แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี พ.ศ. 2560
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ปฏิบัตหิ น้าที่สาํ นักงานเลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

จัดทําโดย
สํานักนโยบายและแผน

คํานํา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานจากทุกสํานัก ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้วยการกําหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณในการดําเนินงานเบื้องต้น
และผู้รับผิดชอบ ฯลฯ เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อให้การดําเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจํา/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ ต่อ คสช(สลธ)/1724 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เรื่อง การ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้จัดทํารายละเอียดโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจํา/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกล่าวให้สอดรับกับภารกิจในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สามารถเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด
ไว้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสํานักต่าง ๆ จะนําแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ไปใช้ดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จ ตลอดจนนําไปสู่การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจํา/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตุลาคม 2559

สารบัญ
หน้า
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1
4

โครงการที่มลี ักษณะเป็นงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5
8
13
18

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

21
25
31
35
46

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา*
1. วิสัยทัศน์ (VISION)
องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ
2. พันธกิจ (MISSION)
ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์หลัก
มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
เป้าประสงค์หลัก
1. มีนักกฎหมายนิติบัญญัติทมี่ ีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
* ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มขี ีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ เนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย
2.4 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ
2.5 ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพื่อตอบสนองการดําเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
เป้าประสงค์หลัก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาระบบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*ให้มีประสิทธิภาพ
3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*
3.3 การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าประสงค์หลัก
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*
กลยุทธ์
4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.2 การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ
4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์หลัก
บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและสามารถตอบสนองความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์หลัก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*มีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
6.2 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
4. ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ SENATE ประกอบด้วย
S
= Service Mind
จิตบริการ
E
= Ethics
จริยธรรม
N
= Nation Interest
เพื่อประเทศชาติ
A
= Accountability
สํานึกรับผิดชอบ
T
= Team Work
ทํางานเป็นทีม
E
= Effectiveness
ประสิทธิผล
* ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-3-

สรุปแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา* ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ
ในรูปของโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจํา จํานวน 11 โครงการ และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จํานวน 34 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,698,800 บาท (เจ็ด
สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการที่มลี กั ษณะเป็น
งานประจํา
จํานวน
วงเงิน
โครงการ งบประมาณ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

รวม

จํานวน
จํานวน
วงเงินงบประมาณ
โครงการ
โครงการ

รวมวงเงิน
งบประมาณ

1. การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

4

205,900

2

448,300

6

654,200

2. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

1

400,000

3

1,938,000

4

2,338,000

3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย

4

22,606,000

-

-

4

22,606,000

4. การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

2

12,274,800

5

16,450,000

7

28,724,800

5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามเป็นเลิศ

-

-

22

16,941,800

22

16,941,800

6. การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

-

-

2

434,000

2

434,000

11

35,486,700

34

36,212,100

45

71,698,800

รวม
* ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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โครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจํา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
1.1 พัฒนาระบบด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของเรื่อง
1. พิธีอําลาราชการ
ร้องเรียนที่ลดลงเกี่ยวกับ
ประจําปี 2560
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

หมายเหตุ

สํานักบริหารงานกลาง และ

ใช้ปี 2560 เป็นข้อมูลฐาน

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- มีกิจกรรมตาม
โครงการพิธีอําลา
ราชการฯ จํานวน 2
กิจกรรม

- มีผู้เข้าร่วมในพิธีอําลา
ราชการ ไม่น้อยกว่า
400 คน

2. การซักซ้อมแผน
- บุคลากรสํานักงาน
ป้องกันและระงับ
เลขาธิการวุฒิสภา
อัคคีภัยและแผน
ซึ่งปฏิบตั ิงาน
สํารองฉุกเฉินกรณีเกิด
ณ อาคารสุขประพฤติ
อุทกภัยและ
ได้ซักซ้อมตามแผน
แผ่นดินไหว ประจํา
สํารองฉุกเฉินเมื่อเกิด
อาคารสุขประพฤติ
เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
จํานวน 1 ครั้งต่อปี
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
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- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรฯ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ภาคทฤษฎี)
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติเมื่อเกิด
ภัยพิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
205,900
42,300

80,600

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง

ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
1.2 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการที่ได้รับ
การประเมินความคุ้มค่า

งานประจํา
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
1.2 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ด้านงบประมาณที่มี

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ประสิทธิภาพ)

สํานักนโยบายและแผน
และสํานักการคลังและ
งบประมาณ)

