ก

คํานํา
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา เป น หน ว ยงานราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ทํ า หน า ที่
ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ เพื่อประโยชนสาธารณะของชาติ รวมทั้งการ
เสริ มสรา งความรู ความเข า ใจในบทบาทหนา ที่ การดํา เนิ น งานดา นนิติบัญ ญั ติแก สาธารณชน
ตลอดจนสงเสริมหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good governance) ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหการบริหารราชการ
มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยใหสวนราชการตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณในการดําเนินงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป
ที่มุงพัฒนาองคกรใหสามารถปรับ ตัวและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณของ
ประเทศในปจจุบัน โดยมีการนําแผนยุทธศาสตรดังกลาวมาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๒
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภา ได จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) เพื่อเปนข อมูลที่นํามาสูการพัฒนา
องคกรโดยแสดงถึงผลการดําเนินโครงการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูล
นํ า ไปดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและเตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป และแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตอไป

กลุมงานติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข

สารบัญ

คํานํา

หนา
ก

สารบัญ

ข

สารบัญตาราง

ค

สารบัญแผนภาพ

ง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒

๒

ตารางผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)

๗

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
• ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
• ขอเสนอแนะ

๑๑

สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร)
• โครงการที่ดาํ เนินการแลวเสร็จ
• โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
• โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการที่ปรับเปลี่ยนชื่อ

๑๔

รายละเอียดโครงการนอกแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๐

โครงการนอกแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)

๒๑

รายละเอียดการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒)

๒๒

รายละเอียดโครงการนอกแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)

๓๓

การประเมินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)

๓๔

ค

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

หนา
๓

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร)

๔

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกจํานวนโครงการรายสํานัก)

๕

ตารางที่ ๔ ตารางเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณรายสํานัก)

๖

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (จําแนกผลการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

๗

ตารางที่ ๖ ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการรายสํานัก)

๘

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงงบประมาณที่เบิกจายจริงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณที่เบิกจายจริงตามประเด็นยุทธศาสตร)

๙

ตารางที่ ๘ ตารางแสดงงบประมาณที่เบิกจายจริง (จําแนกงบประมาณรายสํานัก)

๑๐

ง

สารบัญแผนภาพ
หนา
แผนภาพที่ ๑ เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

๓

แผนภาพที่ ๒ เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร)

๔

แผนภาพที่ ๓ เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกจํานวนโครงการรายสํานัก)

๕

แผนภาพที่ ๔ เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณรายสํานัก)

๖

แผนภาพที่ ๕ แสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

๗

แผนภาพที่ ๖ แสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการรายสํานัก)

๘

แผนภาพที่ ๗ แสดงงบประมาณที่เบิกจายจริงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
( จําแนกงบประมาณที่เบิกจายจริงตามประเด็นยุทธศาสตร)

๙

แผนภาพที่ ๘ แสดงงบประมาณที่เบิกจายจริง (จําแนกงบประมาณรายสํานัก)

๑๐

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู
ขอมูลและระบบสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากล
และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสราง
ภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได แ ปลงแผนยุ ท ธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) สูการปฏิบัติในรูปของโครงการตางๆที่
จะดํ า เนิ น การ จํ า นวน ๓๗ โครงการ และได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น
๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานสี่แสนหกหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) สรุปไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร

๒
๑๘

งบประมาณ
(บาท)
๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐
๗๖,๖๑๔,๘๐๐.๐๐

๗

๕,๑๙๗,๐๐๐.๐๐

๓

๒๑,๔๐๙,๐๐๐.๐๐

๗
๓๗

๔๒,๑๐๙,๗๐๐.๐๐
๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

จํานวนโครงการ

๑. การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
๒. ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ
องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
๓. การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับ
มาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
๔. การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และ
การสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
๕. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
รวม

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการของสํ า นักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวนทั้งสิ้น ๘๖,๖๐๒,๕๓๕.๑๐ บาท (แปดสิบหกลานหกแสนสองพันหารอยสามสิบหา
บาทสิบสตางค) คิดเปนรอยละ ๕๘.๓๓ และเบิกจายงบประมาณโครงการนอกแผน จํานวน ๒๕๐,๓๑๐.๐๕ บาท
(สองแสนหาหมื่นสามรอยสิบบาทหาสตางค)

๒

โดยมีโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๑ โครงการ ใชจายงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน
๒๕๐,๓๑๐.๐๕ บาท (สองแสนหาหมื่นสามรอยสิบบาทหาสตางค) รวมโครงการตามแผนและนอกแผน
ปฏิบัติราชการที่ดําเนินการแลวทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ เบิกจายงบประมาณรวม๘๖,๘๕๒,๘๔๕.๑๕ บาท
(แปดสิบหกลานแปดแสนหาหมื่นสองพันแปดรอยสี่สิบหาบาทสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ ๗๙.๐๐
ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
สํ า หรั บ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํ า นวน ๓๗ โครงการ
งบประมาณรวม ๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานสี่แสนหกหมื่นสามพันหารอยบาท) มี
การเบิกจายงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น ๘๖,๖๐๒,๕๓๕.๑๐ บาท (แปดสิบหกลานหกแสนสองพันหารอย
สามสิบหาบาทสิบสตางค) คิดเปนรอยละ ๕๘.๓๓ ดังรายละเอียดตอไปนี้
• โครงการที่ดําเนินการเสร็จ จํานวน ๒๒ โครงการ
• โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๕ โครงการ
• กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงชื่อ จํานวน ๕ กิจกรรม
โดยการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป สรุปไดตามตารางตอไปนี้ (รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๑ - ๘ และแผนภาพที่ ๑ - ๘)

๓

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
จํานวนโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเด็นยุทธศาสตร

จํานวนโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

(ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑) (ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเปน
มืออาชีพดานงานประชุม
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ ความเปน มื อ อาชีพ ใน
การสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากล และ
มีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การใหความรู การสื่อสาร
การประชาสัมพัน ธ และการสรางภาพลักษณของ
องคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ การพั ฒ นาสมรรถนะ
ของบุคลากร “FAST TEAM”
รวม

๕

๒

๒๕

๑๘

๑๘

๗

๑๖

๓

๑๔

๗

๗๘

๓๗

แผนภาพที่ ๑ เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
จํานวนโครงการ
๓๐
๒๕
๒๕
๑๘

๒๐

๑๘
๑๖
๑๔

๑๕
๑๐

๗

๗

๕
๕

๓

๒

ประเด็นยุทธศาสตร

๐
๑

๒

๓

๔

จํานวนโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑)
จํานวนโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)

๕

๔

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
งบประมาณตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเด็นยุทธศาสตร

งบประมาณตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

(ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑) (ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเปน
มืออาชีพดานงานประชุม
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ ความเปน มื อ อาชีพ ใน
การสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับมาตรฐานสากล และมีความเปน
องคกรธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การใหความรู การสื่อสาร
การประชาสัมพัน ธ และการสรางภาพลักษณของ
องคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ การพั ฒ นาสมรรถนะ
ของบุคลากร “FAST TEAM”
รวม

๑,๖๐๖,๓๑๐.๐๐

๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐

๔๙,๖๒๙,๐๘๐.๐๐

๗๖,๖๑๔,๘๐๐.๐๐

๑๒,๕๒๒,๓๕๐.๐๐

๕,๑๙๗,๐๐๐.๐๐

๒๖,๔๐๙,๐๐๐.๐๐

๒๑,๔๐๙,๐๐๐.๐๐

๔๐,๖๗๙,๑๓๓.๐๐

๔๒,๑๐๙,๗๐๐.๐๐๐

๑๓๐,๘๔๕,๘๗๓.๐๐

๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

แผนภาพที่ ๒ เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
งบประมาณ (ลานบาท)

๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๗๖.๖๑

๔๙.๖๓
๔๒.๑๑
๔๐.๖๘
๒๖.๔๑
๒๑.๔๑
๑๒.๕๒
๕.๒๐

๑.๖๑ ๓.๑๓
๑

ประเด็นยุทธศาสตร
๒

๓

๔

งบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑)
งบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)

๕

๕

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกรายสํานัก)
ที่

จํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑)

สํานัก

จํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักประชาสัมพันธ
๑๔
๓
สํานักบริหารงานกลาง
๕
๑
สํานักการคลังและงบประมาณ
๑
๑
สํานักการตางประเทศ
๒
๐
๑๕
๔
สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม
๒
๑
สํานักกํากับและตรวจสอบ
๔
๑
๔
๒
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักกฎหมาย
๕
๑
สํานักภาษาตางประเทศ
๕
๑
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๒
๘
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
๒
๙
การสื่อสาร
๑๓ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
๑
๒
๑๔ สํานักการพิมพ
๒
๑
๑๕ สํานักนโยบายและแผน
๔
๒
๗๘
๓๗
รวม
หมายเหตุ โครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการควบรวมโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

แผนภาพที่ ๓ เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกรายสํานัก)
จํานวนโครงการ

๑๕
๑๔

๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

๑๒
๙

๘
๕

๔

๓
๑

๑๑

๒

๔
๒

๐

๑

๕

๔
๑

๒

๕
๑

๔
๑

๒

๑

๒

๒

๑

๒

สําน
ัก

ป
สําน ระชาส
ัมพ
สําน ักบ
ัน
ร
ักก
ารค ิหารงา ธ
ลังแ นก
ลา
ละ
สําน งบ ป ง
ักก ระม
ารต าณ
างป
ระ
สําน เทศ
ักวิช
า
ส
า
ํ
สําน นัก การ
ก
ักก
ารป
ํา
สําน กับ แล ระชุม
ะ
ักก
รรม ตรวจ
าธิก สอบ
าร ๑
,
สําน ๒, ๓
สําน
ักก
สําน ักภาษ ฎหมา
ย
ักพ าตา
สําน ัฒนาท งป ระ
ักเท รัพ เทศ
คโน ยาก
โลย รบุ ค
ีสาร คล
สําน
สน
เทศ
ักรา
แล
ยง า
กา ะ
นก
รส
ารป
ระช ื่อสาร
ุมแ
ละ
สําน ชวเลข
สําน
ัก
ักน การพ
โยบ
ิม
ายแ พ
ละแ
ผน

สํานัก

จํานวนโครงการตาม แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑)
จํานวนโครงการตาม แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)

๖

ตารางที่ ๔ ตารางเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการระหวาง ป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณรายสํานัก)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๑)

สํานัก
สํานักประชาสัมพันธ
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักการตางประเทศ
สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาตางประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักการพิมพ
สํานักนโยบายและแผน
รวม

งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๒)

๒๕,๗๐๙,๐๐๐.๐๐
๔๔,๖๕๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๘,๓๗๒,๓๗๓.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๘๔,๕๘๐.๐๐
๒,๘๖๐,๘๒๕.๐๐
๕๙๗,๕๐๐.๐๐
๘๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๑,๒๑๗,๗๔๕.๐๐
๓๙,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๑,๔๐๙,๐๐๐.๐๐
๒๐๗,๖๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๘,๑๑๙,๐๐๐.๐๐
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๘,๖๐๐.๐๐
๙๘๓,๐๐๐.๐๐
๘๓๙,๗๐๐.๐๐
๒๙๑,๔๐๐.๐๐
๔๒,๒๖๔,๗๐๐.๐๐
๖๖,๘๐๙,๕๐๐.๐๐

๔๒๕,๖๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๙,๖๔๘,๖๐๐.๐๐
๑๓๐,๘๔๕,๘๗๓.๐๐

๕๑๓,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๙๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

แผนภาพที่ ๔ เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระหวาง ป ๒๕๕๑ กับ ป ๒๕๕๒
(จําแนกรายสํานัก)
งบประมาณ (ลานบาท)
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐

๖๖.๘๑

๖๐.๐๐
๕๐.๐๐

๔๒.๒๖
๔๑.๒๒
๓๙.๔๕

๔๐.๐๐
๓๐.๐๐

๒๕.๗๑
๒๑.๔๑

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๘.๓๗
๘.๑๒ ๒.๗๕
๒.๘๖
๐.๙๐
๐.๐๒
๐.๐๖ ๐.๑๘
๐.๒๑ ๐.๐๒
๐.๐๐
๐.๐๘ ๐.๙๘ ๐.๖๐
๐.๘๔ ๐.๘๖๐.๒๙
๐.๐๔

๙.๖๕
๓.๙๘
๐.๔๓
๐.๕๑ ๐.๕๐๐.๒๐

๐.๐๐
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สําน

งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ณ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึ ง ๓๐ ก.ย. ๕๑)
งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ณ ๑ ต.ค. ๕๑ ถึ ง ๓๐ ก.ย. ๕๒)

สํานัก

๗

ตารางผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑. การพัฒนาความเปนมืออาชีพดาน
งานประชุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
ดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓. การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการ
ในระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔. การให ค วามรู การสื่ อ สาร
การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติ
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ ๕. การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
“FAST TEAM”
รวม

จํานวนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ

๒

๑

๑๘

๑๒

๗

๕

๓

๑

๗

๓

๓๗

๒๒

แผนภาพที่ ๕ แสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร)

จํานวนโครงการ
๒๐
๑๘
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒

๑๒
๑๐

๗

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๓
๒

๒

๑

๑

ประเด็นยุทธศาสตร

๐
๑

๒

๓

จํานวนโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ

๔

๕

จํานวนโครงการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ

๘

ตารางที่ ๖ ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการรายสํานัก)
ลําดับ
ที่

