิบาลที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
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พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
1. พัฒนาระบบปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลัก
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบานเมืองทีด่ ี
1.3 พัฒนางานดานวิชาการ
1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลัก
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึง
ไดงา ย และเชือ่ มโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธ
2.1 พัฒนาฐานขอมูลที่เชื่อถือได ถูกตอง เปนปจจุบันและตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบญ
ั ญัติ
เปาประสงคหลัก
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภา
และประชาชน
กลยุทธ
3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใชหลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.3 พัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการความรู
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน
คานิยมหลัก (Core Values)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
มุงผลสัมฤทธิ์
จิตบริการ
โปรงใส สุจริต
การทํางานเปนทีม
ไมเลือกปฏิบัติ
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ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ระยะเวลา

เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด

1. การบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานเปนไป
ตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และเปนที่
พึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

1. ระดับความสําเร็จของการ
นําระบบบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช
2. จํานวนโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่มี
การใชงบประมาณสูงสุด ไดรับ
การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคา

โครงการ/
หน
ว
ยงานรั
บผิดชอบ
25552555 2556 2557 2558 2559
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
2559
4
4
5
5
5
5
1.1 พัฒนาการบริหาร 1.1.1 โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ
จัดการตามหลักกิจการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี/ สํานักบริหารงานกลาง
บานเมืองที่ดี
(พ.ศ. 2555)
2
2
2
2
2
2
กลยุทธ

1.1.2 โครงการพัฒนาการสื่อสาร
ภายในองคกร/ กลุมชวยอํานวยการ
นักบริหาร (พ.ศ. 2555)

3. รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่เขามารับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

70

75

80

80

80

80

4. รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวน
รวมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

75

75

80

80

80

80

1.1.3 โครงการทบทวนโครงสราง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ สํานัก
บริหารงานกลาง (พ.ศ. 2555)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559

กลยุทธ
25552559
5
1.2 พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบานเมืองที่ดี
2

1. ระดับความสําเร็จของการ
นําระบบบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช
2. จํานวนโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่มี
การใชงบประมาณสูงสุด ไดรับ
การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคา

4

4

5

5

5

2

2

2

2

2

3. รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่เขามารับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

70

75

80

80

80

80

4. รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวน
รวมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

75

75

80

80

80

80

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
1.2.1 โครงการจัดทําและพัฒนา
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน /
สํานักบริหารงานกลาง
(พ.ศ. 2555)
1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน / สํานักบริหาร
งานกลาง (พ.ศ. 2555)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559

กลยุทธ
25552559
5
1.2 พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบานเมืองที่ดี
2
(ตอ)

1. ระดับความสําเร็จของการ
นําระบบบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช
2. จํานวนโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่มี
การใชงบประมาณสูงสุด ไดรับ
การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคา

4

4

5

5

5

2

2

2

2

2

3. รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่เขามารับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

70

75

80

80

80

80

4. รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวน
รวมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

75

75

80

80

80

80

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
1.2.3 โครงการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางฝายการเมืองกับบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา / สํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2555)
1.2.4 โครงการประเมินประสิทธิผล
และความคุมคาของโครงการที่มี
ความสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป / สํานักนโยบายและแผน
(พ.ศ. 2555)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559
1. ระดับความสําเร็จของการ
นําระบบบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช
2. จํานวนโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่มี
การใชงบประมาณสูงสุด ไดรับ
การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคา

4

4

5

5

5

2

2

2

2

2

3. รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่เขามารับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

70

4. รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวน
รวมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

75

75

75

80

80

80

80

80

80

กลยุทธ
25552559
5
1.3 พัฒนางานดาน
วิชาการ

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
1.3.1 โครงการเสริมสรางเครือขาย
ทางวิชาการ / สํานักวิชาการ
(พ.ศ. 2555)

2

80

1.3.2 โครงการจัดทําระบบสนับสนุน
ฐานขอมูลทางวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของคณะกรรมาธิการ /
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
(พ.ศ. 2555)

80

1.3.3 โครงการพัฒนาหองสมุด /
สํานักวิชาการและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พ.ศ. 2555)
1.3.4 โครงการจัดตั้งศูนยที่ปรึกษา
ดานกฎหมายและขอมูล / สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2555)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ)
ระยะเวลา

เปาประสงคหลัก

โครงการ/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
หนวยงานรับผิดชอบ
25552555 2556 2557 2558 2559
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
2559
1. ระดับความสําเร็จของการ
4
4
5
5
5
5
1.4 พัฒนา
1.4.1 โครงการสงเสริมการมีสวน
นําระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กระบวนการเสริมสราง รวมของประชาชน / สํานักตางๆ
มาใช
ความพึงพอใจของ
ที่มีภารกิจในการสงเสริมการมีสวน
2. จํานวนโครงการใน
2
2
2
2
2
2
ผูรับบริการและผูมีสวน รวมและรับฟงความคิดเห็นของภาค
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่มี
ไดสวนเสีย
ประชาชน (พ.ศ. 2555)
การใชงบประมาณสูงสุด ไดรับ
การประเมินประสิทธิผลและ
1.4.2 โครงการสงเสริมระบบลูกคา
ความคุมคา
สัมพันธ / ผูบริหารของสํานักงาน
3. รอยละของความพึงพอใจ
70
75
80
80
80
80
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2555)
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่เขามารับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4. รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวน
รวมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

75

75

80

80

80

80
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559

2. ขอมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เชื่อถือได ถูกตอง
รวดเร็ว เปนปจจุบัน
ผูใชเขาถึงไดงาย และ
เชื่อมโยงกับเครือขายทั้ง
ในและตางประเทศ

25552559

1. ฐานขอมูลที่เชื่อถือได
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
1.1 รอยละของขอมูลที่นําเขา
ระบบผิดพลาดลดลง

10

10

9

9

8

8

1.2 รอยละของขอมูลที่มีการ
เผยแพรไดรับการแกไขใหเปน
ปจจุบัน
2. ความรวดเร็วในการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ
2.1 รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการสารสนเทศ
2.2 จํานวนชั่วโมงของความ
ขัดของในการใหบริการของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Down Time) ตอป

70

70

75

75

80

80

70

75

80

80

80

80

48

48

36

36

24

24

กลยุทธ

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
2.1.1 โครงการปรับปรุงเว็บไซตและ
ฐานขอมูลของวุฒิสภาใหเขาถึงงาย/
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (พ.ศ. 2555)

2.1 พัฒนาฐานขอมูล
ที่เชื่อถือได ถูกตอง
เปนปจจุบัน และตรง
ตามความตองการ
ของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 2.1.2 โครงการพัฒนาแนวทางใน
การนําเขาและเผยแพรขอมูล /
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (พ.ศ. 2555)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559
3. ความครอบคลุมของขอมูล
ตามความตองการของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
- รอยละความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการตอการ
ตอบสนองความตองการดาน
ขอมูลสารสนเทศ
4. เชื่อมโยงกับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
- ระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

25552555

60

65

70

75

75

75

2

3

3

4

5

5

กลยุทธ

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)

20

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

25552559

1. ฐานขอมูลที่เชื่อถือได
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
1.1 รอยละของขอมูลที่นําเขา
ระบบผิดพลาดลดลง

10

10

9

9

8

8

1.2 รอยละของขอมูลที่มีการ
เผยแพรไดรับการแกไขใหเปน
ปจจุบัน
2. ความรวดเร็วในการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ
2.1 รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการสารสนเทศ
2.2 จํานวนชั่วโมงของความ
ขัดของในการใหบริการของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Down Time) ตอป

70

70

75

75

80

80

70

75

80

80

80

80

48

48

36

36

24

24

กลยุทธ
2.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
2.2.1 โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขาย
อุปกรณ ในการเขาถึงฐานขอมูลและ
ระบบโปรแกรมประยุกต / สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2555)
2.2.2 โครงการจัดทําไซตสาํ รอง/
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พ.ศ. 2555)
2.2.3 โครงการปรับปรุงแผนแมบท
ICT/ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พ.ศ. 2556)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559
3. ความครอบคลุมของขอมูล
ตามความตองการของสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
- รอยละความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการตอการ
ตอบสนองความตองการดาน
ขอมูลสารสนเทศ
4. เชื่อมโยงกับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
- ระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

25552555

60

65

70

75

75

75

2

3

3

4

5

5

กลยุทธ

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
ระยะเวลา

เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด

3. บุคลากรมีศักยภาพ
และสามารถปฏิบัติงานได
สอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร

โครงการ/
กลยุทธ
หนวยงานรับผิดชอบ
25552555 2556 2557 2558 2559
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
2559
85
85
90
95
95
95 3.1 พัฒนาบุคลากร
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
โดยใชหลักสมรรถนะ หลักสมรรถนะ/ สํานักพัฒนา
(Competency Based HR) ทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2555)

2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรมีสมรรถนะตามที่
กําหนด

60

65

70

75

80

80

3. รอยละของขาราชการที่มี
ผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนด

65

70

75

80

85

85
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ (ตอ)

3.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
มาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรม/
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2555)

ระยะเวลา

เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรมีสมรรถนะตามที่
กําหนด
3. รอยละของขาราชการที่มี
ผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนด

โครงการ/
กลยุทธ
หนวยงานรับผิดชอบ
25552555 2556 2557 2558 2559
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
2559
85
85
90
95
95
95 3.2 พัฒนาระบบและ 3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรร
กลไกการบริหารและ หาบุคลากรใหสอดคลองกับ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ความสามารถของบุคลากรที่ตองการ
/ สํานักบริหารงานกลาง
(พ.ศ. 2555)
60
65
70
75
80
80