1.3 พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักบริหารงานกลาง

- ระบบงานที่ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปี
จํานวน 3 ระบบ

1. การตรวจติดตามการ - ผ่านการตรวจติดตาม
รักษาระบบบริหารงาน
การรักษาระบบ
คุณภาพ ISO 9001:
บริหารงานคุณภาพ
2008
ISO 9001: 2008
จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

สํานักการพิมพ์
สํานักนโยบายและแผน และ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
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- ร้อยละ 90 ของผู้รับ
บริการมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของ
สํานักการพิมพ์

50,000

ผู้อํานวยการ
สํานักการพิมพ์

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1.4 พัฒนาระบบการ
1) ร้อยละ 70 ของการ
ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุงระบบการ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
ตาม Feedback ที่ได้
สํานักบริหารงานกลาง และ
จากระบบประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน)
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
2) จํานวนระบบการ
ติดตามและประเมินผล
3) ร้อยละความสมบูรณ์
ของข้อมูลในแต่ละด้าน

งานประจํา
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ชี้แจงกรอบการ
- มีการชี้แจงกรอบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
การประเมินผล
ราชการของสํานักงาน
การปฏิบัติราชการ
เลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน 1 ครั้ง
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับฟังการชี้แจงมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

งบประมาณ
33,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
เป้าประสงค์ 1. มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป้าประสงค์ 2. มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
2.1 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มี
องค์ความรู้
ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละ 80 ของ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ
ที่มีองค์ความรู้
ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ
2) ร้อยละ 60 ของความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

-

-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
400,000
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
2.1 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้
ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ)

สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
สํานักการประชุม
สํานักกฎหมาย และ
สํานักกํากับและตรวจสอบ)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
2.2 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มีความ
สามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย
ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติมีความ
สามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย
ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

งานประจํา
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
2.2 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มี
ความสามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ของประเทศไทยและ

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ต่างประเทศ)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
2.3 พัฒนาบุคลากร
- ร้อยละของบุคลากร
(นิติกร/วิทยากร) ให้มี
(นิติกร/วิทยากร) มี
ขีดความสามารถ
สมรรถนะ
ตรวจสอบความถูกต้อง
(Competency) ตามที่
ของรูปแบบ เนื้อหา
องค์กรคาดหวัง
และความเชื่อมโยง
ของกฎหมาย

งานประจํา
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
2.3 พัฒนาบุคลากร
(นิติกร/วิทยากร)
ให้มีขีดความสามารถ
ตอบสนองความถูกต้อง
ของรูปแบบ เนื้อหา

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

และความเชื่อมโยง

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ของกฎหมาย)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
2.4 พัฒนาระบบรับเรื่อง - ร้อยละ 80 ของเรื่อง
ร้องเรียนใน
ร้องเรียนที่ส่งไปยัง
กระบวนการ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายใน
นิติบัญญัติของวุฒิสภา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ให้มีประสิทธิภาพ

งานประจํา
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
2.4 พัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนใน
กระบวนการนิติบัญญัติ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ของวุฒิสภาให้มี

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ประสิทธิภาพ)

สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
สํานักบริหารงานกลาง และ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
2.5 ส่งเสริม และพัฒนา
งานด้านกฎหมาย
และวิชาการ
เพื่อตอบสนอง
การดําเนินการของ
สมาชิกวุฒิสภา

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 83 ของงาน
ด้านกฎหมายและ
วิชาการ ที่สมาชิก
วุฒิสภาหรือบุคคลใน
วงงานนําไปใช้ใน
กระบวนการนิติบัญญัติ

งานประจํา
1. นําเสนอผลงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการ
นิติบัญญัติ

ตัวชี้วัดผลผลิต
- มีการนําเสนอข้อมูล
ผลงานวิจัยที่
สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ในกระบวนการ
นิติบัญญัติ จํานวน
อย่างน้อย 6 เรื่อง

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักกฎหมาย
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
และสํานักวิชาการ)
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อข้อมูล และ
รูปแบบการดําเนินงาน

งบประมาณ
400,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
เป้าประสงค์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