สํานัก

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จํานวน
โครงการ

ดําเนินการแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

๓
๑
๑
๔
๑
๑
๒
๑
๑
๘
๙

๑
๑
๑
๒
๑
๒
๔
๖

๒
๒
๑
๑
๑
๔
๓

๒

๑

๑

๑
๒
๓๗

๑
๒
๒๒

๑๕

สํานักประชาสัมพันธ
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาตางประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สํานักรายงานการประชุมและ
ชวเลข
สํานักการพิมพ
สํานักนโยบายและแผน
รวม

๑๒
๑๓
๑๔

แผนภาพที่ ๖ แสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกผลการดําเนินโครงการรายสํานัก)
จํานวนโครงการ
๑๐

๙

๙

๘

๘
๗

๖

๖
๕
๔
๓
๒
๑

๔๔

๔
๓

๓
๒๒

๒
๑

๑๑

๑๑
๐

๐

๒

๒๒
๑ ๑ ๑๑
๐
๐

๑ ๑ ๑ ๑
๐
๐ ๐

๒๒
๑ ๑ ๑๑
๐

๐ สํานัก

สําน
ักป

ร
สําน ะชาส
มั พ
สําน ักบ
นั ธ
ริห
ักก
ารค ารงา 
ลงั แ นกล
าง
ละง
บป
ระม
สําน าณ
ักว
สําน ิชากา
ร
สําน
ัก
ักก การป
ําก
ร
สําน ับแล ะชุม
ะต
ักก
รรม รวจ
าธิก สอบ
าร
๑,
๒
สําน , ๓
สําน
ัก
ักภ กฎห
สําน
ม
ส
า
กั เท ํานักพ ษาตา าย
ง
ฒั
คโน
ป
โลย นาทร ระเท
ศ
ัพ
ีส
สําน ารสน ยากร
บ
เ
ักร
ายง ทศแล ุคคล
ะก
าน
า
กา
รป รสอื่ ส
ระช
า
ุมแ ร
ละช
ว
สําน เลข
ก
ั
สําน
กา
ร
ักน
โยบ พมิ พ
ายแ 
ละแ
ผน

๐

จํานวนโครงการ

ดําเนินการแลว

อยูระหวางดําเนินการ

๙

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงงบประมาณที่เบิกจายจริงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณที่เบิกจายจริงตามประเด็นยุทธศาสตร)
งบประมาณที่
กําหนดไวตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร
(บาท)

จํานวน
โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑. การพัฒนา
ความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. ความเปน
มืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ
องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓. การพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานการบริการในระดับ
มาตรฐานสากล และมี ค วามเป น
องคกรธรรมาภิบาล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔. การให
ความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ
และการสรางภาพลักษณขององคกร
นิติบัญญัติแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕. การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
รวม

โครงการที่
ดําเนินการ
แลว

รอยละของ
งบประมาณที่
งบประมาณ
ใชจริง (บาท)
ที่ใช

๒

๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐

๑

๑๙๘,๐๙๑.๒๕

๖.๓๒

๑๘

๗๖,๖๑๔,๘๐๐.๐๐

๑๒

๕๐,๑๘๐,๘๔๙.๗๐

๖๕.๕๐

๗

๕,๑๙๗,๐๐๐.๐๐

๕

๑,๗๖๗,๔๖๕.๘๔

๓๔.๐๑

๓

๒๑,๔๐๙,๐๐๐.๐๐

๑

๑๑,๗๕๖,๖๐๖.๕๓

๕๔.๙๑

๗

๔๒,๑๐๙,๗๐๐.๐๐

๓

๒๒,๖๙๙,๕๒๑.๗๘

๕๓.๙๑

๓๗

๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

๒๒

๘๖,๖๐๒,๕๓๕.๑๐

๕๘.๓๓

แผนภาพที่ ๗ แสดงงบประมาณที่เบิกจายจริงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(จําแนกงบประมาณที่เบิกจายจริงตามประเด็นยุทธศาสตร)
งบประมาณ (ลานบาท)
๘๐.๐๐

๗๖.๖๑

๗๐.๐๐
๖๐.๐๐

๕๐.๑๘

๕๐.๐๐

๔๒.๑๑

๔๐.๐๐
๓๐.๐๐

๒๑.๔๑

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๒๒.๗๐
๑๑.๗๖

๕.๒๐

๓.๑๓ ๐.๒๐

๑.๗๗
ประเด็นยุทธศาสตร

TEAM”

๕. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST

แหงชาติ

และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติ

๔. การใหความรู การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ

องคกรธรรมาภิบาล

ในระดับมาตรฐานสากล และมีความเปน

๓. การพัฒนาระบบปฏิบตั ิงานการบริการ

สารสนเทศ

๒. ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน

ดานวิชาการองคความรู ขอมูลและระบบ

๑. การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม

๐.๐๐

งบประมาณที่กําหนด
ไวตามประเด็น
ยุทธศาสตร (บาท)
งบประมาณที่ใชจริง
(บาท)

๑๐

ตารางที่ ๘ ตารางแสดงงบประมาณที่เบิกจายจริง (จําแนกงบประมาณรายสํานัก)
จํานวน
งบประมาณตาม
งบประมาณที่
โครงการที่
ลําดั
จํานวน
สํานัก
แผนปฏิบัติ
ใชจายจริง
บที่
โครงการ
ดําเนินการ
ราชการ (บาท)
(บาท)
แลว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สํานักประชาสัมพันธ
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักการคลังและ
งบประมาณ
สํานักวิชาการ
สํานักการประชุม
สํานักกํากับและตรวจสอบ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
สํานักกฎหมาย
สํานักภาษาตางประเทศ
สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข
สํานักการพิมพ
สํานักนโยบายและแผน

รวม

รอยละ

๓
๑
๑

๒๑,๔๐๙,๐๐๐.๐๐
๒๐๗,๖๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑

๑๑,๗๕๖,๖๐๖.๕๓ ๕๔.๙๑
๒๕๑,๖๗๕.๐๐ ๑๒๑.๒๓
๑,๕๙๔.๐๐ ๗.๙๗

๔
๑
๑
๒
๑
๑
๘

๘,๑๑๙,๐๐๐.๐๐
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๘,๖๐๐.๐๐
๙๘๓,๐๐๐.๐๐
๘๓๙,๗๐๐.๐๐
๒๙๑,๔๐๐.๐๐
๔๒,๒๖๔,๗๐๐.๐๐

๒
๑
๒
๔

๓,๓๓๘,๘๑๙.๐๗
๐.๐๐
๔๖,๒๘๔.๗๐
๕๖๑,๘๙๑.๒๕
๗๖๓,๕๘๗.๔๓
๑๗,๒๕๖.๘๔
๒๒,๘๒๓,๔๑๖.๒๘

๔๑.๑๒
๐.๐๐
๕๘.๘๙
๕๗.๑๖
๙๐.๙๔
๕.๙๒
๕๔.๐๐

๙

๖๖,๘๐๙,๕๐๐.๐๐

๖

๔๕,๕๓๓,๓๑๘.๐๐

๖๘.๑๕

๒

๕๑๓,๐๐๐.๐๐

๑

๕๑๑,๑๔๖

๙๙.๖๔

๑
๒

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๙๗๘,๐๐๐.๐๐

๑
๒

๓๗

๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

๒๒

๑๙๐,๑๕๐.๐๐ ๙๕.๐๘
๘๐๖,๗๙๐.๐๐ ๒๐.๒๘
๘๖,๖๐๒,๕๓๕.๑๐ ๕๘.๓๓

แผนภาพที่ ๘ แสดงงบประมาณที่เบิกจายจริง (จําแนกงบประมาณรายสํานัก)
งบประมาณ (ลานบาท)
๖๖.๘๑

๔๕.๕๓
๔๒.๒๖

๒๒.๘๒

๒๑.๔๑
๘.๑๒
๐.๐๐

๒.๗๕ ๐.๐๘
๐.๕๖ ๐.๙๘
๐.๗๖ ๐.๘๔
๐.๐๒ ๐.๒๙
๐.๐๕

๐.๕๑ ๐.๕๑

๐.๑๙

๓.๙๘
๐.๒๐
๐.๘๑

สํานัก
สํา
นกั
สํา
กา
นกั
นโย รพมิ พ
บา

ยแ
ละ
แผ
น

๓.๓๔
๐.๒๑
๐.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๒

สํา
นกั
ปร
ะช
าส
สํา
ัมพ
นกั
นั ธ
สํา
บร
นกั

ห
ิ
ารง
กา
รค
าน
ลัง
ก
ล
แล
ะงบ าง
ปร
ะม
าณ
สํา
นกั
วิช
าก
สํา
าร
นกั
สํา
กา
นกั
รป
กํา
ระ
กับ
ชมุ
แล
สํา
ะต
นกั
รว
กร
จส
รม
อบ
าธก
ิ าร
๑,
๒,
สํา
๓
นกั
สํา
ก
ฎห
นกั
ภา
มา
สํา
ย
ษา
นกั
ตา
พฒั
งป
ร
นา
ะเท
ทร
สํา
ศ
ัพย
นกั
าก
เทค
ร
บ
โนโ
ุคค
ลย
ล
ีสา
รส
นเท
ศแ
ละ
กา
รส
สํา
ื่อส
นกั
าร
ราย
งาน
กา
รป
ระ
ชมุ
แล
ะช
วเล
ข

๘๐.๐๐
๗๕.๐๐
๗๐.๐๐
๖๕.๐๐
๖๐.๐๐
๕๕.๐๐
๕๐.๐๐
๔๕.๐๐
๔๐.๐๐
๓๕.๐๐
๓๐.๐๐
๒๕.๐๐
๒๐.๐๐
๑๕.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (บาท)
งบประมาณที่ใชจายจริง (บาท)

๑๑

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
จากการที่กลุม ติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน ไดตดิ ตามและรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) สรุปผลการดําเนินงาน ไดดังนี้
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จํานวน
๓๗ โครงการ
งบประมาณทีไ่ ดรับ
จํานวน
๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท
โครงการที่ไดดําเนินการแลว
มีการเบิกจายงบประมาณทัง้ สิ้น

จํานวน
จํานวน

๒๒ โครงการ (๕๙.๔๖ %)
๘๖,๖๐๒,๕๓๕.๑๐ บาท
(๕๘.๓๓ %)

โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ
มีการเบิกจายงบประมาณทัง้ สิ้น

จํานวน
จํานวน

๑๑ โครงการ
๒๕๐,๓๑๐.๐๕ บาท

รวมโครงการทั้งสิ้น
มีการเบิกจายงบประมาณทัง้ สิ้น

จํานวน
จํานวน

๔๘ โครงการ
๘๖,๘๕๒,๘๔๕.๑๕ บาท

(สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มีโครงการจํานวน ๓๗ โครงการ ดําเนินการแลว
เสร็ จ ๒๒ โครงการ หรื อ ร อ ยละ ๕๙.๔๖ งบประมาณรวม ๑๔๘,๔๖๓,๕๐๐ บาท มี ก ารเบิ ก จ า ย
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๘๖,๖๐๒,๕๓๕.๑๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๘.๓๓ และโครงการนอก
แผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๑ โครงการ โดยมีการเบิกจายงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น ๒๕๐,๓๑๐.๐๕
บาท รวมโครงการตามแผนและนอกแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น ๔๘ โครงการ เบิกจายงบประมาณรวม
๘๖,๘๕๒,๘๔๕.๑๕ บาท)
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
จากการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดดังนี้
๑. กําหนดกิจกรรมในโครงการมีมากเกินไป เมื่อกิจกรรมใดไมสามารถดําเนินการได
จะสงผลใหโครงการนั้นไมบรรลุเปาหมาย
๒. บางโครงการไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว จึงสงผลใหมี
การขยายระยะเวลาออกไป ทําใหการดําเนินโครงการไมอยูในระหวางปงบประมาณ เชน โครงการของ
สํานักเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มียอดวงเงินงบประมาณสูง

๑๒

๓. การกําหนดกลุมเปาหมายแยกเปนรายกิจกรรมยอยเกินไป จึงสงผลใหโครงการ
ไมบรรลุเปาหมาย เชน โครงการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Competency) หลักสูตร
“การพั ฒ นาทั ก ษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โดยกําหนด
กลุ ม เป า หมายในโครงการ คื อ กลุ ม ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางและข า ราชการระดั บ
ปฏิบัติการ เมื่อกลุมเปา หมาย คือ กลุมผูบ ริหารระดับ สูงไมสามารถบริหารจัดการได จึงสงผลให
โครงการนั้นไมสําเร็จไปดวย
๔. โครงการที่ ต อ งดํ า เนิ น การผ า นกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งจะมี ค วามล า ช า
เนื่องมาจากกระบวนการในการประกวดราคาตามระเบียบของราชการ สงผลใหการเบิกจายงบประมาณ
มี ค วามล า ช า เช น โครงการบริ ห ารจั ด การเอกสารที่ สิ้ น กระแสการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดพื้ น ที่ ก ารจั ด เก็ บ
(สํานักการประชุม) และโครงการจัดตั้งหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๕. การใชงบประมาณโดยไมสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดตามแผน เชน โครงการ
สงขาราชการไปศึกษาตอในประเทศ ตางประเทศ และฝกอบรม ณ ตางประเทศ (สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล) โดยมีการจัดทุนการศึกษาทั้งหมด ๑๘ ทุน แบงออกเปน
- ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท ในประเทศ จํานวน ๑๕ ทุน (๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
- ทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในประเทศ จํานวน ๑ ทุน (๖๐๐,๐๐๐ บาท)
- ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท/เอก ณ ตางประเทศ ๑ ทุน (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- ทุนฝกอบรม ณ ตางประเทศ ๑ ทุน (๗๐๐,๐๐๐ บาท)
จากการดํ า เนิ น การ พบว า สํ า นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลได ดํ า เนิ น การให ทุ น
ทั้งหมด ๙ ทุนจากจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ทุน และเมื่อพิจารณาการใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ
ตางประเทศ พบวา มีการใชงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น ๔,๕๖๕,๙๒๐ บาท ซึ่งเกินวางบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรเปนจํานวน ๑,๕๖๕,๙๒๐ บาท
ขอเสนอแนะ
๑. สํานักนโยบายและแผนไดชี้แจง ทําความเขาใจกับสํานักตางๆ ในการกําหนด
กิจกรรมภายในแตละโครงการ โดยใหเนนถึงความเปนไปไดในการบริหารจัดการโครงการนั้นๆ เพื่อให
การดํ า เนิ น การเป น ไปตามแผนที่ตั้ งไว ทั้ งนี้ ใหคํา นึง ถึง ผลผลิ ต ผลลัพ ธ ของโครงการเป น สํ า คั ญ
เพื่อใหสามารถติดตามประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคกร
๒. กอนเริ่มดําเนินโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการควรนําโครงการดังกลาวมารวมกัน
ปรึกษาหารือและวิเคราะหถึงแนวทางในการดําเนินงานใหมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไ ด จ ริ ง ทั้ ง นี้
หากขั้ น ตอนใดในการดํา เนิ น งานไม ส ามารถนํา ไปปฏิ บั ติ ไ ด ผูรับผิดชอบโครงการควรรวมกัน
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดําเนินโครงการใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้
เพื่อ ให โ ครงการเกิด ประสิท ธิ ภ าพและลดความเสี่ ย งในการบริ ห ารโครงการ รวมถึง ลดการสูญ เสี ย
ทรัพยากรที่ไมจําเปนภายในโครงการ
๓. การรายงานผลการดําเนินงานของแตละสํานัก ควรไดขอยุติจากผูอํานวยการกลุม
และผูอํานวยการสํานัก กอนรายงานผลผานระบบ intranet เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและถูกตอง

๑๓

๕. ควรมี ก ารประเมิ น แผนการดํ า เนิ น งานโครงการตั้ ง แต ต น ป ง บประมาณ หาก
โครงการใดมี ป ญ หา อุ ป สรรค ตลอดจนมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ยกเลิ ก โครงการ ควรนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ทั้งนี้ จะไดรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
นอกจากนี้ กลุมงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน มีขอสังเกตวา
โครงการของสํานักตางๆ มุงดําเนินโครงการใหบรรลุตามผลผลิตของโครงการเปนสําคัญ โดยละเลยการ
บรรลุตามผลลัพธของโครงการ ซึ่งหลายโครงการมีผลผลิตที่บรรลุเกินกวาที่กําหนดไวในเปาหมาย แต
ไมบรรลุผลลัพธของโครงการแตอยางใด เปนการสะทอนใหเห็นวาถึงแมโครงการจะสําเร็จลุลวงตาม
ผลผลิต ก็เปนความสําเร็จเพียงครึ่งเดียว เนื่องจากยังขาดการขยายผลในวงกวางทางดานผลลัพธ
ดังนั้น สํานักนโยบายและแผน ขอเสนอแนะวา ผูรับผิดชอบโครงการควรตระหนักและรวมกันดําเนิน
โครงการให บ รรลุ ผ ลทั้ ง ในส ว นของผลผลิ ต และผลลั พ ธ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น โครงการเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แทจริง

๑๔

สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร)
 ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒๒ โครงการ ดังนี้
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
ตามประเด็น (ตามแผนฯ)
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
(จํานวน ๑ โครงการ)
(๑)
๑.
โครงการศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ ระยะที่ ๒
(สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดาน
วิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
(จํานวน ๑๒ โครงการ)
(๑)
๒.
โครงการจัดจางผลิตผลงานวิจัย (สํานักวิชาการ)
(๒)
๓.
โครงการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศและความรวมมือระหวางหองสมุดในดานการยืม
ระหวางหองสมุดและการใชฐานขอมูลรวมกัน (สํานักวิชาการ)
(๓)
๔.
โครงการพัฒนาองคความรูดานการแตงตัง้ และถอดถอน
(สํานักกํากับและตรวจสอบ)
๔.๑ การจัดทําหนังสือพัฒนาการองคกรอิสระในประเทศไทย กรณี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๔.๒ การจัดทําหนังสือพัฒนาองคกรอิสระในประเทศไทย กรณี ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา
๔.๓ การจัดทําหนังสือพัฒนาการถอดถอน ผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง
ในประเทศไทย
(๔)
๕
โครงการจัดทําวารสารกรรมาธิการ Check & Balance
(สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓)
(๕)
๖.
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกทดแทนสําหรับสมาชิกวุฒิสภา
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
(๖)
๗.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันไวรัส
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
(๗)
๘.
โครงการระบบควบคุมการเขาถึงเครือขาย
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
(๘)
๙.
โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลระบบสารสนเทศ
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)

๑๕

จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
ตามประเด็น (ตามแผนฯ)
ยุทธศาสตร
(๙)
๑๐.
โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขาย (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
(๑๐)
๑๑.
โครงการจัดตัง้ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
(๑๑)
๑๒.
โครงการการจัดการความรูกับชุมชนนักชวเลข
(สํานักรายงานการประชุมและชวเลข)
(๑๒)
๑๓.
โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูของบุคลากรในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการใน
ระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
(จํานวน ๕ โครงการ)
(๑)
๑๔.
โครงการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใตระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ (สํานักการพิมพ)
(๒)
๑๕.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สํานักบริหารงานกลาง)
๑๕.๑ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑๕.๒ การจัดการงานเอกสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๕.๓ ยกยองบุคลากรที่ยึดมั่นตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๑๕.๔ การเรียนรูและประยุกตใชจุลินทรีย EM
(๓)
๑๖.
โครงการดําเนินการปรับปรุงองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา (สํานักนโยบายและแผน)
(๔)
๑๗.
โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สํานักการคลังและงบประมาณ)
๑๗.๑ จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธและเผยแพรเพื่อรณรงค ตามมาตรการ
การประหยัดพลังงาน ประกอบดวย โปสเตอร แผนพับ
สติ๊กเกอร และบอรดประชาสัมพันธ
๑๗.๒ กิจกรรมปลูกปาและอนุรักษธรรมชาติ
(เดิมชือ่ การติดตั้งสวิตซไฟฟาแบบกระตุก (มีสายชักเปด-ปด))
(๕)
๑๘.
โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๒ (สํานักนโยบายและแผน)

๑๖

จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ตามประเด็น (ตามแผนฯ)
ยุทธศาสตร

(๑)

๑๙.

(๑)

๒๐.

(๒)

๒๑.

(๓)

๒๒.

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ
และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
(จํานวน ๑ โครงการ)
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสว นรวมของประชาชน
(สํานักประชาสัมพันธ)
๑๙.๑ การเสริมสรางประสบการณความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับ
เด็กและเยาวชน
๑๙.๒ การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติประจําป
๑๙.๓ การเสริมสรางความพรอมแกทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
(จํานวน ๓ โครงการ)
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๒๐.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางองคความรู และ
การประสานงานกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ
๒๐.๒ การสัมมนา เรื่อง การตรวจนับรายชื่อประชาชนที่เขาชื่อ
รองขอเพื่อใหวุฒิสภาถอดถอนบุคคล
โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๒๑.๑ หลักสูตร “การบริหารจัดการองคกร”
๒๑.๒ หลักสูตร “การพัฒนาขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหม”
๒๑.๓ หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง”
๒๑.๔ หลักสูตร “วิทยากรฝกอบรม”
๒๑.๕ หลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ”
๒๑.๖ หลักสูตร “การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ”
๒๑.๗ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน”
โครงการสงขาราชการไปศึกษา/อบรม กับหนวยงานภายนอก
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

๑๗


อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๕ โครงการ ดังนี้
จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
ตามประเด็น (ตามแผนฯ)
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
(จํานวน ๑ โครงการ)
(๑)
๑.
โครงการบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติเพื่อลดพื้นที่การ
จัดเก็บ (สํานักการประชุม)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
ดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
(จํานวน ๖ โครงการ)
(๑)
๒.
โครงการจัดทํารายงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงานวิจัยวุฒิสภา
(สํานักวิชาการ)
๒.๑ การจัดทํารายงานวิชาการ
(๒)
๓.
โครงการพัฒนาองคความรูดานนิติบญ
ั ญัติ (สํานักกฎหมาย)
๓.๑ การจัดทําเอกสารวิชาการดานกฎหมาย
(๓)
๔.
โครงการปรับปรุงหองฝกอบรมคอมพิวเตอร
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
(๔)
๕.
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพื่อทดแทน
ของเดิม (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
(๕)
๖.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
(๖)
๗.
โครงการพัฒนากลยุทธการสื่อสารและสงเสริมการใชหองสมุดและ
พิพิธภัณฑวฒ
ุ สิ ภา (สํานักวิชาการ)
๗.๑ การจัดเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพรของหองสมุดและ
พิพธิ ภัณฑวุฒิสภา
๗.๒ การวิจัยทักษะการใชสารสนเทศของสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร
สํานักงานและผูที่เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการใน
ระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
(จํานวน ๒ โครงการ)
(๑)
๘.
โครงการการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพชวเลข
(สํานักรายงานการประชุมและชวเลข)

๑๘

จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
ตามประเด็น (ตามแผนฯ)
ยุทธศาสตร
(๒)
๙.
โครงการพัฒนาองคความรูดานภาษาตางประเทศ
(สํานักภาษาตางประเทศ)
๙.๑ จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องนารูของวุฒิสภาไทย
ภาคภาษาตางประเทศ
๙.๑.๑ ชุดสื่อสิ่งพิมพเผยแพรเกี่ยวกับรัฐสภาไทยในภาค
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, ลาว, จีน, มลายู)
๙.๑.๒ แผนซีดีนาํ เสนอวีดีทศั น
๙.๑.๒.๑ แผนซีดีนําเสนอวีดที ัศน เรื่อง วุฒิสภาไทยภาคภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ลาว, มลายู)
๙.๑.๒.๒ แผนซีดีนําเสนอวีดีทัศน เรื่อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย
ภาคภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, ลาว,
มลายู)
๙.๒ จัดทําหนังสือขอมูลระบบรัฐสภาประเทศตางๆ
๙.๓ การจัดทําวารสาร “ภาษาสาร” สําหรับถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางดานภาษาตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ
และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
(จํานวน ๒ โครงการ)
(๑)
๑๐.
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สํานักประชาสัมพันธ)
(๒)
๑๑.
โครงการสงเสริมการใหความรูการประชาสัมพันธและการสราง
ภาพลักษณองคกร (สํานักประชาสัมพันธ)
๑๑.๑ โครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภาประกวดบทประพันธและ
ภาพวาดเรื่องเรารักพระเจาอยูหัวและพระราชินี
(เดิมชื่อ โครงการการจัดทําหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา)
๑๑.๒ การจัดทําเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาและ
วงงานรัฐสภา
๑๑.๓ การเผยแพรผลงานของวุฒิสภาทางหนังสือพิมพ

๑๙

จํานวน
จํานวน
โครงการ
โครงการ
ตามประเด็น (ตามแผนฯ)
ยุทธศาสตร

(๑)

๑๒.

(๒)

๑๓.

(๓)

๑๔.

(๔)

๑๕.

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
“FAST TEAM” (จํานวน ๔ โครงการ)
โครงการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Competency)
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๑๒.๑ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร
(Functional Competency) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๑๓.๑ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลกรสูความเปนมืออาชีพ
ดานตางประเทศ”
โครงการสงขาราชการไปศึกษาตอในประเทศ ตางประเทศ และฝกอบรม
ณ ตางประเทศ (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
โครงการแลกเปลี่ยนขาราชการและการศึกษาดูงานของสมาชิกวุฒิสภา
และขาราชการ ณ ตางประเทศ (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๑๕.๑ การศึกษาดูงานตางประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



รายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการที่ปรับเปลี่ยนชื่อประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๕
กิจกรรม ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมี
ความเปนองคกรธรรมาภิบาล (จํานวน ๑ กิจกรรม)
โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สํานักการคลังและงบประมาณ)
๑. กิจกรรมปลูกปาและอนุรักษธรรมชาติ (สํานักการคลังและงบประมาณ) เดิมชื่อ กิจกรรมการ
ติดตั้งสวิตซไฟฟาแบบกระตุก (มีสายชักเปด - ปด)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณ
ขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ (จํานวน ๑ กิจกรรม)
โครงการสงเสริมการใหความรูการประชาสัมพันธและการสรางภาพลักษณองคกร (สํานักประชาสัมพันธ)
๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติของวุฒิสภาประกวดบทประพันธและภาพวาด เรื่อง เรารักพระเจาอยูหัวและ
พระราชินี (สํานักประชาสัมพันธ) เดิมชื่อ กิจกรรมการจัดทําหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา

๒๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร FAST TEAM
(จํานวน ๓ กิจกรรม)
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร (Functional Competency) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๑. กิจกรรม หลักสูตร “การจัดทําโครงการและการติดตามประเมินผล” เดิมชื่อ กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลโครงการ
๒. กิจกรรม หลักสูตร “นักประชาสัมพันธเชิงรุก” เดิมชื่อ การเพิ่มพูนความรูดานการประชาสัมพันธ
และการบริหารระบบลูกคาสัมพันธ (CRM)
๓. กิจกรรม หลักสูตร “การเสริมสรางเทคนิคในการเขียนงานวิชาการ” เดิมชื่อ กิจกรรมการเสริมสราง
เทคนิคในการเขียนและนําเสนองานวิชาการ


รายละเอียดโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมี
ความเปนองคกรธรรมาภิบาล (จํานวน ๑ โครงการ)
๑. โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เพิ่มเติม)
(สํานักการคลังและงบประมาณ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร FAST TEAM
(จํานวน ๑๐ โครงการ)
๒. พัฒนาสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Competency) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๒.๑ โครงการอบรมการใชระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจําปผานระบบ
intranet ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๒ โครงการอบรมใหความรู หลักสูตร การเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๒.๓ โครงการถายทอดประสบการณภาษาอังกฤษเบื้องตน
๒.๔ โครงการอบรมภาษาจีนกลาง (หลักสูตรตอเนื่อง) ใหแกผูผานการอบรมภาษาจีนกลาง
(หลักสูตรพื้นฐาน)
๒.๕ โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
๓. พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๓.๑ โครงการฝกอบรมหลักสูตร การใชโปรแกรมระบบการจายเบี้ยประชุมของกรรมาธิการ
๓.๒ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับระบบการกําหนดตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญ
๓.๓ โครงการอบรมใหความรู หลักสูตร เสียภาษีอยางไรกับหลักเกณฑสิทธิลดหยอนแบบใหม
๔. พัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร (Functional Competency) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๔.๑ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านให กั บ เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔.๒ โครงการสัมมนาผูบริหาร เรื่อง การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

รายละเอียดโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)
ผลการ
งบประมาณ
รอยละของ
ดําเนินงาน
งบประมาณที่ งบประมาณที่ใช
เหลือจาย
ผูรับผิดชอบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
แผน
งบประมาณที่ใช
โครงการ/
กําหนด (บาท)
(บาท)
(บาท)
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรราภิบาล
๑ โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑ กิจกรรม
๑ กิจกรรม
๒๐,๒๔๐.๕๐ ๒๐,๒๔๐.๕๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐ สํานักการคลังและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร FAST TEAM
๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Competency)
๒.๑ โครงการอบรมการใชระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติราชการประจําปผานระบบ intranet ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
๒.๒ โครงการอบรมใหความรู หลักสูตร การเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๒.๓ โครงการถายทอดประสบการณภาษาอังกฤษเบื้องตน
๒.๔ โครงการอบรมภาษาจีน
๒.๔ โครงการอบรมภาษาจีนกลาง (หลักสูตรตอเนื่อง) ใหแกผูผานการอบรม
ภาษาจีนกลาง (หลักสูตรพื้นฐาน)
๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
๓.๑ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับระบบการกําหนดตําแหนงขาราชการ
รัฐสภาสามัญ
๓.๒ โครงการอบรมใหความรู หลักสูตร เสียภาษีอยางไรกับหลักเกณฑสิทธิ
ลดหยอนแบบใหม
๓.๓ โครงการฝกอบรมหลักสูตร การใชโปรแกรมระบบการจายเบี้ยประชุมของ
กรรมาธิการ
๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร
(Functional
Competency)
๔.๑ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔.๒ โครงการสัมมนาผูบริหาร เรื่อง การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑ ครั้ง

๘,๓๐๐.๐๐

๘,๓๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๙,๐๐๐.๐๐

๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๙,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๓,๒๕๐.๐๐

๑๓,๒๕๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑,๒๕๐.๐๐

๑,๒๕๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๒๗,๘๐๐.๐๐

๒๐,๘๕๐.๐๐

๖,๙๕๐.๐๐

๗๕.๐๐ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๒๖,๐๐๐.๐๐

๒๒,๗๐๐.๐๐

๓,๓๐๐.๐๐

๘๗.๓๑ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑๗,๗๒๐.๐๐

๕๖,๒๘๐.๐๐

๖๗.๖๖ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓๑๖,๘๔๐.๕๐ ๒๕๐,๓๑๐.๕๐

๖๖,๕๓๐.๐๐

๗๙.๐๐

๓๓

รวม

๑ ครั้ง

๓๔

การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๕๕)
การดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ สํ านักงานเลขาธิการวุฒิ สภาได
กําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร ใหป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน “ปแหงการพัฒนาสูระบบมาตรฐานและเปน
องคกรธรรมภิบาล” ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๕๕)
ไดกําหนดโครงการตามทิศทางการพัฒนาองคกร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเปนมืออาชีพ
ดานงานประชุม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
ดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับมาตรฐานสากล และมีความ
เปนองคกรธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๔ การใหความรู การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณ
ขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร “FAST TEAM”

ตัวชี้วัดของโครงการ
ตามกลยุทธไดรับการปฏิบัติตาม
กรอบ ระยะเวลาและงบประมาณ
(รอยละ)

ผลการดําเนินการ
(รอยละ)

๗๗

๕๐.๐๐

๗๗

๖๖.๖๗

๗๗

๗๑.๔๓

๗๗

๓๓.๓๓

๗๗

๔๒.๘๖

จากการประเมินตัวชี้วัดโครงการตามแผนยุทธศาสตรในแตละยุทธศาสตรนั้น พบวา ผลการดําเนินการ
โครงการในภาพรวมอยูในระดับทีต่ องทําการปรับปรุง หากพิจารณาถึงรายละเอียดของแตละโครงการทั้ง
ในเรื่องเปาหมาย ผลผลิต และผลลัพธ ของโครงการ พบวา โครงการสวนใหญขาดความสอดคลองกันทั้ง
ในระดับเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตลอดจนกลยุทธที่รองรับโครงการ โดยพบวาโครงการที่มกี ารกําหนด
ภายใตยุทธศาสตรในแตละกลยุทธประกอบดวย ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธในระดับโครงการยังไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เชน
๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑

กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ

การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
สงเสริมการนําระบบลูกคาสัมพันธมาประยุกตใช
รอยละ ๗๗ ของผูใชบริการ (สมาชิกวุฒิสภา) มีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพในการบริการดานการประชุมอยูในเกณฑระดับดี
ถึงดีมาก

๓๕
โครงการที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดผลผลิต

โครงการศูนยประสานงานขอมูลดานกรรมาธิการ ระยะที่ ๒
มีการลดขั้นตอนการประสานงานกับกลุมงานภายในสํานัก
กรรมาธิการ ๑,๒และ ๓ อยางนอยรอยละ๕

จากการวิเคราะห พบวา ตัวชี้วัดกลยุทธกาํ หนดให รอยละ ๗๗ ของผูใ ชบริการ (สมาชิกวุฒสิ ภา)
มีความพึงพอใจตอคุณภาพในการบริการดานการประชุมอยูในเกณฑระดับดีถงึ ดีมาก ขณะที่ตัวชี้วัด
ผลผลิตมุงในเรื่องของการลดขั้นตอนการประสานงานกับกลุมงานภายในสํานักกรรมาธิการ กลาวคือ การกําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการมีความไมสอดคลองกับตัวชี้วัดกลยุทธภายใตยุทธศาสตร สงผลใหโครงการดังกลาว
ไมบรรลุตามตัวชี้วัดกลยุทธและไมสามารถผลักดันยุทธศาสตรใหสําเร็จได
กลยุทธ
การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไรกระดาษ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
รอยละ ๕ ของปริมาณการใชกระดาษลดลง
โครงการที่ดําเนินการ โครงการบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบตั ิ
เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บ
ตัวชี้วัดผลผลิต
รอยละ ๑๐๐ ของเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานถูกจัดเก็บ
รวบรวมไวเปนหมวดหมูด วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะห พบวา ตัวชี้วัดกลยุทธกําหนดให ลดปริมาณการใชกระดาษลงรอยละ ๕ ขณะที่
ตัวชี้วัดผลผลิตมุงเรื่องการจัดเก็บรวบรวมเอกสารไวเปนหมวดหมูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวได
วาโครงการบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บ ยังไมตอบสนองการลดปริมาณ
การใชกระดาษแตอยางใด ซึ่งโครงการดังกลาวควรอยู ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล เพราะมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการมากกวา
๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงานการบริการในระดับมาตรฐานสากล
และมีความเปนองคกรธรรมาภิบาล
กลยุทธ
พัฒนาการดําเนินการดานการตางประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
รอยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของผูใชบริการที่พึงพอใจใน
คุณภาพของงานอยูในระดับดี
โครงการที่ดําเนินการ
โครงการพัฒนาองคความรูดานภาษาตางประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรเรื่องนารูของวุฒิสภา
ประกอบดวย
- ชุดสื่อสิ่งพิมพหนังสือเรื่อง “ความรูในวงงานรัฐสภา”
(อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ลาว)

๓๖
- แผนซีดนี ําเสนอวีดิทัศนเรื่องวุฒิสภาไทย ภาค
ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน)
ภาษาละ ๑ แผน
- แผนซีดนี ําเสนอวีดิทัศนเรื่องสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาภาคภาษาตางประเทศ ๓ ภาษา รวม ๑ แผน
๒. มีหนังสือขอมูลระบบรัฐสภาตางประเทศจํานวน ๗ เลม
จัดพิมพประเทศละ ๓๐๐ เลม
๓. มีวารสาร “ภาษาสาร” สําหรับถายทอดและแลกเปลีย่ น
ประสบการณทางดานภาษาตางประเทศ รวม ๔ ฉบับ
ราย ๓ เดือน ครั้งละ ๓๐๐ เลม
จากการวิเคราะห พบวา ตัวชี้วัดกลยุทธกําหนดรอยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของผูใชบริการที่
พึงพอใจในคุณภาพของงานอยูในระดับดี แตเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการพัฒนาองคความรู
ดานภาษาตางประเทศ พบวา เปนการผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ โครงการดังกลาวควรอยู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณของ
องคกรนิติบัญญัติแหงชาติ เพราะมีความสอดคลองและตอบสนองกลยุทธไดมากกวา
๓) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
โครงการที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดผลผลิต

การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสราง
ภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แกบุคคลในและภายนอกองคกร
รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประชาสัมพันธเผยแพร ขยายผลสูประชาชนไดอยางถูกตอง
โครงการการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน
- มีเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ เขารวมกิจกรรมการ
เสริมสรางประสบการณความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยไม
นอยกวา ๔,๐๐๐ คน
- มีเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเขารวมกิจกรรมการ
จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน
- มีผนู ําจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือ
เยาวชนเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางความพรอมแกทองถิ่น
หลักสูตร “กระบวนการการเสริมสรางผูนาํ นักประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม” ครั้งละไมนอยกวา ๑๒๐ คน

๓๗
จากการวิเคราะห พบวา ตัวชี้วัดกลยุทธกาํ หนด รอยละ ๘๐ ของกลุม เปาหมายสามารถนําความรูที่
ไดรับไปประชาสัมพันธเผยแพรขยายผลสูประชาชนไดอยางถูกตอง ขณะที่ตวั ชี้วัดผลผลิตของโครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน เนนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมตางๆที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาจัดขึ้น ซึ่งยังไมตอบสนองตัวชี้วัดกลยุทธตามยุทธศาสตรได
๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
โครงการที่ดําเนินการ
ตัวชี้วัดผลผลิต

การพัฒนาสมรรถนะของบุคคล “FAST TEAM”
สงเสริมบุคลากรดานการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน
รอยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติและขาราชการที่อยูในระดับดี
โครงการสงขาราชการไปศึกษา/อบรม กับหนวยงานภายนอก
รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการศึกษา/อบรม ผานหลักสูตรตาม
เกณฑการประเมินของแตละหลักสูตร

จากการวิเคราะห พบวา ตัวชี้วัดกลยุทธกําหนดรอยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและขาราชการที่อยูในระดับดี
ขณะที่ตัวชี้วัดผลผลิตของแตโครงการ
สงขาราชการไปศึกษา/อบรม กับหนวยงานภายนอก ใหขาราชการเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่ไดมีการ
ประเมิน โดยพบวาโครงการดังกลาวไมสามารถทําการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรได
จากการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) สรุปไดดังนี้
๑. ควรทําการวิเคราะหโครงการตลอดจนเปาหมายในแตละกลยุทธใหมีความชัดเจน
ทั้งนี้ เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการผลักดันยุทธศาสตรขององคกรใหประสบผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร
โดยผลทีไ่ ดจากการประเมินยุทธศาสตรจะสามารถนําไปสูการทบทวนเพื่อทําการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
และกลยุทธขององคกรตอไป
๒. โครงการที่กําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ รวมถึงเปาหมายที่ถูก
กําหนดไวในกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
หลังจากที่มีการกําหนดโครงการควรนําเขาคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหดาํ เนินการพิจารณาถึงความถูกตองและสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรฯอีกครั้ง ทัง้ นี้ โครงการทุกๆ โครงการควรมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรและสอดคลอง
กับกลยุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโครงการไดดาํ เนินการเสร็จสิ้น ผลสําเร็จของโครงการควรที่จะบรรลุถึง
เปาหมายของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรที่ไดถูกกําหนด
๓. ควรจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร และจํ า แนกโครงการว า โครงการใดมี
ความสําคัญที่จะผลักดันยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ หรือโครงการใดที่เกิดขึ้นจากงานประจํา ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการมุงใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานโครงการตามยุทธศาสตรใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว

๓๘
๔. การดํ า เนิ น โครงการในรอบป ง บประมาณ ระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานรวมถึ ง
เป า หมายของโครงการควรมีค วามชัด เจน เนื่ อ งจากเกี่ย วพัน ตอ การเบิก จา ยงบประมาณและการวาง
แผนการติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. โครงการที่ตองได รับความรวมมือจากหนวยงานหรือบุคคลอื่น ที่สงผลกระทบตอ
ความสํา เร็ จ ของโครงการ เช น โครงการที่สง ผลเกี่ย วกับ ความพึ ง พอใจของผู รับ บริก าร ควรมี การ
วิเคราะหและควบคุมการดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จตามที่ไดวางแผน
จากแนวทางที่ไดเสนอดังกลาวถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถทําใหการติดตามโครงการ
และประเมินผลโครงการสามารถทําใหโครงการบรรลุผลตามยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได
รวมถึงสงผลตอการประเมินผลโครงการใหสามารถตรวจสอบและติดตามความกาวหนาของโครงการไดเปน
รูปธรรม รวมทั้งสามารถนํามาเปนขอมูลใหกบั ผูบริหารไดทาํ การพิจารณา เรงรัด ติดตาม และอนุมัตโิ ครงการตอไป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม
เปาประสงค เพื่อใหการดําเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง ทุกฝายมีความพึงพอใจ
ผลผลิตที่ ๑ การจัดการประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและถูกตอง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
- รอยละ ๗๗ ของ
โครงการตามกลยุทธใน
ยุทธศาสตรที่ ๑ ไดรับ
การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและ
งบประมาณ
๑. สงเสริมการนํา
ระบบลูกคาสัมพันธ
มาประยุกตใช
(CRM- Customers
Relation
Management)

- รอยละ ๗๗ ของ
ผูใชบริการ
(สมาชิกวุฒิสภา) มี
ความพึงพอใจตอ
คุณภาพในการบริการ
ดานการประชุมอยูใน
เกณฑระดับดีถึงดีมาก

๑.โครงการศูนย
ประสานงานขอมูลดาน
กรรมาธิการ ระยะที่ ๒

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๗๗ %

๕๐%

๖ ครั้ง

๖ ครั้ง

ผลผลิต

- มีการลดขั้นตอนการ
ประสานงานกับกลุมงาน
ภายในสํานักกรรมาธิการ
๑,๒,๓ อยางนอย รอยละ ๕

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

-ศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชม
และรับฟงการบรรยาย
เรื่อง การสรางความพึง
พอใจใหกับผูขอรับ
บริ ก ารข อ มู ล และ
ระบบงานของ
ศูนยบริการขอมูล
จํานวน ๖ ครั้ง แตทั้งนี้
ไมไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลการลดขั้นตอน
การประสานงานกับ
กลุมงานภายในสํานัก
กรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

สํานักกรรมาธิการ
๑, ๒ และ ๓

๓๙

กลยุทธ

๒. การพัฒนาระบบ
สํานักงานยุคไร
กระดาษ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและ
คุณภาพการใหบริการ
- รอยละ ๕ ของปริมาณ ๑. โครงการบริหารจัดการ
เอกสารที่สิ้นกระแสการ
การใชกระดาษลดลง
ปฏิบัติเพื่อลดพื้นที่การ
จัดเก็บ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๑ ระบบ

๐ ระบบ

ผลผลิต

- รอยละ ๑๐๐ ของเอกสาร
ที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงาน
ถูกจัดเก็บรวบรวมไวเปน
หมวดหมูดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มั่นคง ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

- อยูระหวาง
ดําเนินการประกวด
ราคาจัดซื้อครุภัณฑ
ตามโครงการครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๒
เนื่องจากมีผูประกวด
ราคาเพียงรายเดียว

สํานักการประชุม

๔๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ
เปาประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อใหงานนิติบัญญัติของชาติเปนไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ
ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อใหงานดานนิติบัญญัติของชาติเปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
- รอยละ ๗๗ ของโครงการ
ตามกลยุทธในยุทธศาสตรที่
๒ ไดรับการปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและ
งบประมาณ
๑.พัฒนาระบบ
ขอมูลดานนิติ
บัญญัติแหงชาติ

- ผลงานทางวิชาการที่
สามารถนําไปประยุกตกับ
การปฏิบัติงานและ
ยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจํานวน ๘
ผลงาน

๑. โครงการจัดจางผลิต
ผลงานวิจัย

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๗๗%

๖๖.๖๗%

๕ เรื่อง

๖ เรื่อง

ผลผลิต

- มีผลงานวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไม
นอยกวา ๕ เรื่อง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

- มีผลงานวิจัยจํานวน
ทั้งสิ้น ๖ เรื่อง ไดแก
๑..การศึกษาเพื่อปรับปรุง
โครงสรางการปฏิบัติงาน
กองบังคับการตํารวจ
ทองเที่ยว
๒. การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ : ระบบ
การแบงผลประโยชน
ผลผลิตและผลลัพธจาก
ทรัพยากรปโตรเลียม

สํานักวิชาการ

๔๑

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

- รอยละ ๑๐ ของผูใชบริการที่
เขาสืบคนหรือขอบริการ
ขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่เพิ่มขึ้น

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

ผลผลิต

๒. โครงการจัดทํารายงาน ๒ กิจกรรม ๑ กิจกรรม
ทางวิชาการและการ
เผยแพรผลงานวิจัย
วุฒิสภา
๒.๑ การจัดทํารายงาน
๘ เรื่อง
๕ เรื่อง - มีรายงานวิชาการ จํานวน
วิชาการ
๘ เรื่อง/ป

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
๓. สถานภาพและทิศทาง
การพัฒนาการเรียน
อิเล็กทรอนิกสใน
สังคมไทย
๔. กลโกงบริษัทจัดหางาน
วิธีการปองกันและแนว
ทางแกไข
๕. การศึกษาเพื่อประเมิน ผล
การแทรกแซงราคาสินคา
เกษตร กรณี มันสําปะหลัง
๖. การศึกษาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ
เช็คชวยชาติ
สํานักวิชาการ

- จัดทํารายงานวิชาการ
จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก
๑. สมัชชารัฐสภาอาเซี่ยน
(ASEAN Inter
Parliament Assembly)
๒. สถานการณผูสูงอายุ
ของประเทศไทย

๔๒

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๒.๒ โครงการเผยแพรผลงาน
การวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากวุฒิสภา

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๕ เรื่อง

๑๑ เรื่อง

ผลผลิต

- มีการเผยแพรผลงานวิจัย
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ไมต่ํากวา ๕ เรื่อง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
๓. ปญหามลพิษและ
ผลกระทบทางสุขภาพของ
ประชาชนและขอเสนอตอ
การแกไขปญหา กรณี
พื้นที่อุตสาหกรรม อําเภอ
เมือง และอําเภอบานฉาง
จ. ระยอง
๔. ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
กับผลกระทบที่ไมอาจ
ประเมินได
๕. ปญหาหมอกควันและ
มลพิษจากฝุนละอองใน
ภาคเหนือตอนบน :
จ. เชียงใหม เชียงราย
ลําพูน และลําปาง
- เผยแพรผลงานวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจํานวน ๑๑ เรื่อง
ดังนี้
๑. การจัดทํากฎหมาย
ตามรายงานการพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแกไข
กฎหมายโทรคมนาคม
และการสื่อสาร
๒. การทุจริตในองคการ
ภาครัฐที่มุงดําเนินการ
๔๓

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
ในรูปธุรกิจ: ศึกษากรณี
บริษัท อสมท. จํากัด
(มหาชน)
๓. การพัฒนาแบบ
ประเมินความเชื่อถือ
ไววางใจของประชาชน
ตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวน
ตําบลในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต
๔. การเสริมสรางความ
เขมแข็งของฝายนิติ
บัญญัติในกระบวนการ
งบประมาณแผนดิน
๕. เครือขายชุมชนดาน
ยาเสพติดกับการปองกัน
การกระทําผิดซ้ําของ
ผูพนโทษคดียาเสพติด
๖. ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในองคการ
บริหารสวนตําบล
๗. ผลกระทบของการ
ใชจายภาษี ใ นระบบ
การคลังของประเทศ

๔๔

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

- หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกและตางประเทศที่
สามารถเชื่อมโยงเครือขาย
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับ
สํานักเลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน ๓ หนวยงาน

๑.โครงการสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศและ
ความรวมมือระหวาง

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๒
หนวยงาน

๒
- มีหนวยงานที่ไดทําความ
หนวยงาน ตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยน

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
๘. ผลกระทบของการ
ยายถิ่นขามชาติตอ
ชุมชนชายแดนและ
ชุมชนที่มีผูยายถิ่น
จํานวนมากในประเทศไทย
: การสรางความกลมกลืน
และความมั่นคงในชุมชน
๙. ผูตองขังกับการใช
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ศักยภาพของ
ประเทศไทยตอการมี
โรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร
๑๑. สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของคน
พิการทางดานการศึกษา
ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักวิชาการ
- หนวยงานที่รว ม
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและผลงานทาง
วิชาการกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คือ
๔๕

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

หองสมุดในดานการยืม
ระหวางหองสมุดและการ
ใชฐานขอมูลรวมกัน

- รอยละ ๔๐ ของการ
พัฒนาขอมูลดานนิติบัญญัติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
๔ หนวยงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา)

๑. โครงการพัฒนาองค
ความรูดานการแตงตั้ง
และถอดถอน
๑.๑ การจัดทําหนังสือ
พัฒนาการองคกรอิสระ
ในประเทศไทย กรณี
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
๑.๒ การจัดทําหนังสือ
พัฒนาองคกรอิสระใน
ประเทศไทย กรณี
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา

๓ เรื่อง

๓ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑.๓ การจัดทําหนังสือ
พัฒนา การถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในประเทศไทย

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
มติชนอีไลบราลี่ และ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย

ขอมูลกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และกลุม
งานหองสมุดและพิพิธภัณฑ
จํานวน ๒ หนวยงาน
- มีการบอกรับการเปน
สมาชิกฐานขอมูล จํานวน ๒
ฐาน
- หนั ง สื อ จํา นวน ๓ เรื่ อ ง - ดําเนินการเสร็จสิ้น
ดั ง นี้
โดยจัดทําหนังสือเพื่อ
พัฒนาองคความรูดาน
๑. หนังสือพัฒนาการจัดตั้ง การแตงตั้งและถอด
องคกรอิสระในประเทศไทย ถอน จํานวน ๓ เรื่อง
กรณี คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ จํานวน ๑
เรื่อง (จัดพิมพ ๕๐๐ เลม)
๒. หนังสือพัฒนาการจัดตั้ง
องคกรอิสระในประเทศไทย
กรณี ผูตรวจการแผนดิน
รัฐสภา จํานวน ๑ เรื่อง
(จัดพิมพ ๕๐๐ เลม)

สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ

๓. หนังสือพัฒนาการ การ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง จํานวน ๑
เรื่อง (จัดพิมพ ๕๐๐ เลม)

๔๖

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
๒. โครงการจัดทําวารสาร
- มีวารสารเผยแพรราย ๓ เดือน - จัดพิมพและเผยแพร
สํานักกรรมาธิการ
จํานวน ๔ ฉบับ ผลิตครั้งละ วารสาร Check & Balance
๑, ๒ และ ๓
กรรมาธิการ Check & Balance
๑,๐๐๐ เลม
จํานวน ๔ ฉบับ ผลิต
ครั้งละ ๑,๐๐๐ เลม
ดังนี้
๑. ฉบับที่ ๕
๒. ฉบับที่ ๖
๓. ฉบับที่ ๗
๔. ฉบับที่ ๘
๓. โครงการพัฒนาองค ๓ กิจกรรม ๒ กิจกรรม
สํานักกฎหมาย
ความรูดานนิติบัญญัติ
เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๔ ฉบับ

ผลงานป
๒๕๕๒
๔ ฉบับ

๓.๑ การจัดทําวารสาร
ทางวิชาการดานกฎหมาย
“จุลนิติ” (ราย ๒ เดือน
ตอ ๑ ฉบับ)

๖ ฉบับ

๖ ฉบับ

- มีการจัดทําวารสาร
วิชาการดานกฎหมาย “จุล
นิติ” จํานวน ๑ แผน เพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายแกสมาชิก
วุฒิสภาและขาราชการใน
การปฏิบัติหนาที่

- จัดพิมพและเผยแพร
วารสารจุลนิติ จํานวน
๔ ฉบับ คือ
๑. ปที่ ๕ ฉบับที่ ๖
๒. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑
๓. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒
๔. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓
๕. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๔
๖. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๕

๓.๒ จัดทําพระราชบัญญัติ
ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พรอมดวยสรุป
สาระสําคัญ ประวัติความ
เปนมา กระบวนการ
ขั้นตอนในการตรา

๑๕ เรื่อง

๑๖ เรื่อง

- มีการจัดทําพระราชบัญญัติ
ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาพรอมทั้งสรุป
สาระสําคัญ ประวัติความ
เปนมา กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการตรา

- จัดพิมพและเผยแพร
พระราชบัญญัติที่
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาจํานวน ๑๖
เรื่อง โดยเผยแพร
ใหกับสมาชิกวุฒิสภา

โครงการ

ผลผลิต

๔๗

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

ผลผลิต
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา
จํานวน ๑ แผน เพื่อ
เผยแพรสมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ ขาราชการ
ในสํานักงานฯ และ
ประชาชนทั่วไป

พระราชบัญญัติของ
วุฒิสภา

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
คณะกรรมาธิการ
ขาราชการในสํานักงานฯ
และประชาชนทั่วไป

๓.๓ การจัดทําเอกสาร
วิชาการดานกฎหมาย

๑๒ เรื่อง

๑ เรื่อง

- มีการจัดทําเอกสารวิชาการ
ดานกฎหมาย ๑ แผน เพื่อ
เปนการสนับสนุนงานดาน
วิชาการของวุฒิสภาและเพื่อ
เปนประโยชนในการ
ดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภาชุดใหม

๑. โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก
ทดแทนสําหรับสมาชิก
วุฒิสภา