65

70

75

80

85

85

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล/ สํานักบริหารงานกลาง
(หลัก) สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล/สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รอง) (พ.ศ. 2555)
3.2.3 โครงการพัฒนาเสนทาง
ความ กาวหนาในสายอาชีพ/ สํานัก
บริหารงานกลาง (พ.ศ. 2555)
3.2.4 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
กับเปาหมาย/ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2555)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ (ตอ)

ระยะเวลา
เปาประสงคหลัก

ตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร

85

85

90

95

95

2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรมีสมรรถนะตามที่
กําหนด

60

65

70

75

80

3. รอยละของขาราชการที่มี
ผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนด

65

70

75

80

85

กลยุทธ
25552559
95 3.3 พัฒนาระบบ
การเรียนรู
และการจัดการความรู

โครงการ/
หนวยงานรับผิดชอบ
(ปที่เริ่มดําเนินการ)
3.3.1 โครงการพัฒนาองคความรู /
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2555)

80

85

3.3.2 โครงการสงเสริมการเรียนรู
และพัฒนาอยางตอเนื่อง /
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2555)
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต 3.4.1 โครงการเสริมสราง
และเสริมสรางแรงจูงใจ ความสัมพันธในการทํางาน/
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ในการทํางาน
สํานักบริหารงานกลาง
(พ.ศ. 2555)
3.4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุกของบุคลากร/
สํานักบริหารงานกลาง (พ.ศ.
2555)
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แผนปฏิบัติราชการประจําป
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2555-2556

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักการบริหารกิจการ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
1.1.1 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
บานเมืองที่ดี
1.1.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกร
1.1.3 โครงการทบทวนโครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากสํานักงาเลขาธิการวุฒิสภามีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานดานนิติบัญญัติใหแกวุฒิสภา จึงเห็นควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถทําหนาที่
และตอบสนองภารกิจของวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. กระบวนงานที่ผานการคัดเลือกมีความถูกตอง 2. ผูบริหารใหความสําคัญ 3. บุคลากรใหความรวมมือ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผูเกี่ยวของและประชาชนทั่วไป
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม
3.1 ตั้งคณะกรรมการจากตัวแทน
สํานักที่เกี่ยวของ
3.2 สํารวจความตองการของ
ผูรับบริการ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ผลผลิต/
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ผลลัพธ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
ผลผลิตโครงการ
5
คณะ
1
(0.00)
เดือน

3
(0.00)

5

3.3 สํารวจกระบวนงานที่จะนํามา
ปรับปรุง

เดือน

1
1
(0.00) (0.00)

5

3.4 คัดเลือกกระบวนงาน

เดือน

5

3.5 รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
3.6 จัดทําแผนการปรับปรุง

เดือน

1
(0.00)
1
(0.00)

3.7 ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ

เดือน

3.8 ติดตามและประเมินผล หลังจาก
ดําเนินการ
3.9 รายงานผลการดําเนินงาน

เดือน

เดือน

ครั้ง

กระบวนงานที่ผานการ
ปรับปรุง

5
3
3
(0.00) (0.00)

5
3
3
(0.00)
(0.00)

5
3
(0.00)

5
1
(0.00)

5

ผลลัพธโครงการ
การปฏิบัติงานสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
จํานวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง
อยางนอย 2 กระบวนงาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานัก ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานกระบวนงานที่ผานการ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 70 ของผูรับบริการมีความ
พึงพอใจ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีความชัดเจน
เปนไปดวยความ
รวดเร็ว เกิดประโยชน
สูงสุดแกผรู ับบริการ

รวมรายป

ลาน
บาท

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

5

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

0.00

5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 70 ของสมาชิกวุฒสิ ภา
มีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1.1.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกร
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
1.1.1 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.1.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกร
1.1.3 โครงการทบทวนโครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีการนําเครื่องมือการบริหารงานสมัยใหมมาใชในองคกร กอปรกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีสถานที่ทํางาน 2 แหง บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเห็นถึงความสําคัญในการสื่อสารอยางเปนระบบ จึงเห็นควรใหมีโครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกร ระหวางผูบริหารกับบุคลากรใหมีความเขาใจที่ตรงกัน
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และบรรลุผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจขอมูลขาวสารจากผูบริหารตรงกัน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. การสื่อสารระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานตองมีความชัดเจน และเขาใจตรงกัน 2. ผูบริหารตระหนักในความสําคัญของโครงการ 3. บุคลากรมีสวนรวมใน
โครงการ 4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: ขอมูลขาวสารที่ไดรับมีการนําไปปฏิบัติ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม
1. สรางชองทางการสือ่ สารอยางนอย
3 ชองทาง
• แผนพับ
• เสียงตามสาย
• โปสเตอรประชาสัมพันธ
• อินทราเน็ต
• ตัววิ่ง
2. กําหนดผูสื่อสารและจัดกิจกรรม
” เชื่อมั่นสํานักงานกับผูบริหาร
องคกร”
3. สรางชองทางการรับสาร
(Feedback)

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
ชองทาง

ครั้ง

3

3
(0.00)

3
3
3
(0.00) (0.00) (0.00)

1
1
1
ชองทาง (0.00) (0.00) (0.00)

3
(0.00)
1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
การสื่อสารจากผูบริหาร
สูผูปฏิบัติงาน

3

3

ผลลัพธโครงการ
ผูปฏิบัติงานมีความ
เขาใจขอมูลขาวสารจาก
ผูบริหารตรงกัน

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
การสื่อสารจากผูบริหารสูผูปฏิบัตงิ าน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานัก ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
เอกสารที่ไดรับการเผยแพรตาม
ชองทางตาง ๆ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของผูปฏิบัติงานมีความ
เขาใจขอมูลขาวสารที่ไดรับตรงกัน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
มีความชัดเจน เปนไปดวย
ความรวดเร็ว เกิดประโยชน
สูงสุดแกผรู ับบริการ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 70 ของสมาชิกวุฒสิ ภา
มีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
ผลสํารวจความพึงพอใจ

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

-

0.00 บาท

-

-

-

3
3
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1.1.3 โครงการทบทวนโครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
1.1.1 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.1.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกร
1.1.3 โครงการทบทวนโครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สาระสําคัญของโครงการ: โครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดความชัดเจน มีความซ้ําซอน เกิดความลาชาในการปฏิบัติภารกิจ ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กําลังปรับเขาสู
ระบบการกําหนดตําแหนงใหม จึงควรมีการทบทวนโครงสรางและอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับพันธกิจ
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหโครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความเหมาะสมสอดคลองกับพันธกิจ ทุกคนมีความพอใจ
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: นโยบายของผูบริหารไมเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: วัฒนธรรมการทํางานเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักบริหารงานกลาง

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก

33

กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะกรรมการทบทวน
โครงสราง

คณะ

2. จัดจางที่ปรึกษาเพื่อทําการวิจัย
โครงสรางองคกร

คณะ

3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
4. สัมมนารับฟงความคิดเห็น

5. จัดทํารายงาน

1
(0.00)

5
1
(3.00)

5

ครั้ง

1
(0.00)

ครั้ง

3
(0.00)

ฉบับ

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
ขอเสนอโครงสรางสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่สอดคลอง
กับพันธกิจ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
ขอเสนอโครงสรางสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
คณะกรรมการ
เอกสาร
ขอเสนอโครงสราง

ผลลัพธโครงการ
โครงสรางสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีความเหมาะสม
สอดคลองกับพันธกิจ ทุกคนมี
ความพอใจ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความ
พึงพอใจตอโครงสรางใหมของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินการโครงการ

5
3
(0.00)

5

1
(0.00)

5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
มีความชัดเจน เปนไปดวย
ความรวดเร็ว เกิดประโยชน
สูงสุดแกผรู ับบริการ

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(3.00)

(0.00)

(0.00)

-

3,000,000

-

-

-

5
5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 70 ของสมาชิกวุฒสิ ภา
มีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของสมาชิกวุฒสิ ภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1.2.1 โครงการจัดทําและพัฒนาคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
1.2.1 โครงการจัดทําและพัฒนาคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.2.3 โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางฝายการเมืองกับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.4 โครงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของโครงการที่มีความสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
สาระสําคัญของโครงการ: การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไมเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง และยังไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรมีการทบทวนการปฏิบัติงาน
และจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีมาตรฐาน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: ความรวมมือจากบุคลากรในการปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานฯ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: วัฒนธรรมการทํางานเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักบริหารงานกลาง

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. สํารวจกระบวนงาน

ครั้ง

1
(0.00)

3

2. รวบรวม/จัดทํารางคูมือ
การปฏิบัติงาน

ฉบับ

18
(0.00)

3

3. รับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากร

1
(0.00)

3

ครั้ง

4. ปรับแกไขรางคูมือการ
ปฏิบัติงาน

ครั้ง

5. เสนอผูอาํ นวยการสํานัก เพื่อ
ครั้ง
เห็นชอบ และ เสนอรองเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อทราบ
ครัง้
6. ซักซอมทําความเขาใจแก
บุคลากร
7. นําคูมือไปปฏิบัติ และติดตาม ไตรมาส
ประเมินผล

1
(0.00)

3

1
(0.00)

3

1
(0.00)

3
1
1
(0.00) (0.00)

3

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
คูมือการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
คูมือการปฏิบัติงานสํานักละ 1 ฉบับ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานัก
เอกสาร
คูมือการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
ผลลัพธโครงการ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได รอยละ 80 ชองบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางมีมาตรฐาน
ตามคูมือการปฏิบัติงาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานัก
เอกสาร
คูมือการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร
เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
0.00