งานประจํา

3.1 พัฒนาระบบและบํารุง 1) จํานวนชั่วโมง
1. การเช่าสายนํา
รักษาเทคโนโลยี
Downtime
สัญญาณความเร็วสูง
(Leased Line)
สารสนเทศและการ
ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงต่อปี
สื่อสาร เพื่อสนับสนุน 2) ร้อยละ 85 ของความ
ภารกิจของวุฒิสภา
พึงพอใจของผูร้ ับบริการ
และสํานักงาน
ด้านเทคโนโลยี
เลขาธิการวุฒิสภา
สารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละ 80 ของความ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
สําเร็จของการตรวจจับ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
การบุกรุกและโจมตีจาก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร)
ภายนอก
2. การจัดหาลิขสิทธิ์
4) ร้อยละ 80 ของการ
การใช้งาน (license)
แก้ไขปัญหาความขัดข้อง
สําหรับอุปกรณ์
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- สํานักงานเลขาธิการ - สมาชิกสภานิติบัญญัติ
วุฒิสภาได้บริการ
แห่งชาติและบุคลากร
อินเทอร์เน็ตที่มี
ที่เกีย่ วข้องในวงงาน
ความเร็ว Domestic
สภานิติบัญญัติ
Internet Access
แห่งชาติสามารถ
ไม่ต่ํากว่า 200 Mbps.
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
และความเร็ว
โดยมีการ Downtime
Intenational
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง/ปี
Internet Access
ไม่ต่ํากว่า 120 Mbps.
- สํานักงานเลขาธิการ - ร้อยละ 80 ของ
วุฒิสภามี license
อุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์
และ Update license
การใช้งาน (License)
ของอุปกรณ์เครือข่าย
สามารถใช้งานได้
ได้แก่
อย่างต่อเนื่อง
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งบประมาณ
22,606,000
3,500,000

4,851,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
5) ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาเพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน 1 ระบบ

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. Firewall palo
alto 5050 จํานวน 1
ระบบ
1.1 Treat
Prevention
Subscription
2. Firewall palo
alto 5020 จํานวน 1
ระบบ
2.1 Treat
Prevention
Subscription
3. Bandwidth
Management PS-S
400 1GH จํานวน 1
ระบบ
4. Web Gateway
Antivirus จํานวน 1
ระบบ
5. Mail Gateway
- 14 -

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต
Antivirus จํานวน 1
ระบบ
6. Antivirus
Management
จํานวน ๑,๒๐๐ หน่วย

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ - เครื่องคอมพิวเตอร์
- ร้อยละ 90 ของ
การบํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์ในโครงการ
เครือข่ายและซ่อมแซม
ที่เข้าโครงการบํารุง
ได้รับการแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
รักษาและการซ่อมแซม ข้อขัดข้องหรือได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ทดแทน
และระบบเครือข่าย
ทันตามเวลา
ของสํานักงาน
ที่สํานักงานเลขาธิการ
เลขาธิการวุฒิสภา
วุฒิสภากําหนด
ใช้งานได้เป็นปกติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8,255,000

ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

3.2 บูรณาการเทคโนโลยี 1) ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศและการ
ที่พัฒนาและเชื่อมโยง
สื่อสาร เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจ
ภารกิจของวุฒิสภา
ของสํานักงานเลขาธิการ
และสํานักงาน
วุฒิสภา จํานวน 1 ระบบ
เลขาธิการวุฒิสภา
2) หน่วยงานภายนอก
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
ที่เชื่อมโยงเครือข่ายและ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานเลขาธิการ
และการสื่อสาร)
วุฒิสภา จํานวน 1
หน่วยงาน

งานประจํา
4. การบํารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต์

-

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. มีการบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จํานวน 5
เครื่อง
2. มีการบํารุงรักษา
สารสนเทศ จํานวน
11 ระบบ
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- สามารถแก้ไข
ข้อขัดข้องของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
ระบบสารสนเทศได้
ภายใน 12 ชั่วโมง

-

งบประมาณ
6,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

-

(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
3.2 บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
3.3 การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
- นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 นวัตกรรม

งานประจํา
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
3.3 การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

การใช้งานเทคโนโลยี

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

สารสนเทศ)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าประสงค์ ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

4.1 การบริหารจัดการ
- ร้อยละ 80 ของความ
ข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ สําเร็จของการจัดทํา
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพื่อเผยแพร่
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
ประชาสัมพันธ์
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

งานประจํา
1. การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- มีกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จํานวน 3
กิจกรรม

- ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สําหรับเด็กและ
เยาวชน กิจกรรม
การจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น
และกิจกรรมการอบรม
วิทยากรเผยแพร่
ประชาธิปไตย
มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ

สํานักประชาสัมพันธ์
สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
และสํานักวิชาการ)
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งบประมาณ
12,274,800
6,874,800