๑๕๐
เครื่อง

๑๕๐
เครื่อง

- เครื่องคอมพิวเตอร
- คณะกรรมการตรวจ
โนตบุก จํานวน ๑๕๐ เครื่อง รับไดตรวจรับเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน ๑๕๐ เครื่อง
สําหรับสมาชิกวุฒิสภา
จากบริษัท MFEC
จํากัด เมื่อวันที่ ๑ - ๙
ก.ค. ๕๒

- อยูระหวางการจัดทํา
เอกสารวิชาการดาน
กฎหมาย ซึ่งดําเนินการ
แลวเสร็จเพียง ๑ เรื่อง
ไดแก ขอบังคับการ
ประชุมสภา

ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพการ
ใหบริการ
๒. สนับสนุนการ
เพิ่มจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง

- รอยละ ๕ ที่เพิ่มขึ้นของ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงในแตละป

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

๔๘

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๒. โครงการปรับปรุง
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑ หอง

ผลงานป
๒๕๕๒
๐ หอง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
สํานักเทคโนโลยี
-หองฝกอบรมคอมพิวเตอร - อยูระหวางดําเนินการ
ทําสัญญากับบริษัท
สารสนเทศและการ
ที่ทันสมัย จํานวน ๑ หอง
สื่อสาร
KAI Infoxtech
ผลผลิต

๓. โครงการจัดหาเครื่อง ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม - มีเครื่องคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
โนตบุก จํานวน ๕๘ เครื่อง
ประกอบเพื่อทดแทน
- เครือ่ งคอมพิวเตอร (PC)
ของเดิม
อัตราสวน ๑:๑ จํานวน
๒๓๗ เครื่อง
- โนตบุก
๕๘ เครื่อง
๒๓๗ เครื่อง
- PC
- มัลติฟงกชั่น
๒๕ เครือ่ ง
- เครื่องพิมพ (ทดแทน) ๕๐ เครื่อง
๓. สนับสนุนการ
บํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง

-การแจงซอมที่ลดลงรอยละ ๑. โครงการเพิ่ม
๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม
๑๐
ประสิทธิภาพการบํารุง
รักษาและซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร
- Thin Client
- Docu Print 240 A
- Tablet โตชิบา Tercra
- สแกนเนอร

- บริษัทฟูจิตสี ซีสเต็ม
บีสซีเนส(ประเทศไทย)
จํากัด เปนผูดําเนินการ
ทางสํานักเทคโนโลยีฯ
ตรวจรับเสร็จสิ้นใน
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

- ดําเนินการบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
เครื่องสแกนเนอร และ
อุปกรณระบบเครือขาย
เรียบรอยแลวภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๒

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

- เครื่องมัลติฟงกชั่น
จํานวน ๒๕ เครื่อง
- เครื่องพิมพทดแทน
ของเดิม จํานวน ๕๐ เครื่อง

- มีการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ เครื่อง
สแกนเนอร และอุปกรณ
ระบบเครือขาย ดังนี้
๖๗ เครื่อง ๖๗ เครื่อง - Thin Client ยี่หอ wysc
จํานวน ๖๗ เครื่อง
๓๑ เครื่อง ๓๑ เครื่อง - เครื่องพิมพ Docu Print
240 A จํานวน ๓๑ เครื่อง
๒๐๐ เครื่อง ๒๐๐ เครื่อง - Tablet โตชิบา Terera
จํานวน ๒๐๐ เครื่อง
๕ เครื่อง
๕ เครื่อง - เครื่องสแกนเนอร จํานวน
๕ เครื่อง

๔๙

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
- อุปกรณระบบเครือขาย

๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ปองกันไวรัส
- เครื่องคอมพิวเตอร
ปองกันไวรัส

๔. พัฒนาระบบ
เครือขายทั้ง
ภายใน (Intranet)
และภายนอก
องคกร (Internet)

- ความผิดพลาดในระบบ
เครือขายลดลงรอยละ ๖๐

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑๓ รายการ

๖๐๐ เครื่อง

ผลงานป
ผลผลิต
๒๕๕๒
๑๓ รายการ - อุปกรณระบบเครือขาย
จํานวน ๑๓ รายการ

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

- สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีเครื่อง
คอมพิวเตอรที่สามารถ
๖๐๐ เครื่อง ปองกันไวรัสไดไมนอยกวา
๖๐๐ เครื่อง
๒ เครื่อง - อุปกรณปองกันไวรัสทาง
เครือขายสามารถปองกัน
และกําจัดไวรัสได ไมนอย
กวา ๒ เครื่อง

- ดําเนินการตรวจรับ
เครื่องคอมพิวเตอร
ปองกันไวรัสจํานวน
๖๐๐ เครื่องและ
อุปกรณปองกันไวรัส
ทางเครือขายจํานวน ๒
เครื่องจาก บ. ทีซีพลัส
จํากัด เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๒

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

-อุปกรณปองกันไวรัส
ทางเครือขาย

๒ เครื่อง

๑. โครงการระบบ
ควบคุมการเขาถึง
เครือขาย

๑ ระบบ

๑ ระบบ

- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา - ดําเนินการเสร็จสิ้น
มีระบบควบคุมการเขาถึง
โดยตรวจรับจากบริษัท
เครือขาย จํานวน ๑ ระบบ ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส
(ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๒

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒. โครงการดานความ
ปลอดภัยขอมูลระบบ
สารสนเทศ

๑ ระบบ

๑ ระบบ

- สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีระบบดานความ
ปลอดภัยขอมูลระบบ
สารสนเทศ จํานวน ๑ ระบบ

- ดําเนินการแลวโดย
คณะกรรมการตรวจรับ
ระบบดานความ
ปลอดภัยขอมูลระบบ
สารสนเทศในวันที่ ๒๗
ก.ค. ๕๒

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓. โครงการจัดหาระบบรักษา
ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบเครือขาย

๑ ระบบ

๑ ระบบ

- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยผานระบบเครือขาย
จํานวน ๑ ระบบ

- ดําเนินการเสร็จสิ้น
โดย บ.นิวเทคโนโลยี
อินฟอรเมชั่น จํากัด

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
๕๐

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๕. พัฒนาระบบ
สนับสนุนขอมูล
สําหรับผูบริหาร
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- รอยละ ๓๐ ของการเพิ่มขึ้น
ของระบบสนับสนุน
- รอยละ ๖๐ ของการเพิ่มขึ้น
ของระบบ Office Automation
เพื่อนําไปสูรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส

๑. โครงการจัดตั้ง
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
- ระบบนิติบัญญัติ
- ระบบการประชุม
- ระบบญัตติ
- ระบบกระทู
- ระบบสรรหาและ
แตงตั้ง
- ระบบถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหนง
- ระบบรับเรื่องราวรอง
ทุกข

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ

ผลงานป
๒๕๕๒

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
เปนผูดําเนินการและได
สงมอบเมื่อวันที่ ๒๑
ส.ค. ๒๕๕๒
- อยูระหวางการตรวจ
- มีระบบงานภายใน
สํานักเทคโนโลยี
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับจากบริษัท MFEC
สารสนเทศและ
ประกอบดวย
การสื่อสาร
จํากัด (มหาชน) โดย
๑. ระบบญัตติ ๑ ระบบ
สงมอบตามสัญญางวด
๒. ระบบกระทูถาม ๑ ระบบ ที่ ๑ (๑๖ ก.ค. ๕๒)
๓. ระบบสรรหาและแตงตั้ง งวดที่ ๒ (ตุลาคม ๕๒)
๑ ระบบ
งวดที่ ๓-๔ (ภายใน
๔. ระบบถอดถอนบุคคล
ปงบประมาณ ๒๕๕๓)
ออกจาตําแหนง ๑ ระบบ
๕. ระบบรับเรื่องราวรองทุกข
๑ ระบบ
- มีระบบงานตาม
กระบวนการนิติบัญญัติที่
เชื่อมโยงกับระบบเชื่อมโยง
เครือขายรางกฎหมาย ๔
หนวยงาน ประกอบดวย
๑. ระบบนิติบัญญัติ ๑ ระบบ
๒. ระบบการประชุม ๑ ระบบ
- มีอุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร ดังนี้
๑. อุปกรณสลับสัญญาณ
หลัก ๑ อุปกรณ
๒. อุปกรณสลับสัญญาณ
รอง ๖ อุปกรณ
ผลผลิต

๕๑

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ดานการพัฒนาองคกรและ
บุคลากร
๖. พัฒนาใหเปน - โครงการที่เกี่ยวของและ
องคกรแหงการ
สนับสนุนการเปนองคกร
เรียนรู และจัดตั้ง แหงการเรียนรู ๒ โครงการ
ศูนยการเรียนรู
ตลอดจนเครือขาย
เพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู
รวมกันทั้งภายใน
และภายนอก

โครงการ

๑. โครงการพัฒนา
กลยุทธการสื่อสารและ
สงเสริมการใชหองสมุด
และพิพิธภัณฑวุฒิสภา
๑.๑ การพัฒนากลยุทธ
การสื่อสารและสงเสริม
การใชหองสมุดและ
พิพิธภัณฑวุฒิสภา

๑.๒ การจัดเอกสาร
วิชาการและเอกสาร
เผยแพรหองสมุดและ
พิพิธภัณฑวุฒิสภา
๑.๓ การจัดทําคูมือ
แนะนําการใชบริการของ
กลุมงานหองสมุดและ
พิพิธภัณฑ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

ผลผลิต

๔ กิจกรรม ๒ กิจกรรม - มีแผนกลยุทธการสื่อสาร
และกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุดและพิพิธภัณฑ
ฉบับที่ ๒ จํานวน ๑ แผน
๑ แผน
๑ แผน - มีกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุดและพิพิธภัณฑ
จํานวน ๓ กิจกรรม/ป
- มีสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
เชน แผนปายประชาสัมพันธ
นิทรรศการ ฯลฯ จํานวน ๓
ชิ้น/ป
- มีสื่อและของที่ระลึกสําหรับ
ใชในกิจกรรมการสรางและ
รักษาความสัมพันธระหวาง
กลุมเปาหมายและกลุมงาน
หองสมุดและพิพิธภัณฑ
๖ ฉบับ
๐ ฉบับ - มีเอกสารผลงานดาน
วิชาการและเอกสารเผยแพร
จํานวน ๖ ฉบับ/ป
๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- มีคูมือกําหนดมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดการ
สัญลักษณ สื่อ และกิจกรรม
ของกลุมงานหองสมุดและ

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

สํานักวิชาการ

-ไดแผนกลยุทธการ
สื่อสารและสงเสริม
การใชหองสมุดและ
พิพิธภัณฑ จํานวน ๑
แผน

- อยูระหวางดําเนินการ
จัดทําเอกสารดาน
วิชาการและเอกสาร
เผยแพร
-ไดคูมือแนะนําการใช
บริการของกลุมงาน
หองสมุดและพิพิธภัณฑ
ที่ทําการปรับปรุงแลว
จํานวน ๑ เลม
๕๒

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

พิพิธภัณฑที่ปรับปรุงแลว
- มีเอกสารคูมือแนะนําการ
ใชบริการของกลุมงาน
หองสมุดและพิพิธภัณฑที่
ปรับปรุงแลว จํานวน ๑
เรื่อง
๑.๔ การวิจัยทักษะการใช
สารสนเทศของสมาชิก
วุฒิสภา บุคลากรสํานักงาน
และผูที่เกี่ยวของในวงงาน
วุฒิสภา

๑ เรื่อง

๐ เรื่อง

- มีผลงานวิจัยทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สมาชิกวุฒิสภาและผูที่
เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา
จํานวน ๑ เรื่อง

- อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการ
ดําเนินการสํารวจ

๒. โครงการการจัดการ
ความรูกับชุมชนนักชวเลข

๑ เลม

๑ เลม

- มีคูมือการปฏิบัติงานดาน
การจดชวเลขและการจัดทํา
รายงานการประชุม จํานวน
๑ เลม

- ไดคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการจดชวเลขและ
จั ด ทํา รายงานการ
ประชุมจํานวน ๑ เลม

สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข

๓. โครงการเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนองคความรู
ของบุคลากรในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๖ ครั้ง

๙ ครั้ง

- รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ
การอบรมมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความรูเพิ่มขึ้น

- ดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว โดยอยูระหวาง
ติดตามผลของผูที่เขา
รวมโครงการ

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

๕๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนองคกรธรรมาธิบาล
เปาประสงค เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเปนสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ผลผลิตที่ ๓ การพัฒนาองคกรใหเปนสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
- รอยละ ๗๗ ของ
โครงการตาม กลยุทธใน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ไดรับ
การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและ
งบประมาณ
๑. สนับสนุนการนํา - รอยละ ๑๐๐ ของการ ๑. โครงการจัดทํามาตรฐาน
ระบบมาตรฐาน
ไดรับการรับรองระบบ วิชาชีพชวเลข
สากลมาใชในการ มาตรฐานสากล
บริหารจัดการ
องคกร
๒. โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO
9001 : 2000

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๗๗%

๗๑.๔๓ %

๑ ฉบับ

๐ ฉบับ

- มาตรฐานวิชาชีพชวเลข -อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน ๑ ฉบับ
รายงานตามงวดงานตอ
คณะกรรมการตรวจ
การจาง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- สามารถทําการ
ตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และ
พัฒนาเอกสารไดถูกตอง

ผลผลิต

- ผานการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO
9001:2000 เลขที่รับรอง
QMS09017/1211จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน
ISO เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๒

สํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข

สํานักการพิมพ

๕๔

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
สํานักบริหารงานกลาง

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๔ กิจกรรม

ผลงานป
๒๕๕๒
๔ กิจกรรม

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- มีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางนอย ๓
กระบวนงาน

- ดําเนินการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จํานวน ๕ กระบวนงาน
และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานลดรอบ
ระยะเวลาและขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑ เลม

๑.๒ การจัดการงานเอกสาร
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- มีคูมือการจัดเก็บเอกสาร
และทําลายเอกสาร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑ เลม

-ไดคูมือการจัดเก็บ
และทําลายเอกสารของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑ เลม

๑.๓ ยกยองบุคลากรที่ยึด
มั่นตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- บุคลากรที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนแบบอยาง
ในการยึดมั่นตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
จํานวน ๕ คน

-ดําเนินการมอบโล
และเข็มเชิดชูเกียรติ
ใหแกขาราชการและ
ลูกจางผูปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม ประจําป
๒๕๕๒ ภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน
๕ คนเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๒

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๒. พัฒนาองคกร
โดยนําหลักการของ
พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มา
ประยุกตใช

- โครงการที่จะนําไปสู
การพัฒนาองคกร
ธรรมาภิบาล จํานวน ๒
โครงการ

๑. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

- รอยละ ๕ ของ
๑.๑ การลดขั้นตอนการ
ความสําเร็จในการลด
ปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนหรือเวลาในการ
ดําเนินงานการบริการ
ของทุกหนวยงาน

ผลผลิต

๕๕

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๑.๔ การเรียนรูและ
ประยุกตใชจุลินทรีย EM

๒. โครงการดําเนินการ
ปรับปรุงองคกรตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและ
คุณภาพการใหบริการ
๓. การประหยัด
- กิจกรรมเพื่อการ
พลังงานขององคกร รณรงคสรางจิตสํานึกใน
การประหยัดพลังงาน

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๒
๑ ครั้ง

๑ แผน

๑ แผน

- รอยละ ๘๐ ของ
ผูเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูและประยุกตใช
จุลินทรีย EM มีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
-มีรายงานผลการทบทวน
องคกรดวยตนเองของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑ ฉบับ
- แผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไดรับการทบทวน
โดยใชผลการประเมิน
องคกรมาเปนแนวทาง
จํานวน ๑ ครั้ง

๑. โครงการรณรงคการ
๒ กิจกรรม
ประหยัดพลังงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน ๒ กิจกรรม
๑.๑ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
และเผยแพรเพื่อรณรงค
ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ประกอบดวย

ผลผลิต

๓ สื่อ

๒ กิจกรรม

- มีกิจกรรมที่ดําเนินการ
ตามโครงการจํานวน ๒
กิจกรรม/ป

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
- รอยละ ๘๕ ของ
ผูเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูและประยุกตใช
จุลินทรีย EM มีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
-ไดรายงานผลการ
ทบทวนองคกรดวย
ตนเองของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน ๑ แผน

สํานักนโยบายและแผน

- ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการเสร็จสิ้นทั้ง ๒
กิจกรรม

สํานักการคลังและ
งบประมาณ

๓ สื่อ

๕๖

กลยุทธ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๑.๒ กิจกรรมปลูกปาและ
อนุรักษธรรมชาติ
(เดิมชื่อ การติดตั้งสวิตซ
ไฟฟาแบบกระตุก (มีสาย
ชักเปด-ปด))

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๑. โครงการพัฒนาองค
ความรูดานภาษาตางประเทศ

๓ กิจกรรม

๐ กิจกรรม

๑.๑ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรเรื่องนารูของ
วุฒิสภาไทย ภาคภาษา
ตางประเทศ
๑.๑.๑ ชุดสื่อสิ่งพิมพ
หนังสือเรื่อง “ความรูในวง
งานรัฐสภา” (อังกฤษ,
ฝรั่งเศส, จีน, ลาว)

๒ กิจกรรม

๐ กิจกรรม

๓ ชุด

๐ ชุด

-ชุดสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ
เรื่อง “ความรูในวงงาน
รัฐสภา” (อังกฤษ
ฝรั่งเศส จีน ลาว)

๓ แผน

๐ แผน

- แผนซีดีนําเสนอวีดิทัศน
เรื่องวุฒิสภาไทย ภาค
ภาษาตางประเทศ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

โปสเตอร แผนพับ สติ๊กเกอร
และบอรดประชาสัมพันธ

๔. พัฒนาการ
ดําเนินการดานการ
ตางประเทศ

ดานการพัฒนาองคกร
และบุคลากร
- รอยละ ๗๕ ของ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่พึงพอใจใน
คุณภาพของงานอยูใน
ระดับดี

๑.๑.๒ แผนซีดีนําเสนอ
วีดีทัศน

๑. มีสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรเรื่องนารูของ
วุฒิสภาไทย ประกอบดวย

สํานักภาษาตางประเทศ

- อยูระหวางดําเนินการ
โดยไดจัดจางบริษัท
เอกชนเปนผูดําเนินการ

- อยูระหวางดําเนินการ
ตกแตงไฟลวิดิทัศน

๕๗

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

- เรื่องวุฒิสภาไทยภาค
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส,
จีน)

๕. สนับสนุนใหมี
แผนบริหารมีการ
ดําเนินการในการ
จัดการความเสี่ยง

- รอยละ ๘๐ ของ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

(อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน)
ภาษาละ ๑ แผน

- เรื่องสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยภาคภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส)

๑ แผน

๐ แผน

- แผนซีดีนําเสนอวีดิทัศน - อยูระหวางดําเนินการ
เรื่องสํานักงานเลขาธิการ ตกแตงไฟลวิดิทัศน
วุฒิสภาภาคภาษาตางประเทศ
๓ ภาษา รวม ๑ แผน

๑.๒ จัดทําหนังสือขอมูล
ระบบรัฐสภาประเทศตางๆ

๗ เลม

๕ เลม

- จัดทําหนังสือขอมูล
ระบบรัฐสภาตางประเทศ
จํานวนทั้งสิ้น ๕ เลม

๑.๓ การจัดทําวารสาร
“ภาษาสาร” สําหรับ
ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางดาน
ภาษาตางประเทศ

๔ ฉบับ

๓ ฉบับ

๒. มีหนังสือขอมูลระบบ
รัฐสภาตางประเทศ
จํานวน ๗ เลม จัดพิมพ
ประเทศละ ๓๐๐ เลม
๓. มีวารสาร “ภาษาสาร”
สําหรับถายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ทางดานภาษาตางประเทศ
รวม ๔ ฉบับ ราย ๓
เดือน ครั้งละ ๓๐๐ เลม

๑. โครงการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๒

๑ แผน

๑ แผน

- รอยละ ๘๐ ของ
กลุมเปาหมายมีความรู
ความเขาใจและมีสวนรวม
ในการจัดทํา/ทบทวน

- แผนบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๒ ไดรับการ
ทบทวนโดยมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรของ

- จัดทําวารสารภาษาสาร
จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
๒. ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒
๓. ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓
สํานักนโยบายและแผน

๕๘

กลยุทธ
ตอการดําเนินงาน
ขององคกรและมี
การประเมินผลการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๑

ผลงานป
๒๕๕๑

ผลผลิต
แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๒
- แผนบริหารความเสี่ยง
ไดรับการทบทวนโดยมี
การศึกษา วิเคราะห ใหมี
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร และ
การปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
สํานักงานฯ และประกาศ
ใชเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๒

๕๙

ยุทธศาสตรที่ ๔ การใหความรู การสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ
เปาประสงค เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปนศูนยกลางในการเผยแพรผลงานขององคกรนิติบัญญัติแหงชาติ และ
การพัฒนาระบบประชาธิปไตย
ผลผลิตที่ ๔ การพัฒนาความรู ความเขาใจ การมีภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
- รอยละ ๗๗ ของ
แผนงานตามกลยุทธใน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ไดรับ
การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและ
งบประมาณ
ดานลูกคาและผูมีสวน
ไดเสีย
๑. การพัฒนา
- รอยละ ๘๐ ของ
ความรูเกี่ยวกับการ กลุมเปาหมายมีความพึง
ปกครองในระบอบ พอใจอยูในระดับดี
ประชาธิปไตย แก - รอยละ ๘๐ ของ
บุคคลภายในและ กลุมเปาหมายสามารถนํา
ภายนอกองคกร
ความรู ที่ ไ ด รั บ ไป
ประชาสัมพันธ เผยแพร
ขยายผลสูประชาชนไดอยาง
ถูกตอง

๑. โครงการการสงเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน
๑.๑ การเสริมสราง
ประสบการณความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สําหรับเด็กและเยาวชน

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๗๗ %

๓๓.๓๓%

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

สํานักประชาสัมพันธ

- มีเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วประเทศเขารวม
กิจกรรมการเสริมสราง
ประสบการณความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย ไมนอยกวา
๔,๐๐๐ คน

- ดําเนินการรับรอง
คณะเขาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานวุฒิสภา
ตามที่ ไ ด มี ห นั ง สื อ
แสดงโดยมีผูเขารวม
๖,๕๓๔ คน
๖๐

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๑.๒ การจัดงานฉลองวัน
เด็กแหงชาติประจําป

๑.๓ การเสริมสรางความ
พรอมแกทองถิ่น

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๒
๑ ครั้ง

๗ ครั้ง

๑๐ ครั้ง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
- มีเด็ก เยาวชนและ
- ดําเนินการจัด
ประชาชนทั่วประเทศเขารวม กิจกรรมวันเด็ก โดยมี
กิจกรรมการจัดงานฉลองวัน ผูเขารวมกิจกรรม
เด็กแหงชาติ ไมนอยกวา
จํานวน ๑๑,๒๐๐ คน
๕,๐๐๐ คน
- มีผูนําจากภาคราชการ
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ซึ่งแต
หรือเยาวชนเขารวมกิจกรรม ละครั้งมีผูเขารวมโครงการ
การเสริมสรางความพรอม ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ณ จ.ยโสธร
แกทองถิ่น หลักสูตร
“กระบวนการเสริมสรางผูนํา จํานวนผูเขารวม ๑๑๐ คน
นักประชาธิปไตยแบบมีสวน ครั้งที่ ๒ ณ จ. นาน
จํานวนผูเขารวม ๑๑๔ คน
รวม” ครั้งละไมนอยกวา
ครั้งที่ ๓ ณ จ. พัทลุง
๑๒๐ คน
จํานวนผูเขารวม ๑๒๒ คน
ครั้งที่ ๔ ณ จ. อํานาจเจริญ
จํานวนผูเขารวม ๑๐๗ คน
ครั้งที่ ๕ ณ จ. รอยเอ็ด
จํานวนผูเขารวม ๑๑๓ คน
ครั้งที่ ๖ ณ จ. ชัยนาท
จํานวนผูเขารวม ๑๐๒ คน
ครั้งที่ ๗ ณ จ.นครศรี ธรรมราช จํานวนผูเขารวม
๑๔๐ คน
ครั้งที่ ๘ ณ จ.นครสวรรค
จํานวนผูเขารวม ๑๐๖ คน
ผลผลิต

๖๑

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

๒. โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๗ ครั้ง

๓ ครั้ง

ผลผลิต

- มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชน เขารวม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในภูมิภาคตางๆ
ครั้งละไมนอยกวา ๘๐๐ คน

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรม
รอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
จํานวนผูเขารวม ๘๒ คน
ครั้งที่ ๑๐ ณ รัฐสภา และ
โรงแรมรอยัลริเวอร
กรุงเทพฯ จํานวน
ผูเขารวม ๑๗๕ คน
- ดําเนินการโครงการ
ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ณ จ.ลพบุรี
จํานวนผูเขารวม ๗๘๔ คน
ครั้งที่ ๒ ณ จ.เพชรบุรี
จํานวนผูเขารวม ๘๔๔ คน
ครั้งที่ ๓ ณ จ.นครปฐม
จํานวนผูเขารวม ๑,๕๐๐ คน

สํานักประชาสัมพันธ

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและ
คุณภาพการใหบริการ
๒. การประชา
สัมพันธเชิงรุก

- สื่อและกิจกรรมที่ใชใน
การเผยแพรประชาธิปไตย
และขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชน จํานวน ๖ สื่อ

๑. โครงการสงเสริมการให ๘ กิจกรรม ๕ กิจกรรม
ความรู การประชาสัมพันธ
และการสรางภาพลักษณ
องคกร
๑.๑ โครงการเทิดพระเกียรติ
๑ เลม
๐ เลม
ของวุฒิสภาประกวดบท
ประพันธและภาพวาดเรื่อง

๑. มีการเผยแพรผลงานของ
วุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาผานสื่อ
ตางๆ
- หนังสือรวมบทประพันธ
และภาพวาดเรื่อง “เรารัก
พระเจาอยูหัวและพระราชินี”

สํานักประชาสัมพันธ

- อยูระหวางดําเนินการ
จัดพิมพหนังสือรวมบท
ประพันธและภาพวาด
๖๒

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

มีการเผยแพร จํานวน ๑
เลม

เรารักพระเจาอยูหัวและ
พระราชินี
(เดิมชื่อ โครงการการ
จัดทําหนังสือสรุปผลงาน
วุฒิสภา)
๑.๒ การจัดทําเอกสาร
เผยแพรเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ข องวุ ฒิสภาและ
วงงานรัฐสภา

ผลผลิต

๑ ครั้ง

๐ ครั้ง

- เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
และวงงานรัฐสภา มีการ
เผยแพรไปถึงกลุมเปาหมาย
ดังนี้
- เด็กและเยาวชน จํานวน
๑ เรื่อง
- สาธารณชนทั่วไป จํานวน
๑ เรื่อง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
ซึ่งจะเผยแพรกอนวันที่
๕ ธ.ค. ๕๒

- อยูระหวางดําเนินการ
จัดทําเอกสารเผยแพร
จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. หนังสือสําหรับเด็ก
และเยาวชน อยูระหวาง
ดําเนินการจัดพิมพ
๒. หนังสือสําหรับ
สาธารณชนทั่วไป อยู
ระหวางดําเนินการ
จัดพิมพ