-

-

-

-

3
3

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของสมาชิกวุฒสิ ภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
1.2.1 โครงการจัดทําและพัฒนาคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.2.3 โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางฝายการเมืองกับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.4 โครงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของโครงการที่มีความสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
สาระสําคัญของโครงการ: การปฏิบัติงานของหนวยงาน สวนราชการตาง ๆ ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความหลากหลาย สงผลใหอาจมีความซ้ําซอนกัน ตามคําบรรยายลักษณะงาน
(JD) อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในบางกระบวนงาน ที่ตองการความรวดเร็ว กะทัดรัด ลด และขจัดความซ้ําซอน จึงจําเปนตองจัดใหมีการดําเนินโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ใหเอื้อตอบทบาทอํานาจหนาที่ของแตละฝาย
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: กระบวนงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงแลว
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: องคประกอบของคณะกรรมการไมเอื้อตอการดําเนินโครงการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักบริหารงานกลาง

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
1
(0.00)

1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

คณะ

2. สํารวจกระบวนงานตามคํา
บรรยายลักษณะงาน (JD)
3. วิเคราะหปญหาและ
อุปสรรค
4. ระดมความคิดเพื่อแสวงหา
แนวทางการแกไข
5. กําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

ครั้ง

1
(0.00)

5

ครั้ง

1
(0.00)

5

ครั้ง

1
(0.00)

ครั้ง

1
(0.00)

1
(0.00)

5

1
(0.00)

3
(0.00)

5

1
(0.00)

5

6. ปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนด

7. ติดตามและประเมินผล

5

ครั้ง

5

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
กระบวนการที่ไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงแลว

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
กระบวนงานที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางนอย 1 กระบวนงาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
เอกสาร
รายงานผลการประเมิน

ผลลัพธโครงการ
การพัฒนาและปรับปรุงการ ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของกระบวนงานไดรบั
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาและปรับปรุง
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
เอกสาร
รายงานผลการประเมิน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรเปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

-

0.00 บาท

-

-

-

5
5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของสมาชิกวุฒสิ ภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1.2.3 โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางฝายการเมืองกับบุคลากร
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.1 โครงการจัดทําและพัฒนาคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.2.3 โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางฝายการเมืองกับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.4 โครงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของโครงการที่มีความสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาใหสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภา
จําเปนตองมีการสรางสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีตอกันระหวางฝายการเมืองกับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภากับบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. สมาชิกวุฒิสภาใหความรวมมือ 2. บุคลากรใหความรวมมือ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: งานบริการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรวดเร็ว ถูกตอง เชื่อถือได
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก

42

กิจกรรม
3.1 ตั้งคณะกรรมการกิจกรรม
สรางสัมพันธภาพ
3.2 กําหนดกิจกรรมสราง
สัมพันธภาพ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
คณะ

5

1

(0.00)
กิจกรรม 1

5

ผลผลิต/

ผลผลิตโครงการ
กิจกรรมสรางสัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิกวุฒิสภากับ
บุคลากร

5

1
แผน
(0.00)

3.4 ดําเนินการตามแผน
3.5 ประเมินผล

ครั้ง

ครั้ง

1

1

(0.00) (0.00)
1
(0.00)

5
5

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
กิจกรรมสรางสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกวุฒสิ ภากับบุคลากร จํานวน
2 ครัง้ /ป
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสาร
รายงานการจัดกิจกรรม

(0.00)
3.3 วางแผนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลลัพธ

ผลลัพธโครงการ
สมาชิกวุฒสิ ภากับบุคลากรมี
สัมพันธภาพที่ดีตอ กัน

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 75 ของสมาชิกวุฒสิ ภามี
ทัศนคติที่ดีตอบุคลากร
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
ผลสํารวจความคิดเห็น
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร
เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
0.00

-

-

-

-

5
5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของสมาชิกวุฒสิ ภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 1.2.4 โครงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของโครงการที่มี
1.2.1 โครงการจัดทําและพัฒนาคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.2.3 โครงการสรางสัมพันธภาพระหวางฝายการเมืองกับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.4 โครงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของโครงการที่มีความสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาใช จึงจําเปนตองประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหโครงการมีการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. สํานักเจาของโครงการตองดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว
2. ผูบริหารใหความสําคัญ
3. บุคลากรใหความรวมมือ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม
3.1 กําหนดโครงการที่ตองมี
การประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคา
3.2 กําหนดแผนการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุมคา

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย.
ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
โครงการ

แผน

3.3 ดําเนินการตามแผนการ
ทํางานที่ไดกาํ หนดไว

ครั้ง

3.4 ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผน

ไตรมาส

2
(0.00)

5

1
(0.00)

5
1
(0.00)

1
(0.00)

5

1
(0.00)

5

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีการวิเคราะหความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
โครงการทีไ่ ดรับการวิเคราะหความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลอยาง
นอย 2 โครงการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เอกสาร
รายงานผลการวิเคราะหความเสีย่ ง

ผลลัพธโครงการ
โครงการมีการบริหารความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
โครงการอยางนอย 2 โครงการมี
การบริหารความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค- ม.ค- เม.ย- ก.ค- ต.ค- ม.ค- เม.ย.- ก.คธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ผลลัพธกลยุทธ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร
เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

รวมรายป

ลาน
บาท

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

5

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

0.00

5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของสมาชิกวุฒสิ ภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนางานดานวิชาการ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 1.3.1 โครงการเสริมสรางเครือขายทาง
วิชาการ
1.3.1 โครงการเสริมสรางเครือขายทางวิชาการ
1.3.2 โครงการจัดทําระบบสนับสนุนฐานขอมูลทางวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของคณะกรรมาธิการ
1.3.3 โครงการพัฒนาหองสมุด (เริ่มดําเนินการป พ.ศ.2559)
1.3.4 โครงการจัดตั้งศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมายและขอมูล
สาระสําคัญของโครงการ:
เนื่องจากวุฒิสภามีความจําเปนที่จะตองมีขอมูลทางวิชาการ ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ รวมทั้งบทวิเคราะหที่ทันสมัยครบถวน เพื่อสามารถนําไปใชสนับสนุนการดําเนินงานใน
การกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ประกอบกับขอมูลที่วุฒิสภาไดรับในปจจุบัน ไมเพียงพอและยังขาดนัยสําคัญที่จะนําไปสูการตัดสินใจ จึงจําเปนจะตองมีโครงการนี้
วัตถุประสงคโครงการ:
เพื่อใหวุฒิสภามีขอมูลทางวิชาการ ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ รวมทั้งบทวิเคราะหที่ทันสมัยครบถวน เพื่อนําไปใชในการกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ:
ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอง ครบถวนตามสถานการณจริง
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด:
ขอมูลทางวิชาการ มีความถูกตอง ครบถวน ตอบสนองตรงตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภาและ
ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
คณะกรรมาธิการ
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: สํานักการประชุม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมาย
สํานักการพิมพ สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักการตางประเทศ สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
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กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ทําขอตกลงรวมกับ
มหาวิทยาลัยภาครัฐอยางนอย 4
แหงใน 4 ภาค เพื่อเปนเครือขาย
งานทางวิชาการของวุฒสิ ภา
3. กําหนดวิธีการเชื่อมโยง
เครือขายเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานของวุฒิสภา

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
วัน

3
(0.00)

เดือน

3
(0.03)

เดือน

4. ถายโอนขอมูล เพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานของวุฒสิ ภา

ครั้ง

5. ประเมินผลของโครงการ

ครั้ง

-

3
(0.00)

1

3
(0.03)

10

1
(0.02)

10

-

3
3
3
3
3
3
(10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00) (10.00)
1
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)

10
10

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
เครือขายทางวิชาการของวุฒสิ ภา
จํานวน 1 เครือขาย
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
ผลลัพธโครงการ
รอยละ 75 ของความพึงพอใจของ
เครือขายทางวิชาการ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
สามารถสนับสนุนงาน
ภายใตภารกิจของวุฒิสภาได คณะกรรมาธิการตองานดาน
วิชาการของเครือขายทางวิชาการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภา
เอกสาร
- แบบสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒสิ ภาและคณะกรรมาธิการ
ตองานดานวิชาการ

ผลผลิตโครงการ
เครือขายทางวิชาการของ
วุฒิสภา
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค - ม.ค. - เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค มิ.ย. ก.ย
ธ.ค
มี.ค.
มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการมีความ
พึงพอใจตองานดาน
วิชาการ

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.03)

(0.05)

(10.0)

(10.0)

(10.0)

60,080,000

(10.0)

(10.0)

(10.0)

21
21

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 70 ของความพึงพอใจ
ของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการตองานดาน
วิชาการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- เลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- แบบสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการตองานดาน
วิชาการ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนางานดานวิชาการ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 1.3.2 โครงการจัดทําระบบสนับสนุนฐานขอมูลทางวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของคณะกรรมาธิการ
1.3.1 โครงการเสริมสรางเครือขายทางวิชาการ
1.3.2 โครงการจัดทําระบบสนับสนุนฐานขอมูลทางวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของ
คณะกรรมาธิการ
1.3.3 โครงการพัฒนาหองสมุด (เริ่มดําเนินการ พ.ศ. 2559)
1.3.4 โครงการจัดตั้งศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมายและขอมูล
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีความจําเปนที่จะตองมีฐานขอมูลทางวิชาการของแตละคณะกรรมาธิการที่ถูกตองและครบถวน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เพื่อใหสามารถนําไปใช ในการดําเนินงานได ประกอบกับฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบันไมไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานวิชาการอยางเปนระบบ ทั้งยังขาดบุคลากรเพื่อทําหนาที่ในการ
ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของดังกลาว เพื่อเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งยังมิไดมีการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพื่อรายงานตอวุฒิสภาและสาธารณะ จึงจําเปน
จะตองมีโครงการนี้
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหมีระบบสนับสนุนฐานขอมูลทางวิชาการ จํานวน 22 ฐานขอมูล ที่สามารถตอบสนองความตองการของคณะกรรมาธิการ
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: สมาชิกและคณะกรรมาธิการสามารถเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลทางวิชาการได
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: ขอมูลทางวิชาการ มีความถูกตอง ครบถวน ตอบสนองตรงตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
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กลุมเปาหมายผูรับบริการ: คณะกรรมาธิการ

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ 1,2,3

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักประชาสัมพันธ สํานักการพิมพ
สํานักบริหารงานกลาง

กิจกรรม

หนวยนับ
ต.ค.ธ.ค.