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

งานประจํา

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. การส่งเสริมการให้
- กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ - มีการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ การประชาประชาสัมพันธ์ และ
ข่าวสารภารกิจ
สัมพันธ์ และการสร้าง
สร้างภาพลักษณ์
บทบาทอํานาจหน้าที่
ภาพลักษณ์องค์กร
องค์กร จํานวน 10
ของสภานิติบัญญัติ
กิจกรรม
แห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย

5,400,000

ผู้อํานวยการสํานัก
ประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
4.2 การสร้างการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
วุฒิสภา/สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ผ่าน
ช่องทางสื่อ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 80 ของความ
สําเร็จของการเพิ่ม
ช่องทางสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์

งานประจํา
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
4.2 การสร้างการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ผ่านช่องทางสื่อ)

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักประชาสัมพันธ์)

4.3 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
สื่อมวลชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร้อยละ 80 ของความ
สําเร็จของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

-

-

-

-

(ไม่มีสํานักเสนองานประจํา
ที่รองรับกลยุทธ์
4.3 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

สื่อมวลชนและ

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

สํานักประชาสัมพันธ์)
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
1.1 พัฒนาระบบด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักบริหารงานกลาง และ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัด

โครงการ

- ร้อยละของเรื่อง
1. โครงการพัฒนางาน
ร้องเรียนที่ลดลงเกี่ยวกับ
ด้านการบริหาร
การบริหารทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคลของ
บุคคล
สํานักงานเลขาธิการ
หมายเหตุ
วุฒิสภา
ใช้ปี 2560 เป็นข้อมูลฐาน

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละ 80 ของ
- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ความเข้าใจในงานด้าน
นําความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารทรัพยากร
ในงานด้านการบริหาร
บุคคล
ทรัพยากรบุคคลไปใช้
- มีกิจกรรมสร้าง
ในการดําเนินการ
เครือข่ายฯ กับ
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภาครัฐหรือ - สํานักงานฯ มี
ภาคเอกชน จํานวน 1
เครือข่ายด้านการ
ครั้ง
บริหารทรัพยากร
บุคคลเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 เครือข่าย
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งบประมาณ
448,300
368,300

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
1.2 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการที่ได้รับ
การประเมินความคุ้มค่า

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
1.2 พัฒนาระบบการบริการ
จัดการด้านงบประมาณ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ที่มีประสิทธิภาพ)

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักนโยบายและแผน
และสํานักการคลังและ
งบประมาณ)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
1.3 พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักบริหารงานกลาง

ตัวชี้วัด
- ระบบงานที่ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปี
จํานวน 3 ระบบ

โครงการ
1. โครงการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจทานทางด้าน
ภาษาเฉพาะทาง
(ภาษาฝรั่งเศส)

ตัวชี้วัดผลผลิต
- มีการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ
ทานทางด้านภาษา
เฉพาะทาง (ภาษา
ฝรั่งเศส) จํานวน 2
ครั้ง

สํานักการพิมพ์
สํานักนโยบายและแผน และ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- เอกสารงานแปลภาษา
เฉพาะทางที่มีความ
ถูกต้องตามหลักภาษา
จํานวน 2 ฉบับ

งบประมาณ
80,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
ภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1.4 พัฒนาระบบการ
1) ร้อยละ 70 ของการ
ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุงระบบการ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
ตาม Feedback ที่ได้
สํานักบริหารงานกลาง และ
จากระบบประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน)
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
2) จํานวนระบบการ
ติดตามและประเมินผล
3) ร้อยละความสมบูรณ์
ของข้อมูลในแต่ละด้าน

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
1.4 พัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
เป้าประสงค์ 1. มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป้าประสงค์ 2. มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
2.1 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มี
องค์ความรู้
ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละ 80 ของ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ
ที่มีองค์ความรู้
ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ
2) ร้อยละ 60 ของความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

-

-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
1,938,000
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
2.1 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้
ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ)

สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
สํานักการประชุม
สํานักกฎหมาย และ
สํานักกํากับและตรวจสอบ)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
2.2 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มีความ
สามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย
ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติมีความ
สามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย
ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
2.2 พัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติให้มี
ความสามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ของประเทศไทยและ

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ต่างประเทศ)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
2.3 พัฒนาบุคลากร
- ร้อยละของบุคลากร
(นิติกร/วิทยากร) ให้มี
(นิติกร/วิทยากร) มี
ขีดความสามารถ
สมรรถนะ
ตรวจสอบความถูกต้อง
(Competency) ตามที่
ของรูปแบบ เนื้อหา
องค์กรคาดหวัง
และความเชื่อมโยง
ของกฎหมาย