1. ขออนุมัติโครงการ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ม.ค.เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค- เม.ย.มี.ค.
ก.ย. ธ.ค.
มิ.ย.
มี.ค.
มิ.ย.

บุคลากร

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
ฐานขอมูลทางวิชาการ
(ประจําแตละ
คณะกรรมาธิการ = 22
ฐานขอมูล)

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีจํานวนฐานขอมูลทางวิชาการ
22 ฐานขอมูล

ก.ค.ก.ย.

วัน

3
(0.00)

3
(0.00)

3

2. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานจางเหมาบริการ
- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัครและคัดเลือก
- ประกาศผล
3. ดําเนินการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลเพือ่ สนับสนุนงาน
ของคณะกรรมาธิการ
- ประมวลผลงานสง
คณะกรรมาธิการ
4. รวบรวมขอมูลที่ได เพื่อนํามา
จัดทําฐานขอมูล

เดือน

3
(0.00)

3
(0.00)

3

5. ติดตามประเมินผลการจัดทํา
ฐานขอมูล

ครั้ง

เรื่อง/
คณะ

3
(1.584)

3
(1.584)

3
3
(1.584) (1.584)

3
(1.584)

3
(1.584)

3
(1.584)
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ครั้ง

3
(0.00)

3
(0.00)

3
(0.00)

3
(0.00)

3
(0.00)

3
(0.00)

22

1
(0.00)

3

1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- ผูอํานวยการสํานัก
กรรมาธิการ 1,2,3
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธโครงการ
ฐานขอมูลทางวิชาการที่
สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสมาชิกวุฒสิ ภา
และคณะกรรมาธิการ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
- รอยละ 80 ของฐานขอมูล
ทางวิชาการที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการ
ของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการ
- รอยละ 80 ของความพึง
พอใจของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการตอฐานขอมูล
ทางวิชาการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภา
เอกสาร
- แบบสํารวจความตองการ
ฐานขอมูลทางวิชาการ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค.
ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
มิ.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการ มีความ
พึงพอใจตองานดาน
วิชาการ

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(1.584)

(1.584)

(1.584) (1.584) (1.584) (1.584) (1.584)
11,080,000

47
47

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 70 ของความพึงพอใจ
ของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการตองาน
ดานวิชาการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- เลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- แบบสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการตองาน
ดานวิชาการ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนางานดานวิชาการ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 1.3.4 โครงการจัดตั้งศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมายและขอมูล
1.3.1 โครงการเสริมสรางเครือขายทางวิชาการ
1.3.2 โครงการจัดทําระบบสนับสนุนฐานขอมูลทางวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของ
คณะกรรมาธิการ
1.3.3 โครงการพัฒนาหองสมุด (เริ่มดําเนินการ พ.ศ. 2559)
1.3.4 โครงการจัดตั้งศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมายและขอมูล
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความจําเปนที่จะตองไดรับขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจ และถายทอดองคความรู
ประสบการณในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และการตางประเทศ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหมีศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมายและขอมูล ที่สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรในวงงานวุฒิสภา
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ:
1. สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานวุฒิสภา รับรูในบทบาทหนาที่ของศูนยที่ปรึกษาฯ และใชบริการ
2. ที่ปรึกษามีความรู ความสามารถเพียงพอ ที่จะรองรับตอความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในวงงานวุฒิสภา
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: ขอมูลทางวิชาการ มีความถูกตอง ครบถวน ตอบสนองตรงตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรในวงงานวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: เลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานักที่เกี่ยวของ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. จัดตั้งศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมาย
และขอมูล

ศูนย

1
(2.00)

10

2. สรรหาและคัดเลือกจากผูมีความรู
ความสามารถ และเชี่ยวชาญในแตละ
สาขา ไดแก เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมาย และการ
ตางประเทศ
3. ถายทอดองคความรูดานตางๆ และ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ
ใหแกบุคลากรในวงงานวุฒิสภา
4. จัดทํารายงาน
- บทวิเคราะหขอมูลของที่ปรึกษา
(ไตรมาส)
- สรุปผลการดําเนินงาน (ไตรมาส)

คน

25
(0.00)

25

5. ประเมินผลการดําเนินงานของที่
ปรึกษา

เดือน

3
(1.47)

3
(1.47)

3
(1.47)

3
(1.47)

3
(1.47)

ฉบับ

1
(0.00)
1
(0.00)
1
(0.00)

1
(0.00)
1
(0.00)

1
(0.00)
1
(0.00)

1
(0.00)
1
(0.00)

1
(0.00)
1
(0.00)
1
(0.00)

ฉบับ
ครั้ง

25
25

10

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
ศูนยที่ปรึกษาดาน
กฎหมายและขอมูล

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
1. มีศูนยที่ปรึกษาดานกฎหมาย
และขอมูลจํานวน 1 ศูนยฯ
2. มีเอกสารรายงานผลการ
วิเคราะหแตละดานเปน ราย
ไตรมาส
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภาทีไ่ ดรับ
มอบหมาย
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค ต.ค.- ม.ค- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค มิ.ย. ก.ย
ธ.ค มี.ค.
มิ.ย ก.ย

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธโครงการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีบุคลากรที่
สามารถใหคาํ ปรึกษาดาน
กฎหมายและขอมูลแก
บุคลากรในวงงาน
วุฒิสภา

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒสิ ภาและบุคลากรในวง
งานวุฒิสภาตอบุคลากรที่สามารถ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายและ
ขอมูล
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- คณะรองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- รายงานผลการวิเคราะหกฎหมาย
- รายงานผลการวิเคราะห
เศรษฐกิจ
- รายงานผลการวิเคราะหสังคม
- รายงานผลการวิเคราะหการเมือง
รายงานผลการวิเคราะหการ
ตางประเทศ

57

กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค ต.ค.- ม.ค- เม.ย.- ก.ค
ธ.ค. มี.ค มิ.ย. ก.ย
ธ.ค มี.ค. มิ.ย
ก.ย

บุคลากร

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลลัพธกลยุทธ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการมีความ
พึงพอใจตองานดาน
วิชาการ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 70 ของความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการตองานดาน
วิชาการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- เลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- แบบสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
คณะกรรมาธิการตองานดาน
วิชาการ

รวมรายป
รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท
ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(2.00)

(1.47)

(1.47)

9,350,000

(1.47)

(1.47)

(1.47)

35
35

58

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 1.4.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
1.4.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
1.4.2 โครงการสงเสริมระบบลูกคาสัมพันธ
สาระสําคัญของโครงการ: รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักถึงความสําคัญของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ
1. ประชาชนใหความสนใจกับการมีสวนรวมทางการเมือง
2. ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาอยางถูกตอง
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: สมาชิกวุฒิสภาใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: ประชาชน
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักตางๆ ที่มีภารกิจในการสงเสริมการมีสวนรวมและรับฟง
ความคิดเห็นของภาคประชาชน
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: หนวยงานในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีกิจกรรมเกี่ยวของ
กับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. วางแผนการจัดกิจกรรมการมี
สวนรวมของประชาชน

ครั้ง

1
(0.00)

2. สงเสริมใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
ผานชองทางตาง ๆ เชน
- สื่อสิ่งพิมพ
- สื่อสารมวลชน
- สื่อโสตทัศน
- การจัดกิจกรรม ฯลฯ

เดือน

3
3
(2.00) (2.00)

3
(2.00)

3
(2.00)

3
(2.00)

3
(2.00)

3
(2.00)

3
(2.00)

(36)

3. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสนับสนุนการปฏิบัตหิ นาที่
ของวุฒสิ ภา
4. ติดตามประเมินผลโครงการ

เดือน

3
3
(3.00) (3.00)

3
(3.00)

3
(3.00)

3
(3.00)

3
(3.00)

3
(3.00)

3
(3.00)

(36)

-

1

-

-

-

1

36

ครั้ง

-

1
(0.00)

-

36

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
กิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไมนอ ยกวา 12
กิจกรรมตอป
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- ผูอํานวยการสํานักที่รับผิดชอบ
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ
ประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ตาม
โครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของประชาชนตาม
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตามโครงการ
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภา
เอกสาร
- ผลการประเมินแบบสอบถาม
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กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานตามบทบาท
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา

รวมรายป
รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท
ลาน
บาท

(5.00)

(5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00)
40,000,000

36
36

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
- รอยละ 70 ของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- รอยละ 75 ของประชาชน
กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวม
ในโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- เลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- ผลการประเมินแบบสอบถาม
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักที่ 1 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 1.4.2 โครงการสงเสริมระบบลูกคาสัมพันธ
1.4.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
1.4.2 โครงการสงเสริมระบบลูกคาสัมพันธ
สาระสําคัญของโครงการ:
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา จึงจําเปนอยางยิ่งที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตองใหบริการตามความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางถูกตอง ตรงตามความตองการ และเกิดความพึงพอใจ
วัตถุประสงคโครงการ:
หนวยงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตามแผนสงเสริมระบบลูกคาสัมพันธ
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ
ไดรับความรวมมือจากผูรับบริการในการใหขอมูล
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด:
สํานักตาง ๆ ดําเนินการตามแผน
กลุมเปาหมายผูรับบริการ:
ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน):
ผู
บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ
3. ประชาชน
4. บุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. หนวยงานภาครัฐ/องคกรอิสระ
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย ธ.ค.
มี.ค มิ.ย. ก.ย
วัน

7
(0.00)

-

-

-

-

-

-

-

27

2. สํารวจความตองการของผูร ับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

เดือน

2
(0.00)

-

-

-

-

-

-

-

36

3. วิเคราะหและคัดเลือกความตองการ
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการใหบริการ

เดือน

-

1
(0.00)

-

-

-

-

-

-

27

4. ดําเนินการตามแผนสงเสริมระบบ
ลูกคาสัมพันธ

เดือน

-

-

-

-

3
(0.00)
-

36

ครั้ง

3
(0.00)
-

3
(0.00)

5. ติดตามประเมินผลโครงการ

3
(0.00)
-

1

27

1. ตัง้ คณะกรรมการบริหารลูกคา
สัมพันธ 1 คณะ

3
3
(0.00) (0.00)
1

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
แผนสงเสริมระบบลูกคา
สัมพันธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
แผนสงเสริมระบบลูกคา
สัมพันธ จํานวน 1 แผน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- คณะกรรมการ
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงาน

63

กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค มี.ค. มิ.ย. ก.ย ธ.ค. มี.ค มิ.ย. ก.ย

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธโครงการ
หนวยงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการตามแผนสงเสริม
ระบบลูกคาสัมพันธ

ผลลัพธกลยุทธ
สมาชิกวุฒสิ ภาและ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานตามบทบาท
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)
0.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)

63
63

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 หนวยงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ดําเนินการตามแผนสงเสริม
ระบบลูกคาสัมพันธ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
เลขาธิการวุฒิสภา
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
- รอยละ 70 ของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับบริการจาก
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- รอยละ 75 ของประชาชน
กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวม
ในโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
- เลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- ผลการประเมินแบบสอบถาม
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลักที่ 2. ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาฐานขอมูลที่เชื่อถือได ถูกตอง เปนปจจุบันและตรงตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการที่ 2.1.1 โครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลของวุฒิสภาใหเขาถึงงาย
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
2.1.1 โครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลของวุฒิสภาใหเขาถึงงาย
2.1.2 โครงการพัฒนาแนวทางในการนําเขาและเผยแพรขอมูล
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเว็บไซตที่ใชเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแตป พ.ศ.2538 ใชชื่อวา www.senate.go.th ซึ่งปจจุบัน ขอมูลใน
เว็บไซตดังกลาวประกอบดวยหลายระบบฐานขอมูล แตระบบฐานขอมูลดังกลาวการจัดหมวดหมูไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทําใหการเขาถึงขอมูลไมตอบสนองความตองการใช
งานของสมาชิกวุฒิสภาและผูเกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา จึงเปนที่มาของโครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลของวุฒิสภาใหเขาถึงไดงาย รวดเร็ว มีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของ
สมาชิกวุฒิสภาและผูเกี่ยวของในวงงานรัฐสภา
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาและผูเกี่ยวของในวงงานรัฐสภาเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: จํานวนผูใชงานเว็บไซตเพิ่มมากขึ้น
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: การสนับสนุนจากผูบริหาร
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา ผูเกี่ยวของในวงงานวุฒิภา และ
ประชาชน

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะทํางาน

คณะ

2. กําหนดแนวทางการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต

ฉบับ

3.ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตให
งายตอการใชงาน

เว็บ
ไซต

4. ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เว็บไซต

1
(0.00)

10
1
(0.00)

10

1
(2.00)

10

1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร
มีระบบเครือขาย
จํ
านวน 1 ระบบ
คอมพิวเตอรฯ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจรับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
เอกสาร
รายงานการตรวจรับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรฯ

10

ผลลัพธโครงการ
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สามารถ
รองรับการใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
จํานวนชั่วโมงของความขัดของใน
การใหบริการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมเกิน 48 ชั่วโมง/ป
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร
รายงานการใหบริการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (down time)
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ผลลัพธกลยุทธ
ขอมูลเทคโนโลยีที่เชื่อได
ถูกตอง และเปนปจจุบัน

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(2.00)

(0.00)

(0.00)

2,000,000

(0.00)

(0.00)

(0.00)

10
10

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. รอยละของขอมูลที่นําเขา
ผิดพลาดลดลง
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 10
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 10
2. รอยละของขอมูลที่มีการเผยแพร
ไดรับการแกไขใหเปนปจจุบัน
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 70
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 70
3. รอยละของความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการตอการตอบสนอง
ความตองการดานขอมูลสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 60
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 65
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินการ
- รายงานสํารวจความพึงพอใจ
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลักที่ 2. ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาฐานขอมูลที่เชื่อถือได ถูกตอง เปนปจจุบันและตรงตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการที่ 2.1. 2 โครงการพัฒนาแนวทางในการนําเขาและเผยแพรขอมูล
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
2.1.1 โครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลของวุฒิสภาใหเขาถึงงาย
2.1.2 โครงการพัฒนาแนวทางในการนําเขาและเผยแพรขอมูล
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานขอมูลสารสนเทศ 43 ฐานขอมูล ซึ่งใชในการบริหารจัดการในวงงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบวา ขอมูลในแตละฐานขอมูล
นั้นมีความผิดพลาด ไมเปนปจจุบัน ทําใหขาดความนาเชื่อ ตลอดจนขาดแนวทางในการนําเขาขอมูลที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน จึงทําใหการทําใหการเขาถึงขอมูลไมตอบสนองความตองการใชงาน
ของสมาชิกวุฒิสภาและผูเกี่ยวของในวงงานวุฒิสภาจึงเปนที่มาของโครงการพัฒนาแนวทางในการนําเขาและเผยแพรขอมูล
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหบุคลากรผูนําเขาขอมูลมีความรูและความเขาใจในแนวทางการนําเขาขอมูลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. ความรวมมือจากทุกสํานัก 2. การติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: หนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญและความรวมมือ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา ผูเกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะทํางาน

คณะ

2. กําหนดแนวทางการนําเขาขอมูล
ของสํานักงานฯ
3. รายงานผลแนวทางการนําเขา
ขอมูลของสํานักงานฯ

ฉบับ

4. ประกาศใชแนวทางนําเขาขอมูล
ของสํานักงานฯ
5. รณรงค ประชาสัมพันธ
ความสําคัญในการพัฒนาฐานขอมูล
อยางสม่ําเสมอโดยผานสื่อตางๆ

1
(0.00)

5
1
(0.00)

5

ฉบับ

1
(0.00)

5

ครั้ง

1
(0.00)

5

ชองทาง

6. อบรมใหความรูใ นดานเทคนิค
การนําเขาขอมูล (ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน)
7. ประชาสัมพันธสถิติการใช
เว็บไซตของหนวยงาน

หลักสูตร
/ป

8. ประกวดการพัฒนาเว็บไซตของ
หนวยงาน

ครั้ง

9. สรุปผลการดําเนินงาน

เลม

ครั้ง

1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
ผลผลิตโครงการ
คูมอื การนําเขาขอมูลของสํานักงานฯ
คูมือการนําเขาขอมูลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จํานวน 1 ฉบับ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
คูมือการนําเขาขอมูล

5

1
(0.10)

5

1
(0.20)

5
1
(0.70)

5
1
(0.00)

5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลลัพธโครงการ
บุคลากรผูนําเขาขอมูล
มีความรูและความเขาใจ
ในแนวทางการนําเขาขอมูล
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 75 ของบุคลากรผูนําเขาขอมูล
สามารถนําเขาขอมูลไดทันตาม
กําหนดระยะเวลา
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
- แบบทดสอบความรูและความเขาใจ
ในแนวทางการนําเขาขอมูลของ
สํานักงานฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค. 56- ก.ย. 57
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ผลลัพธกลยุทธ
ขอมูลเทคโนโลยีที่เชื่อได
ถูกตอง และเปนปจจุบัน

รวมรายป
รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท
ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00) (0.00)
1,000,000

(0.30)

(0.70)

(0.00)

5
5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. รอยละของขอมูลที่นําเขาผิดพลาด
ลดลง
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 10
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 10
2. รอยละของขอมูลที่มีการเผยแพร
ไดรับการแกไขใหเปนปจจุบัน
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 70
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 70
3. รอยละของความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
ตอการตอบสนองความตองการดาน
ขอมูลสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 60
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 65
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร
- รายงานผลการดําเนินการ
- รายงานสํารวจความพึงพอใจ
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลักที่ 2. ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 2.2.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายอุปกรณในการ โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
เขาถึงฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต
2.2.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายอุปกรณในการเขาถึงฐานขอมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต
2.2.2 โครงการจัดทําไซตสํารอง
2.2.3 โครงการปรับปรุงแผนแมบท ICT
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดติดตั้งระบบเครือขายตามโครงการระบบเครือขาย ระยะที่ 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2549 และใชงานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งอายุการใชงาน
อุปกรณทางดานเครือขายเริ่มเสื่อมสภาพ กอปรกับมีบุคลากรในวงงานวุฒิสภาเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหสัดสวนการใชงานระบบเครือขายเพิ่มมากขึ้นดวย ทั้งจากระบบงานตางๆของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการระยะที่ 1 และโครงการจัดตั้งหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จึงตองใชระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีระบบที่มาชวยบริหารจัดการเครือขาย เพื่อให
ตอบสนองการใชงานอยางตอเนื่อง สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว เพราะระบบงานทั้ง 2 ถือวาเปนแกนหลักในการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เปนแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ในแตละสํานักฯ ตองเรียกใชงานผานระบบเครือขาย นอกจากนี้การใชงานทางดานคนหาขอมูล ติดตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต ควรตองมีอุปกรณบริหารจัดการใหมีความรวดเร็วในการใชงาน
ดานการติดตอระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ขององคกร ที่ยังเปนระบบสํารองสําหรับองคกรขนาดเล็กจึงไมเหมาะกับบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ทางดาน
ความปลอดภัยในการใชงานระบบตางๆยังมีการตรวจสอบการใชงานในระบบนั้นๆกอนเขาใชงานซึ่งยุงยากตอการใชงานระบบเพราะตองจดจํารหัสผานของแตละระบบ และผูดูแลระบบไมสามารถ
บริหารจัดการสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการตรวจสอบทําไดยาก หากมีการปรับปรุงแกไขสิทธิตองดําเนินการในทุกระบบใหเหมือนกันเพื่อใหการทํางานของระบบเครือขายของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร ปลอดภัยในการใชงานระบบ และเกิด HIGH Availability เพื่อลดการเกิด Downtime ใหนอยที่สุด จึงตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุปกรณระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหสามารถรองรับกับปริมาณการใชงานไดเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: ผูใหบริการอินเตอรเน็ต และไฟฟาใหบริการอยางตอเนื่อง
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 2. ความรวมมือจากทุกสํานัก 3. บุคลากรที่มีความสามารถและมีจํานวนเพียงพอ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา บุคลากร และประชาชน
ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: สํานักการคลังและงบประมาณ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะทํางาน

คณะ

2. กําหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจาง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาใหม
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาใหม

ฉบับ

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ระบบ

1
(0.00)

6
1
(0.00)

6
1
(21.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

6
ผลลัพธโครงการ
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สามารถรองรับ
การใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง

ฉบับ

1
(0.00)

6

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 1
ระบบ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจรับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
เอกสาร
รายงานการตรวจรับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรฯ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
จํานวนชั่วโมงของความขัดของ
ในการใหบริการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเกิน 48
ชั่วโมง/ป
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานการใหบริการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (down time)
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

21,000,000

(0.00)

(0.00) (21.0)

6
6

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 70
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 75
2. ระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ป พ.ศ. 2555 = ระดับ 2
ป พ.ศ. 2556 = ระดับ 3
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินการ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลักที่ 2. ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 2.2.2 โครงการจัดทําไซตสํารอง
2.2.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายอุปกรณในการเขาถึงฐานขอมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต
2.2.2 โครงการจัดทําไซตสํารอง
2.2.3 โครงการปรับปรุงแผนแมบท ICT
สาระสําคัญของโครงการ: ปจจุบัน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไมมีไซตสํารอง ทําใหเกิดความเสี่ยงและเกิดปญหาความปลอดภัยของขอมูล กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเกิดการ
ขัดของ รวมถึงกรณีที่เกิดอุบัติภัยตางๆทั้งจากภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย การสํารองขอมูลทั้งแบบออนไลนและออฟไลนเพื่อใหกิจกรรมตางๆสามารถดําเนินการและใหบริการตอไปได
โดยไมติดขัดและหยุดชะงัก ประกอบกับ เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปตามหลักสากล ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดจางโครงการไซตสํารองขึ้น
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหระบบสารสนเทศและเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. บริษัทดําเนินการตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง 2. ผูมีอํานาจใหการเห็นชอบ สนับสนุน และผลักดัน
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 2. ความรวมมือจากทุกสํานัก 3. บุคลากรที่มีความสามารถและมีจํานวนเพียงพอ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: ประชาชนทั่วไปที่เขามาใชเว็บไซตของวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: สํานักการคลังและงบประมาณ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะทํางาน

คณะ

2. กําหนดแนวทางการจัดซื้อจัด
จางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ใหม
3. จัดซื้อจัดจางการทําไซตสาํ รอง

ฉบับ

4. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน

1
(0.00)

5
1
(0.00)

5

ระบบ

1
(20.00)

5

ฉบับ

1
(0.00)

5

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
มีไซตสํารอง
มีไซต สํารองจํานวน 1 ไซต
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจรับไซต
สํารอง
เอกสาร
รายงานการตรวจรับไซต สํารอง
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธโครงการ
ระบบสารสนเทศและ
เว็บไซตของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง

ผลลัพธกลยุทธ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ
รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

20,000,000

(0.00)

(0.00) (20.00)

5

5

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
จํานวนชั่วโมงของความขัดของใน
การใหบริการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมเกิน 48 ชั่วโมง/ป
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานการใหบริการของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (down time)
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 70
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 75
2. ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยง
เครือขายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
ป พ.ศ. 2555 = ระดับ 2
ป พ.ศ. 2556 = ระดับ 3
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินการ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2556-2557
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคหลักที่ 2. ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอื่นที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
โครงการที่ 2.2.3 โครงการปรับปรุงแผนแมบท ICT
2.2.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายอุปกรณในการเขาถึงฐานขอมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต
2.2.2 โครงการจัดทําไซตสํารอง
2.2.3 โครงการปรับปรุงแผนแมบท ICT
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดนําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาใชเพื่อเปนกรอบแนวทางในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งมุงสูการ
บริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในประเทศ และในระดับชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองทบทวนและจัดทําแผนแมบทขึ้นใหมใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงและพยากรณทิศทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณใน
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหไดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสมบูรณตามความเปลี่ยนแปลงของ ICT และสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการตอไป
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหหนวยงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานําแผนแมบท ICT ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดาน ICT
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําแผนไปปฏิบัติ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําแผนไปปฏิบัติ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค. 56- ก.ย. 57
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค- ม.ค- เม.ย- ก.คธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
1
(0.00)

10

1. ตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
แผนแมบท ICT

คณะ

2. ทบทวนแผนแมบท ICT ฉบับ
เดิม

ครั้ง

1
(0.00)

10

3.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อหา
ความตองการดานการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้ง

1
(0.20)

10

4.ยกรางแผนแมบท ICT
ประจําป 2546-2547

แผน

5. ประกาศใชแผนแมบท ICT
ประจําป 2546-2547

ครั้ง

1
(1.30)

10

1
(0.00)

2

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
- รายงานการสัมมนาแผน
แมบท ICT
- แผนแมบท ICT ประจําป
2546-2547

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
รายงานการสัมมนาแผนแมบท ICT
จํานวน 1 ฉบับ และแผนแมบท ICT
ประจําป 2546-2547 จํานวน 1 แผน
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร
- รายงานการสัมมนา
- แผนแมบท ICT
ผูตรวจสอบ
- รองเลขาธิการวุฒิสภา

ผลลัพธโครงการ
หนวยงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภานําแผน
แมบท ICT ไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ านดาน ICT

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของหนวยงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานําแผน
แมบท ICT ไปใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานดาน ICT
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผน
แมบท ICT
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารมี
ประสิทธิภาพ

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

1,500,000

(0.00)

(0.20)

(1.30)

12
12

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2555 = รอยละ 70
ป พ.ศ. 2556 = รอยละ 75
2. ระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ป พ.ศ. 2555 = ระดับ 2
ป พ.ศ. 2556 = ระดับ 3
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินการ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3. บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใชหลักสมรรถนะ
โครงการที่ 3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
3.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความตองการในการสรางเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสนองความตองการของ
สมาชิกวุฒิสภาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ จึงไดนําแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมาประยุกตใช โดยไดดําเนินการศึกษาและจัดทําตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะ ดวยมุงหวังใหบุคลากรมีความรูความสามารถ พฤติกรรมที่สอดคลองกับความคาดหวังของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วัตถุประสงคโครงการ : เพื่อใหบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู ทักษะ และพฤติกรรมในการทํางานเปนไปตามความคาดหวังของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. บุคลากรใหความสําคัญในการพัฒนาตนเอง 2. บุคลากรนําความรู ทักษะที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน 3. บุคลากรมีโอกาสในการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. การพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
1
(0.00)

1
(0.00)

1.กําหนด/ทบทวนสมรรถนะ

ครั้ง

2.ประเมินสมรรถนะ

ครั้ง

3.วิเคราะหและจัดทําแผน/
หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
4.ดําเนินการพัฒนาตาม
สมรรถนะที่กําหนด
5.ติดตามประเมินผลการพัฒนา
ตามสมรรถนะที่กาํ หนด

ครั้ง

1
(0.00)

ครั้ง

1
(7.00)

ครั้ง

1
(0.00)

10
1
(0.00)

10
1
(0.00)

10

1
(7.00)

1
1
(7.00) (7.00)

10

1
(0.00)

1
(0.00)

10

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
บุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะที่กําหนด

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
รอยละ ของบุคลากรทีไ่ ดรับการ
พัฒนาตามสมรรถนะที่กําหนด
ป 2555 = รอยละ 85
ป 2556 = รอยละ 85
ป 2557 = รอยละ 90
ป 2558 = รอยละ 95
ป 2559 = รอยละ 95
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เอกสาร
เอกสารแสดงการเขารวมโครงการ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
บุคลากร
หนวยนับ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย - ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธโครงการ
บุคลากรมีความรู ทักษะ
และพฤติกรรมในการ
ทํางานเปนไปตามความ
คาดหวังของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

รวมรายป
รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท
ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(7.00)

(7.00)

(0.00)

28,000,000

(0.00)

(7.00)

(7.00)

10
10

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรู
ทักษะ และพฤติกรรมในการ
ทํางานเปนไปตามความคาดหวัง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของขาราชการที่มีผล
การปฏิบัติงานเปนไปตามที่
ผลลัพธกลยุทธ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน กําหนด
สอดคลองกับความคาดหวัง วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ของสํานักงานเลขาธิการ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่
วุฒิสภา
รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายหลังการเขารับ
การพัฒนา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3. บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใชหลักสมรรถนะ
โครงการที่ 3.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการอื่นที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
3.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สาระสําคัญของโครงการ: ดวยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามุงหวังใหบุคลากรของสํานักงานฯ มีความรูและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของสวนราชการสังกัดรัฐสภา จึงไดจัดโครงการเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนผูเกี่ยวของ
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. บุคลากรใหความสนใจและมีเวลาเขารวมกิจกรรม 2. ทีมงานมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรม
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. การพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค.
ก.ย.
มิ.ย.

1. สํารวจการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

ครั้ง

2. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

แผน

3. ดําเนินกิจกรรม
4. ติดตามและประเมินผล

โครงการ
ครั้ง

1
(0.02)

1
(0.02)
1
(0.02)

5
1
(0.02)

1
(1.00)
1
(0.00)

1
(1.00)
1
(0.00)

1
(1.00)
1
(0.00)

5
1
(1.00)
1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
บุคลากรกลุมเปาหมาย
เขารวมกิจกรรมตามแผน
ที่กําหนด

10
2

ผลลัพธโครงการ
ผูเขารวมกิจกรรมมีการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรกลุม
เปาหมายเขารวมกิจกรรมตามแผน
ที่กําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมี
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เอกสาร
1. รายงานผลการดําเนินงาน
2. แบบประเมินการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
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กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับความคาดหวัง
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.02)

(0.02)

(1.00)

(1.00)

(1.00)

4,040,000

(0.00)

(1.00)

(0.00)
10

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของขาราชการที่มี
ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่
รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายหลังการเขารับ
การพัฒนา
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ 3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรใหสอดรับ
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
กับหลักสมรรถนะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรใหสอดรับกับหลักสมรรถนะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2.3 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
3.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากการปฏิบัติงานในปจจุบันเนนการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยในการปฏิบัติงานจําเปนตอง
มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่ตรงกับตําแหนงงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีระบบการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงคโครงการ: บุคลากรที่ผานการสรรหามีสมรรถนะตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ : ผูบริหารใหความเห็นชอบระบบการสรรหาตามหลักสมรรถนะ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด : 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ความมุงมั่นของผูดําเนินโครงการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน) : สํานักบริหารงานกลาง

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ : ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ : ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะกรรมการทบทวน/
จัดทําระบบสรรหาบุคลากรให
สอดรับกับหลักสมรรถนะ

ครั้ง

1
(0.00)

2. ประชุมคณะกรรมการฯและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ครั้ง

2
1
2
(0.00) (0.00) (0.00)

3. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของ

ครั้ง

4. จัดทําเครื่องมือการสรรหา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ(จาง
ที่ปรึกษา)
5. ประชุมผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ฉบับ

ครั้ง

1
(0.00)

6
1
(0.00)

1
(0.00)

6
6

1
(1.00) (1.00)

6

1
(0.00)

6

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
ระบบสรรหาบุคลากรทีส่ อด ระบบสรรหาบุคลากรทีส่ อดรับกับหลัก
รับกับหลักสมรรถนะ
สมรรถนะ 1 ระบบ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
คณะกรรมการฯ
เอกสาร
คูมือ/เครื่องมือการสรรหาบุคลากร
ผลลัพธโครงการ
บุคลากรที่ผานการสรรหามี
สมรรถนะตามทีส่ าํ นักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนด

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรผานการสรร
หาตามระบบฯ มีสมรรถนะตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาคาดหวัง
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการกําหนด

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภากําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน

รวมรายป

ลานบาท

รวมทั้งโครงการ

ลานบาท

(0.00)

(0.00)

(1.00)

(1.00)

(0.00)

2,000,000

(0.00)

(0.00)

(0.00)

6
6
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ 3.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรใหสอดรับกับหลักสมรรถนะของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2.3 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
3.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามุงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการสรรหา
คัดเลือก การแตงตั้ง การประเมินสมรรถนะ การพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขึ้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนและการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดสัมฤทธิผล
วัตถุประสงคโครงการ: บุคลากรที่ผานการสรรหามีสมรรถนะตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: ผูบริหารนําสารสนเทศจากระบบไปใชในการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด : 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ความมุงมั่นของผูดําเนินโครงการ 3. การบรรลุผลสําเร็จของโครงการภายใตกลยุทธ 3.2 อีก 4 โครงการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน) : สํานักบริหารงานกลาง

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ : ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. ตั้งคณะกรรมการทบทวน/
จัดทําระบบสรรหาบุคลากรให
สอดรับกับหลักสมรรถนะ

ครั้ง

1
(0.00)

2. ประชุมคณะกรรมการฯและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ครั้ง

2
(0.00)

3. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ที่เกี่ยวของ

ครั้ง

1
(0.00)

4. จัดทําเครื่องมือการสรรหา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ
(จางที่ปรึกษา)
5. ประชุมผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ฉบับ
ครั้ง

6
2
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)
(1.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
มีระบบสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

6
6

1
(1.00)
1
(0.00)

6
6

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบ
สารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ระบบ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ: ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เอกสาร: รายงานผลการดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ
ผูบริหารไดนําสารสนเทศ
จากระบบไปใชในการ
ตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของผูบริหารไดนํา
สารสนเทศจากระบบไปใชในการ
ตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ : รองเลขาธิการ
วุฒิสภา
เอกสาร : รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานที่สาํ นักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนด

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน

รวมรายป
รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท
ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(1.00)

(1.00)

(0.00)

2,000,000

(0.00)

(0.00) (0.00)
6
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ 3.2.3 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
โครงการอื่นที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรใหสอดรับกับหลักสมรรถนะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2.3 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
3.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย
สาระสําคัญของโครงการ: เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดทําและนําแผนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพไปใชในระยะหนึง่ แลว และเพื่อพัฒนาใหแผนดังกลาวมีความเหมาะสม
สามารถนํามาใชในการวางคนใหเหมาะสมกับงาน และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตรงกับความรูความสามารถและความถนัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงเห็นควรมีการทบทวนและพัฒนาแผน
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขึ้น
วัตถุประสงคโครงการ : เพื่อใหบุคลากรเขารับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ : ผูบริหารใหความเห็นชอบและนําแผนพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพไปใช
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด : 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ความมุงมั่นของผูดําเนินโครงการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน) : สํานักบริหารงานกลาง
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ : ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ : ทุกสํานัก
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กิจกรรม
1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผน
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ปญหา อุปสรรค จากการ
ดําเนินการตามแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career Planning)
3. จางบริษัทที่ปรึกษามาให
ความเห็นและพัฒนาแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
4. ประชุมผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
ครั้ง

1
(0.00)

ครั้ง

1
(0.00)

ครั้ง

1
(0.00)

ครั้ง

6
1
(0.00)

1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
แผนพัฒนาเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
แผนพัฒนาเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ1 แผนตอสายอาชีพ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานัก
เอกสาร
แผนพัฒนาเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ

ผลลัพธโครงการ
บุคลากรเขารับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเสนทางความ
กาวหนาในสายอาชีพ

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน

6

6

(0.50)
1
(0.00)

6

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการกําหนด

รวมรายป

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท
ลาน
บาท

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

500,000

(0.00)

(0.50)

(0.00)

6
6

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการกําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ 3.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
กับเปาหมาย
3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรใหสอดรับกับหลักสมรรถนะของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2.3 โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
3.2.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย
สาระสําคัญของโครงการ : เนื่องจากการปฏิบัติงานในปจจุบันมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองมีระบบที่ชวยใหบุคลากรพัฒนาความรู
ความสามารถ และสมรรถนะใหตรงกับความคาดหวัง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระบบใหมที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย
วัตถุประสงคโครงการ : เพื่อใหมีแนวทางการพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานไดตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาคาดหวัง
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ : 1. ผูบริหารใหความเห็นชอบ 2. สํานักบริหารงานกลางมีขอมูลสมรรถนะของตําแหนงงานที่เพียงพอ 3. บุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในโครงการ
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด : 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ความมุงมั่นของผูดําเนินโครงการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน) : สํานักบริหารงานกลาง

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ : ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ : ทุกสํานัก
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กิจกรรม
1. จัดเตรียมระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) และ
ประชุมชี้แจงเพื่อสื่อสารทําความ
เขาใจกับบุคลากรทุกระดับ
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบใหม โดยอธิบาย
ถึงภาพรวมและความแตกตาง
เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย
2. กําหนดและถายทอดเปาหมาย
(Goal setting / Cascading)
3. ดําเนินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (วงจรประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4 ขั้น)
4. ติดตามและประเมินผล

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
ครั้ง/ป

1
(0.07)

6

ครั้ง/ป

1
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)

6

ครั้ง/ป

1
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)

1
(0.00)

6

ครั้ง

1
(0.00)

1
(0.00)

6

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่เชือ่ มโยงกับ
เปาหมาย

ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย จํานวน
1 ระบบ
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
หลักฐาน
รายงานระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย

ผลลัพธโครงการ
ขาราชการมีแนวทางการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
คาดหวัง

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 85 ของขาราชการมีแนวทาง
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาคาดหวัง
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
หลักฐาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กําหนด

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.07)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

70,000

(0.00)

(0.00)

(0.00)
6
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการความรู
โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาองคความรู
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.3.1 โครงการพัฒนาองคความรู
3.3.2 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามุงสงเสริมใหมีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร และแลกเปลี่ยนองคความรูที่จําเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให
บุคลากรมีความรูความสามารถ และศักยภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. บุคลากรมีความสนใจ 2. บุคลากรมีเวลาเขารวมกิจกรรม 3. บุคลากรมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. ทีมงานมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรม
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. มีการพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
1
(0.00)

1
(0.00)

3

1. วิเคราะหความตองการของ
องคกร

องคความรู

2. จัดทําแผนการดําเนินงาน

แผน

1
(0.00)

1
(0.00)

3

3. ดําเนินกิจกรรม

เดือน

3
3
3
(0.10) (0.10) (0.10)

3
3
3
(0.10) (0.10) (0.10)

10

1
(0.00)