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
2.3 พัฒนาบุคลากร
(นิติกร/วิทยากร)
ให้มีขีดความสามารถ
ตอบสนองความถูกต้อง
ของรูปแบบ เนื้อหา

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

และความเชื่อมโยง

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ของกฎหมาย)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
2.4 พัฒนาระบบรับเรื่อง - ร้อยละ 80 ของเรื่อง
ร้องเรียนใน
ร้องเรียนที่ส่งไปยัง
กระบวนการ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายใน
นิติบัญญัติของวุฒิสภา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
2.4 พัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนใน
กระบวนการนิติบัญญัติ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ของวุฒิสภาให้มี

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

ประสิทธิภาพ)

สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
สํานักบริหารงานกลาง และ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
2.5 ส่งเสริม และพัฒนา
งานด้านกฎหมาย
และวิชาการ
เพื่อตอบสนอง
การดําเนินการของ
สมาชิกวุฒิสภา
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักกฎหมาย
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
และสํานักวิชาการ)

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 83 ของงาน
ด้านกฎหมายและ
วิชาการ ที่สมาชิก
วุฒิสภาหรือบุคคลใน
วงงานนําไปใช้ใน
กระบวนการนิติบัญญัติ

โครงการ
1. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ในวงงาน
นิติบัญญัติ

ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1 ดําเนินการจัดกิจกรรม - ร้อยละ 80 ของ
สัมมนาวิเคราะห์ร่าง
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พระราชบัญญัติที่กําลัง
พึงพอใจต่อการจัด
จะเข้าสู่การพิจารณา
โครงการฯ
ของสภา/การติดตาม
(เฉลีย่ โดยรวมจาก
ทุกกิจกรรม)
การบังคับใช้กฎหมาย
ที่ผ่านการพิจารณา
ของสภา/ประเด็น
ปัญหาสําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมใน
วงกว้างจํานวน 6 ครั้ง
2 เผยแพร่ข้อมูลสรุปผล
การดําเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 2 ช่องทาง

2. โครงการพัฒนาการให้ - รายงานการประชุม
- รายงานการประชุม
บริการเอกสาร
วุฒิสภา ปี พ.ศ.2535วุฒิสภา ระหว่าง
จดหมายเหตุ
2540 ได้รับการจัดทํา
พ.ศ. 2535-2540
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสาร
ทีเ่ ป็นเอกสาร
ระยะที่ 1
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์พร้อม
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งบประมาณ
1,528,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ

300,000

ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนไม่น้อยกว่า
20,000 หน้า

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
สําหรับการนําไปให้
บริการ 1 ชุดข้อมูล

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการเผยแพร่
ผลงานการวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและนําเสนอ
ผลงานวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติในงาน
Thailand Research
Expo 2017

- มีการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนให้มีการ
ศึกษาวิจัย อย่างน้อย
2 เรื่อง

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

110,000

ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เป้าประสงค์ ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

4.1 การบริหารจัดการ
- ร้อยละ 80 ของความ
ข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ สําเร็จของการจัดทํา
ข้อมูลเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
ประชาสัมพันธ์
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักประชาสัมพันธ์
สํานักการประชุม

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. โครงการสมาชิก
- กลุ่มเป้าหมาย
- รายงานสรุปผลการ
สภานิติบัญญัติ
ที่เข้าร่วมโครงการ
ดําเนินงานโครงการ
แห่งชาติพบประชาชน
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน
แห่งชาติพบประชาชน
ในภูมิภาคต่าง ๆ
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
ไม่น้อยกว่าครั้งละ
150 คน

งบประมาณ
16,450,000
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการ
สํานักงานประธาน
วุฒิสภา

สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3
และสํานักวิชาการ)

2. โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ที่
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร จํานวน 2
กิจกรรม
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- รายงานสรุปผลการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดทําสื่อ

250,000

ผู้อํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ต่อไป

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละ 90 ของ
เอกสารเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้รับการ
เผยแพร่ไปสู่กลุ่ม
เป้าหมายที่กําหนด

1,700,000

ผู้อํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธ์

4. โครงการจัดทําหนังสือ - สํานักงานเลขาธิการ - ร้อยละ 90 ของ
เฉลิมพระเกียรติ
วุฒิสภาจัดทําหนังสือ
หนังสือ "90 พรรษา
พระบาทสมเด็จ
เฉลิมพระเกียรติ
มหาราชาแห่ง
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
พระบาทสมเด็จ
ประเทศไทย" ได้รับ
โอกาสฉลอง
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
การเผยแพร่ไปยัง
พระชนมายุ 90
โอกาสฉลอง
กลุ่มเป้าหมาย