1
(0.00)

10

4. ติดตามและประเมินผล

รั้ง

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
องคความรูทีจาํ เปนตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผลลัพธโครงการ
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
องคความรูทีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน 3 องคความรู
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการความรูฯ
เอกสาร
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 60 ของบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เอกสาร
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามที่
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากําหนด

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(0.10)

(0.10)

(0.10)

(0.00)

600,000

(0.10)

(0.10) (0.10)
10

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของขาราชการที่มีผล
การปฏิบัติงานเปนไปตามที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
กําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่
รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการความรู
โครงการที่ 3.3.2 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.3.1 โครงการพัฒนาองคความรู
3.3.2 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
สาระสําคัญของโครงการ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามุงหวังใหบุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้ง
สนองตอบความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีการนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. บุคลากรมีความสนใจ 2. บุคลากรมีเวลาเขารวมกิจกรรม 3. บุคลากรมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4. ทีมงานมีความรูความสามารถ ในการจัด
กิจกรรม
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. การพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม
1. วิเคราะหความตองการของ
องคกร
2. จัดทําแผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินกิจกรรม
- สงเสริมการจัดรูปแบบการ
ทํางาน ในลักษณะทีมเฉพาะกิจ
- การศึกษาดูงานและการ
แลกเปลีย่ นระหวางหนวยงานทั้ง
ในและตางประเทศ
- การศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ
- E-Learning
4. ติดตามและประเมินผล

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
ครั้ง
แผน
กิจกรรม

กิจกรรม

1
(0.00)

1
(0.00)
1
(0.00)
1
(1.00)

2
(3.00)

1
(6.00)

1
(0.00)

10
1
(0.00)
1
(1.00)

3
2
(3.00)

1
(6.00)

1
(0.00)

10

10

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรู ทักษะ และ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม
มีความรู ทักษะ และความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ านเพิ่มขึ้น
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เอกสาร
รายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของผูเ ขารวมกิจกรรม
ผลลัพธโครงการ
ผูเขารวมกิจกรรมมีการ มีการนําความรูทไี่ ดรับไปใชในการ
นําความรูทไี่ ดรับไปใชใน ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เอกสาร
รายงานติดตามประเมินผล
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามที่
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากําหนด

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.00)

(1.00)

(3.00) (6.00)

(1.00)

20,000,000

(3.00)

(6.00)

(0.00)

10

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
รอยละ 80 ของขาราชการที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนด
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภาที่รับผิดชอบ
เอกสาร
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3 บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน
โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสรางความสัมพันธในการทํางาน
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.4.1 โครงการเสริมสรางความสัมพันธในการทํางาน
3.4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร
สาระสําคัญของโครงการ: บุคลากรเปนกลไกสําคัญขององคกรในการผลักดันและสนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติ การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร และ
บุคลากรผูปฏิบัติงานเปนสวนสําคัญ ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดทําโครงการเสริมสรางความสัมพันธในการทํางาน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวางสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร และบุคลากรใหทราบ
เปาหมายขององคกรรวมกัน นอกจากนี้ การสื่อสารสองทางทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร และบุคลากรมีความสัมพันธในการทํางานที่ดีตอกัน
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. สมาชิกวุฒิสภามีความประทับใจตอบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. การสงเสริมบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน 2. การพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วุฒิสภา
ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: เลขาธิการวุฒิสภา
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกหนวยงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1. สํารวจความคิดเห็น

ครั้ง

2. วางแผนและกําหนดกิจกรรม

ครั้ง

3. ดําเนินการตามแผน

กิจ
กรรม

- ผูบริหารในดวงใจ (2 ครั้ง)

ครั้ง

-ส.ว. พบปะผูบริหาร (1 ครั้ง/2 ป)

ครั้ง

-ส.ว. พบปะบุคลากร (1 ครั้ง/2 ป)

ครั้ง

-สัมมนาผูบริหารกับบุคลากร
(2 ครั้ง)
4. ติดตามประเมินผล

ครั้ง
ครั้ง

1
(0.02)

5
1
(0.01)

5

1
(0.50)

1
(4.00)
1
(0.00)

1
(0.50)

1
(4.00)
1
(0.00)

20

1
(1.00)

20

2
(0.00)

ผลผลิตโครงการ
สมาชิกวุฒสิ ภา ผูบ ริหาร
และผูปฏิบัติงานเขารวม
โครงการเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดตี อกันใน
การทํางาน

5

1
(2.00)

1
(4.00)
1
(0.00)

ผลผลิต/
ผลลัพธ

1
(4.00)
1
(0.00)

30
5

ผลลัพธโครงการ
สมาชิกวุฒสิ ภา ผูบ ริหาร
และผูปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ
ในการทํางานที่ดตี อกัน

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรเขารวม
โครงการเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันในการทํางาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน
กลาง
เอกสาร
รายงานผลการเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรมีความพึง
พอใจตอความสัมพันธในการทํางาน
ในระดับดี
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
หนวยนับ
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค. เม.ย- ก.ค.ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
มิ.ย. ก.ย.
มี.ค.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และ
มีแรงจูงใจในการทํางาน

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(0.02)

(0.01)

(4.50)

(4.00)

(3.00)

20,030,000

(4.50)

(4.00)

(0.00)

30

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. คาเฉลี่ยของจํานวนวันในการ
มาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. คาเฉลี่ยของจํานวนคนในการ
ลาปวยลดลง
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
1. รายงานสรุปการดําเนินการ
2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555-2556
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เปาประสงคหลักที่ 3. บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน
โครงการที่ 3.4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร
โครงการที่อยูภายใตกลยุทธนี้:
3.4.1 โครงการเสริมสรางความสัมพันธในการทํางาน
3.4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร
สาระสําคัญของโครงการ: บุคลากรที่มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเปนแรงผลักดันใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
จึงจําเปนตองจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร
วัตถุประสงคโครงการ: เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
เงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ: 1. บุคลากรใหความสําคัญและใหความรวมมือ 2. สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 3. ทักษะในการบริหารกิจกรรม 4. ผูบริหารใหการสนับสนุนกิจกรรม
เงื่อนไขความสําเร็จของกลยุทธที่โครงการสังกัด: 1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 2. การพัฒนาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง
กลุมเปาหมายผูรับบริการ: บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผูรับผิดชอบโครงการ (สังกัดหนวยงาน): สํานักบริหารงานกลาง สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคล
และสํานักการคลังและงบประมาณ

ผูตรวจสอบประเมินผลโครงการ: รองเลขาธิการวุฒิสภา

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ: ทุกสํานัก
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กิจกรรม
1. วางแผนและกําหนดกิจกรรม
2. ดําเนินการตามแผน
2.1 กิจกรรมนันทนาการ (กีฬา)
2.2 สวัสดิการที่อกเหนือ
จากที่กาํ หนดตามกฎหมาย
(สถานพยาบาล)
2.3 เวลาการทํางานที่ยืดหยุน
2.4 จัดสถานที่ออกกําลังกายที่
เหมาะสมเพิ่มเติม
2.5 เสียงตามสาย
2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน

หนวยนับ

ครั้ง

กิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
บุคลากร
ต.ค. 54- ก.ย. 55
ต.ค. 55- ก.ย. 56
ต.ค.ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
1
(0.00)
1
(0.50)

5
1
(0.50)

10

ชนิด

1
(0.60)

5

กิจกรรม

1
(0.00)
2
(0.60)

5

สถานที่
ครั้ง
ครั้ง

2.7 กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม

3.ติดตามประเมินผล

ครั้ง

66
(0.00)
1
(0.15)
1
(0.10)
7
(0.00)

5
66
(0.00)

1
(0.00)

66
(0.00)
1
(0.15)

66
(0.00)

2
(0.00)

1
(0.00)

66
(0.00)
1
(0.15)

66
(0.00)

3
(0.00)

1
(0.00)

66
(0.00)
1
(0.15)

66
(0.00)

2
(0.00)

1
(0.00)

5
10
10
5

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลผลิตโครงการ
บุคลากรเขารวม
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความผาสุก

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ
รอยละ 80 ของบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุก
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2. ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง
3. ผูอํานวยการสํานักการ
คลังและงบประมาณ
เอกสาร
รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม
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กิจกรรม

หนวยนับ
ต.ค.ธ.ค.

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
บุคลากร
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
ม.ค.เม.ยก.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ผลผลิต/
ผลลัพธ
ผลลัพธโครงการ
บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
มีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขใน
การทํางาน

ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
1. อัตราการเบิกจายคารักษา
พยาบาลลดนอยลง
2. รอยละ 80 ของบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีความสุขในการ
ทํางาน
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2. ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง
3. ผูอํานวยการสํานักการคลัง
และงบประมาณ
เอกสาร
1. แบบสํารวจความสุขในการ
ทํางาน
2. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน
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กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมายกิจกรรม
(งบประมาณ/ลานบาท)
ต.ค. 54 - ก.ย. 55
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
บุคลากร
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย- ก.ค.- ต.ค.- ม.ค. เม.ย- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย. ธ.ค.
มิ.ย. ก.ย.
มี.ค.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

ผลลัพธกลยุทธ
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมี
แรงจูงใจในการ
ทํางาน

รวมรายป

ลาน
บาท

รวมทั้งโครงการ

ลาน
บาท

(1.95)

(0.00)

(0.15)

(0.00)
2,900,000

(0.65)

(0.00) (0.15) (0.00)
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ตัวชี้วัด/วิธีการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธกลยุทธ
1. คาเฉลี่ยของจํานวนวันในการ
มาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. คาเฉลี่ยของจํานวนคนในการ
ลาปวยลดลง
วิธีการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
รองเลขาธิการวุฒสิ ภา
เอกสาร
1. รายงานสรุปการดําเนินการ
2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
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