1,500,000

ผู้อํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธ์

3. โครงการจัดทําเอกสาร - สํานักงานเลขาธิการ
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ วุฒิสภามีการจัดทํา
องค์กรสภานิติบัญญัติ
เอกสารเพื่อส่งเสริม
แห่งชาติ
ภาพลักษณ์องค์กร
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ อย่างน้อย 2
เรื่อง/ปี
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
พรรษา 5 ธันวาคม
2560 "90 พรรษา
มหาราชาแห่ง
ประชาธิปไตย"

5. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของ
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

ตัวชี้วัดผลผลิต
พระชนมายุ 90
พรรษา 5 ธันวาคม
2560 "90 พรรษา
มหาราชาแห่ง
ประชาธิปไตย"
จํานวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์/
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลงานของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
อย่างน้อย 3 ประเภท

- ผลการสํารวจการรับรู้
รับทราบเกี่ยวกับ
บทบาท อํานาจหน้าที่
และภารกิจของ
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ อยู่ในระดับ
สูง

5,000,000

ผู้อํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
4.2 การสร้างการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
วุฒิสภา/สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ผ่าน
ช่องทางสื่อ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 80 ความ
สําเร็จของการเพิ่ม
ช่องทางสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
4.2 การสร้างการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

ผ่านช่องทางสื่อ)

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักประชาสัมพันธ์)

4.3 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
สื่อมวลชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร้อยละ 80 ความ
สําเร็จของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

-

-

-

-

(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
4.3 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ

สื่อมวลชนและ

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

สํานักประชาสัมพันธ์)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและสามารถตอบสนองความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

5.1 พัฒนาบุคลากรให้
- ร้อยละ 80 ของ
เป็นไปตามที่องค์กร
บุคลากรที่มีสมรรถนะ
คาดหวังอย่างเป็น
ตามที่องค์การคาดหวัง
ระบบและหลากหลาย
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักบริหารงานกลาง

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. โครงการเพื่อเสริมสร้าง - ร้อยละ 95 ของ
ความรู้ความเข้าใจและ
กลุ่มเป้าหมายได้
ความตระหนักรู้
เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียนให้กับ
วันอาเซียน
ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(กิจกรรมวันอาเซียน)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันอาเซียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
16,941,800
44,000

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
การต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานัก
ภาษาต่างประเทศ
ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักวิชาการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

2. โครงการพัฒนาทักษะ - ร้อยละ 95 ของ
- ร้อยละ 80 ของ
พื้นฐานของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้
ผู้เข้ารับการอบรม
(Basic Skill)
เข้ารับการอบรมใน
มีความรู้ ความเข้าใจ
โครงการพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน
พื้นฐานของบุคลากร
ของบุคลากร (Basic
(Basic Skill)
Skill) เพิ่มขึ้น
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416,500

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการสํานัก
ภาษาต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core
Competency)

ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการพัฒนาใน
โครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core
Competency)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีสมรรถนะหลักตามที่
องค์กรคาดหวัง
2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
1,062,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร
(Functional
Competency)

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่อบรม/สัมมนา
เพิ่มขึ้น

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนาสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้

1,825,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง
ผู้อํานวยการสํานัก
การต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานัก
กรรมาธิการ 1,2,3
ผู้อํานวยการสํานัก
ภาษาต่างประเทศ
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ

5. โครงการพัฒนา
ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
การพิมพ์

- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการพัฒนาใน
โครงการพัฒนา
ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่

- ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผ่านการประเมินผล
การพัฒนาตามกฎ
การทดลองฯ ดังนี้
1) กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองมีผลคะแนน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ของคะแนนในแต่ละ
หมวดวิชาที่กําหนด
2) กิจกรรมการอบรม
สัมมนาร่วมกันเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของระยะ
เวลาทั้งหมดในแต่ละ
กิจกรรม

64,500

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
6. โครงการส่งบุคลากร
ไปศึกษา/อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- บุคลากรของ
- ร้อยละ 80 ของ
สํานักงานเลขาธิการ
ผู้เข้ารับการอบรม
วุฒิสภาได้เข้ารับ
ได้จัดทํารายงานผล
การศึกษา/อบรม
การศึกษา/อบรมใน
ในหลักสูตรต่าง ๆ กับ
หลักสูตรต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
จํานวนไม่น้อยกว่า
30 หลักสูตร

7. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบริหาร
(Management
Competency)

- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการพัฒนาใน
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบริหาร
(Management
Competency)
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- ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
2,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

400,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
8. โครงการเสริมสร้าง
- ร้อยละ 95 ของ
- ร้อยละ 85 ของ
ความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับระเบียบ
รับฟังการบรรยาย
ที่เข้าร่วมโครงการมี
การเงินการคลังรัฐสภา
และฝึกอบรม
ความรูแ้ ละความ
เชิงปฏิบัติการ
เข้าใจเกีย่ วกับการ
(workshop) เพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
เสริมสร้างความรู้
ข้อบังคับ ระเบียบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
การคลังรัฐสภา

งบประมาณ
65,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการสํานัก
การคลังและ
งบประมาณ

9. โครงการเปิดโลกกว้าง - มีการจัดกิจกรรมเพื่อ - ร้อยละ 80 ของ
กับภาษาต่างประเทศ
สร้างความรู้ความ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
ความรู้ ความเข้าใจ
ต่าง ๆ จํานวน 3
เกี่ยวกับประเทศต่างๆ
กิจกรรม

165,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการสํานัก
ภาษาต่างประเทศ
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
10. โครงการพัฒนา
องค์ความรู้และระบบ
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดผลผลิต
- องค์ความรู้ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่จัดทําขึ้น
อย่างน้อย 3
องค์ความรู้ต่อปี

11. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

- สํานักงานเลขาธิการ - สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจัดทํากรอบ
วุฒิสภาจัดสรรทุน
แนวทางในการจัดสรร
การศึกษา/ทุนฝึก
ทุนการศึกษาที่
อบรมให้แก่ข้าราชการ
สอดคล้องและเป็น
เพือ่ ศึกษาต่อในระดับ
ประโยชน์ต่อ
ปริญญาโท-ปริญญา
สํานักงานเลขาธิการ
เอกหรือทุนฝึกอบรม
วุฒิสภา จํานวน 1
ณ ต่างประเทศ
ฉบับ
จํานวน 7 ทุน
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภานําความรู้
ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

งบประมาณ
241,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

2,800,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
12. โครงการพัฒนา
- ข้าราชการสํานักงาน
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
เลขาธิการวุฒิสภา
ได้เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ต่างประเทศ
จํานวน 6 ครั้ง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทําเอกสารรายงาน
ผลการเยือน และ
การศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศ
จํานวน 6 ฉบับ

งบประมาณ
2,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

13. โครงการแลกเปลี่ยน - ข้าราชการสํานักงาน
ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
เลขาธิการวุฒิสภาไทย
ได้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน 3 ครั้ง
กับต่างประเทศ

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทําเอกสารรายงาน
ผลการแลกเปลี่ยนฯ
ณ ต่างประเทศ
จํานวน 3 ฉบับ

2,000,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

14. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สมาชิก
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนํา
มาใช้งานได้อย่าง
ถูกวิธี

140,400

ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
รับการอบรมใน
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
15. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุน สํานัก
รายงานการประชุม
และชวเลข

ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุน สํานัก
รายงานการประชุม
และชวเลข

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ได้องค์ความรู้ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทําและเผยแพร่
รายงานการประชุม
สภา 1 องค์ความรู้

16. โครงการพัฒนา
- ร้อยละ 85 ของ
- มีโครงการ/กิจกรรม
ศักยภาพการวิเคราะห์
บุคลากรตัวแทนและ
ของสํานักงาน
ข้อมูล การมีส่วนร่วม
กลุม่ เป้าหมายมีความรู้
เลขาธิการวุฒิสภาที่
และเสริมสร้างความ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกิดจากความคิดริเริ่ม
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
การวิเคราะห์และใช้
สร้างสรรค์และการมี
ในการจัดทําโครงการ/
ข้อมูลในการจัดทํา
ส่วนร่วมของบุคลากร
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวแทนและ
กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 5
โครงการ
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งบประมาณ
40,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
รายงานการประชุม
และชวเลข
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

121,400

ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
โครงการ
5.2 สร้างเสริมและพัฒนา 1) ระดับการประเมิน
1. โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการ
ที่มีระดับคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ใน
ทํางานของบุคลากร
การทํางานที่ดี ระดับ 50
การทํางาน
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
2) ระดับการประเมิน
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
องค์กรแห่งความสุขและ
สํานักบริหารงานกลาง
บุคลากรมีระดับคุณภาพ
สํานักการคลังและ
ชีวิตการทํางานที่ดี
งบประมาณ
ระดับ 57

ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในการทํางาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
การทํางาน

งบประมาณ
784,800

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างทัศนคติ
และวัฒนธรรมองค์กร

- มีรายงานการศึกษา
แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน 1
ฉบับ

1,430,800

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

5.3 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการ
บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร

- ร้อยละ 70 ของ
1. โครงการเสริมสร้าง
บุคลากรที่แสดงออกถึง
ทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักตามที่องค์กร
กําหนด

(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

5.4 ส่งเสริม และสนับสนุน - ร้อยละ 70 ของ
คุณธรรมและความ
การดําเนินงานด้าน
โปร่งใส
คุณธรรมและความ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
โปร่งใสขององค์กร
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

โครงการ
2. โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างทัศนคติ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมทัศนคติ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเป็นข้าราชการที่ดี
ของแผ่นดิน

งบประมาณ
258,400

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

- ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
และได้ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

81,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
2. โครงการเสริมสร้าง
- ร้อยละ 95 ของ
ความเข้มแข็งของ
กลุ่มเป้าหมายได้
เครือข่ายเพื่อสนับสนุน
เข้าร่วมโครงการ
การขับเคลื่อนตาม
เสริมสร้างความ
ประมวลจริยธรรม
เข้มแข็งของเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตาม
ประมวลจริยธรรม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- มีเครือข่ายในการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตาม
ประมวลจริยธรรม
อย่างน้อย 1 เครือข่าย

งบประมาณ
582,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. โครงการส่งเสริม
- ร้อยละ 95 ของ
ความจงรักภักดีต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้
สถาบันชาติ ศาสนา
เข้าร่วมโครงการ
และพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมความจงรัก
ตามประมวลจริยธรรม
ภักดีต่อสถาบันชาติ
ข้าราชการรัฐสภา
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามที่
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
กําหนด

420,000

ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

6.1 พัฒนา และขยาย
- จํานวนกิจกรรมความ
เครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมมือกับเครือข่าย
กับหน่วยงานภายใน
ภายในประเทศ
ประเทศ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักการต่างประเทศ
สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักการประชุม
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. โครงการสัมมนาเพื่อ - ร้อยละ ๘๐ ของ
- สํานักงานเลขาธิการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
วุฒิสภาได้รับข้อมูล
เครือข่ายข้อมูล และ
ร่วมสัมมนาเพื่อสร้าง
ทีม่ ีประโยชน์ต่อการ
จัดทําทําเนียบ
เครือข่ายการทํางาน
ปฏิบัติราชการของ
ผู้ประสานงานระหว่าง
ร่วมกันระหว่าง
สํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
วุฒิสภาจากหน่วยงาน
วุฒิสภากับหน่วยงาน
ด้านการประชุมกับ
ประสานการเมืองใน
ประสานการเมืองใน
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
ผู้แทนฝ่ายประสาน
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
และองค์กรอื่น
การเมืองในหน่วยงาน
และองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เรื่อง
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทําเนียบผู้ประสาน
งานระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับ
หน่วยงานประสาน
การเมืองในหน่วยงาน
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งบประมาณ
434,000
292,000

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการสํานัก
การประชุม

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต
การเมืองในหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๑ เล่ม

2. โครงการเผยแพร่และ - เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้
ของเครือข่ายชุมชน
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นักชวเลข
อํานาจหน้าที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและการ
ปฏิบัติงานด้านชวเลข
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน 1 ครั้ง
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่และการปฏิบัติ
งานด้านชวเลขของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

142,000

ผู้อํานวยการสํานัก
รายงานการประชุม
และชวเลข

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
6.2 พัฒนา และขยาย
- กิจกรรมที่มีการทํา
เครือข่ายความร่วมมือ
ความตกลงร่วมกันเพื่อ
กับหน่วยงาน
พัฒนาความร่วมมือของ
ต่างประเทศ
เครือข่ายต่างประเทศ
(ที่ปรึกษาฯ/รองเลขาธิการ
จํานวน 1 กิจกรรม

โครงการ
-

ตัวชี้วัดผลผลิต
-

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
(ไม่มีสํานักเสนอโครงการ
ที่รองรับกลยุทธ์
6.2 พัฒนา และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศ)

วุฒิสภา ที่กํากับดูแล
สํานักการต่างประเทศ
สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และสํานักวิชาการ)
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