๑.๓ การจัดทําวารสาร
“สารวุฒิสภา”

๑๒ ครั้ง

๑๒ ครั้ง

- วารสาร “สารวุฒิสภา” มี - ดําเนินการผลิตและ
การเผยแพรไปถึงกลุมเปาหมาย เผยแพรวารสาร “สาร
จํานวน ๑๒ ฉบับ
วุฒสิ ภา” ไปถึงกลุม
เปาหมายจํานวน ๑๒ ฉบับ

๑.๔ การเผยแพรผลงาน
ของวุฒิสภาทาง
สถานีโทรทัศน

๒๐ ครั้ง

๒๐ ครั้ง

- มีการเผยแพรสกูปพิเศษ
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
หนาที่ ตลอดจนผลงานและ
ภารกิจตางๆของวุฒิสภา
ทางสถานีโทรทัศน จํานวน
๒๐ ตอน

-เผยแพรรายการ
“เกาะติดวุฒิสภา” ทาง
โมเดินไนน อสมท.
(ชอง ๙) จํานวน ๒๐ ครั้ง
โดยออกอากาศทุกวัน
จันทร-อังคาร ระหวาง
เวลา ๑๔.๕๕ – ๑๕.๐๐ น.
๖๓

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป ๒๕๕๑
๕๐ ตอน

ผลงานป
๒๕๕๑
๗ ตอน

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
- มีการเผยแพรสกูปพิเศษ - เผยแพรผลงานทาง
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
สถานีวิทยุรวมดวย
หนาที่ ตลอดจนผลงานและ ชวยกันทั้งในสวนกลาง
ภารกิจตางๆของวุฒิสภา
และเครือขายภูมิภาค ๕
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีจํานวน ๗ ตอน
ทั้งในสวนกลางและในสวน โดยดําเนินการเผยแพร
ภูมิภาค จํานวน ๕๐ ตอน
สปอรตความยาว ๓๐
โดยแบงออกเปน ๒ ชวงๆ วินาที จํานวน ๓ ตอน
ละ ๒๕ ตอน ตามชวงเวลาที่ และสารคดีความยาว
เหมาะสม
๖๐ วินาที จํานวน ๔ ตอน

๑.๖ การเผยแพรผลงาน
ของวุฒิสภาทาง
หนังสือพิมพ

๒๔ ครั้ง

๑๓ ครั้ง

- มีการเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหนาที่ผลงาน
และภารกิจตางๆ ของ
วุฒิสภาทางหนังสือพิมพ
เปนประจํา

- ดําเนินการเผยแพร
ผลงานของวุฒิสภาทาง
หนังสือพิมพ จํานวน
๑๓ ครั้ง

๑.๗ การจัดทําวีดิทัศน
สรุปผลงานของวุฒิสภา
ประจําปในรูปแบบสารคดี
ความยาวประมาณ ๑๐ นาที

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- วีดิทัศนสรุปผลงานของ
วุฒิสภาประจําปในรูปแบบ
สารคดี มีการเผยแพรไปถึง
กลุมเปาหมายละ ๑ แผน
(DVD)

- ดําเนินการจัดทําวีดิทัศน
๑ เรื่อง และทําสําเนา
จํานวน ๑,๘๐๐ แผนเพื่อ
เผยแพรไปถึงกลุม
เปาหมายตางๆ

๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม - รอยละ ๘๕ ของกิจกรรม
การเสริมสรางความเขาใจ
กับสื่อมวลชนที่กําหนด
ไดรับการดําเนินการ

- รอยละ ๙๙.๒๐ ของ
กิจกรรมการเสริมสราง
ความเขาใจกับสื่อมวลชน
ที่กําหนดไดรับการ
ดําเนินการ

โครงการ
๑.๕ การเผยแพรผลงาน
ของวุฒิสภาทางสถานีวิทยุ

๑.๘ การเสริมสรางความ
เขาใจกับสื่อมวลชน

ผลผลิต

๖๔

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป ๒๕๕๑
๒๕ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๑
๒๔ ครั้ง

- การแขงขันกีฬาระหวาง
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ
และสื่อมวลชน

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- จัดหาของที่ระลึกมอบ
ใหกับสื่อมวลชน เนื่องใน
เทศกาลปใหมและเพื่อเปน
การขอบคุณที่ใหความ
รวมมือในการเผยแพรขาว
ของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๑๒๐ คน

๑๒๐ คน

- พบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางประธานวุฒิสภากับ
ผูบริหารสื่อมวลชนแขนง
ตางๆ

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- สื่อมวลชนสัญจร

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

โครงการ
- จัดกระเชาหรือแจกัน
ดอกไมแสดงความยินดีใน
โอกาสครบรอบวันกอตั้ง
ของสื่อมวลชนแขนงตางๆ

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต
- ครั้งที่ ๒๕ งดดําเนินการ
เนื่องจาก สํานักขาวจีจี
นิวสไดปดกิจการลง

๖๕

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพือ่ รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
ผลผลิตที่ ๕
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพือ่ รองรับบทบาทใหมและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
กลยุทธ

ตัวชี้วัด
ดานประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
- รอยละ ๗๗ ของ
โครงการตามกลยุทธ
ในยุทธศาสตรที่ ๕
ไดรับการปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและ
งบประมาณ

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

๗๗ %

๔๒.๘๖ %

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและ
คุณภาพการใหบริการ
๑. พัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะ
(Competency
Base HRD)

๑. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม
- รอยละ ๗๕ ของ
ความพึงพอใจของผูที่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เขารวมตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่อยูใน
ระดับดี

- รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ - อยูระหวางดําเนินการ
การอบรมมีความรูและความ เก็บขอมูลและติดตาม
เขาใจเกี่ยวกับการถอดถอน ผูเขารับการอบรม
บุคคลออกจากตําแหนงและ
บทบาทอํานาจหนาที่ของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

๖๖

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๑.๑ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
องคความรู และการ
ประสานงานกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ
๑.๒ การสัมมนา เรื่อง การ
ตรวจนับรายชื่อประชาชนที่
เขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภา
ถอดถอนบุคคล

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๒
๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

ผลผลิต

๓ หลักสูตร ๒ หลักสูตร - รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ
๒. โครงการพัฒนา
การอบรมมีความรูความ
สมรรถนะพื้นฐานของ
เขาใจในเรื่องที่ไดรับการ
บุคลากร (Basic Competency)
ฝกอบรมเพิ่มขึ้น
๒.๑ หลักสูตร “การสนทนา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ขาราชการ”

๕ ครั้ง

๕ ครั้ง

๒.๒ หลักสูตร “การพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร”

๔ ครั้ง

๑๘ ครั้ง

๒.๓ หลักสูตร “พัฒนา
ความมุงมั่นในหนาที่ดวย
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
การมีสัมพันธภาพ”

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

- อยูระหวางดําเนินการ
เก็บขอมูลและติดตาม
ผูเขารับการอบรม

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

๑๐ กิจกรรม ๑๐ กิจกรรม

๖๗

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๒.๓.๑ หลักสูตร “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมกับบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา”

เปาหมาย ผลงานป
ป ๒๕๕๑
๒๕๕๑
๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร

๒.๓.๒ หลักสูตร “การ
พัฒนาจิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน”

๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร

๒.๓.๓ หลักสูตร “การ
บริหารจัดการความเครียด
ในการทํางาน”

๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร

๒.๓.๔ กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา

๔ ครั้ง

๖ ครั้ง

๒.๓.๕ นิทรรศการ

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

๒.๓.๖ เสียงตามสาย
สัปดาหละ ๑ ครั้ง

๔๐ ครั้ง

๘๓ ครั้ง

๒.๓.๗ บอรดประกาศ

๕๐ ครั้ง

๕๐ ครั้ง

๒.๓.๘ การเผยแพร
กิจกรรมดานการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมของ
กลุมงานสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมผานทาง CD
หรือ CVD

๖ ครั้ง

๖ ครั้ง

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

๖๘

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๒.๓.๙ การเผยแพรและ
รณรงคทางหนังสือ
๒.๓.๑๐ การบรรยายพิเศษ
เชิงปฏิบัติการในการ
เสริมสรางสัมพันธภาพดวย
คุณธรรมและจริยธรรม
๓. โครงการพัฒนาสมรรถะ
หลักของบุคลากร
(Core Competency)

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑๐ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๒
๑๐ ครั้ง

๑ ครั้ง

๙ ครั้ง

ผลผลิต

๗ หลักสูตร ๗ หลักสูตร - รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการ
อบรมมีความรู ความเขาใจ
และทักษะในเรื่องที่ไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น

๓.๑ หลักสูตร “การบริหาร
จัดการองคกร”

๓ ครั้ง

๑๐ ครั้ง

๓.๒ หลักสูตร “การพัฒนา
ขาราชการที่ไดรับการบรรจุ
ใหม”

๑ ครั้ง

๒ ครั้ง

๓.๓ หลักสูตร “การพัฒนา
นักบริหารระดับสูง”

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๓.๔ หลักสูตร “วิทยากร
ฝกอบรม”

๑ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓.๕ หลักสูตร “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและ
องคการ”

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามผลผลิต

- รอยละ ๙๕.๑๒ ของ สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจและ
ทักษะในเรื่องที่ไดรับ
การฝกอบรม

๖๙

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๓.๖ หลักสูตร “การเตรียม
ความพรอมสําหรับการสอบ
เลื่อนระดับ”
๓.๗ หลักสูตร “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางาน”
๔. โครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะในงานของ
บุคลากร
(Functional Competency)
๔.๑ หลักสูตร “การจัดทํา
โครงการและการติดตาม
ประเมินผล”

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๒ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๒
๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๔๙ ครั้ง

ผลผลิต

๙ กิจกรรม ๘ กิจกรรม - รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ
การอบรมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสมรรถนะในงานแต
ละดานและแนวทางการ
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสํานักงานฯ
เพิ่มขึ้น

๔.๒ หลักสูตร “การเพิ่มพูน
ความรูดานงานธุรการและ
บันทึกขอมูล”

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๔.๓ หลักสูตร “นักประชา สัมพันธเชิงรุก”

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๔.๔ หลักสูตร “การ
เสริมสรางเทคนิคในการ
เขียนงานวิชาการ”
๔.๕ หลักสูตร “ การสัมมนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ๑๘ สํานัก”

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๔ ครั้ง

๑๔ ครั้ง

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน

- รอยละ ๙๔.๒๓ ของ
ผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสมรรถนะใน
งานแตละดานและแนว
ทางการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของสํานักงานฯ เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

๗๐

กลยุทธ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๒ ครั้ง

ผลงานป
๒๕๕๒
๒ ครั้ง

๔.๗ หลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการจด
ชวเลขและการจัดทํารายงาน
การประชุม”

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๔.๘ หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลกรสูความเปน
มืออาชีพดานตางประเทศ”

๙ ครั้ง

๑ ครั้ง

๔.๙ หลักสูตร “การเพิ่มพูน
ความรูดานการเงินการคลัง”

๔ ครั้ง

๔ ครั้ง

- รอยละ ๘๐ ของ
๑. โครงการสงขาราชการไป
ความพึงพอใจในการ ศึกษา/อบรม กับหนวยงาน
ปฏิบัติงานของสมาชิก ภายนอก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
และขาราชการที่อยูใน
ระดับดี

๖๐ ครั้ง

ตัวชี้วัด

โครงการ
๔.๖ หลักสูตร “การพัฒนา
บุคลากรเพื่อเสริมสรางงาน
นิติบัญญัติ” (หัวขอ การยก
รางและการใหความ
เห็นชอบทางกฎหมาย)

๒. สงเสริมบุคลากร
ดานการศึกษา
ฝกอบรมและดูงาน

ผลผลิต

๑๓๗ ครั้ง - รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ
การศึกษา/ อบรม ผาน
หลักสูตรตามเกณฑการ
ประเมินของแตละหลักสูตร

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- อยูระหวางดําเนินการ สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เก็บขอมูลและประมวลผล
ผูที่เขารับการศึกษา/
อบรมกับหนวยงาน
ภายนอก

๗๑

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
๒. โครงการสงขาราชการไป
ศึกษาตอในประเทศ
ตางประเทศ และฝกอบรม
ณ ตางประเทศ

- รอยละ ๘๕ ของการ
พัฒนาหลักสูตร
โปรแกรมการฝกอบรม
ที่มุงการ พัฒนาสมรรถนะ
“FAST TEAM”
ไดรับการพัฒนา
ประกอบดวย
การทํางานเชิงรุก
(Forward-looking)
พรอมรับการ
ตรวจสอบทัศนคติ
เชิงบวกในการทํางาน
(Accountability
Attitude)
จิตบริการ คนหา ใฝ
รูตลอดเวลา(Service
mind/ seek)
การทํางานเปนทีม
(Teamwork)

๓. โครงการแลกเปลี่ยน
ขาราชการและการศึกษาดู
งานของสมาชิกวุฒิสภาและ
ขาราชการ ณ ตางประเทศ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒
๑๘ ทุน

ผลงานป
๒๕๕๒
๙ ทุน

ผลผลิต
- รอยละ ๘๐ ของขาราชการ
ที่เขารับการศึกษาตอมี
ความรู ความเขาใจ และ
ทักษะตางๆ เพิ่มมากขึ้น

๓ กิจกรรม ๒ กิจกรรม - สมาชิกวุฒิสภาหรือ
ขาราชการในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่เขารวม
โครงการอยางนอย ๒๓ ครั้ง

๓.๑ การศึกษาดูงาน
ตางประเทศของสมาชิก
วุฒิสภาและขาราชการ

๒๑ ครั้ง

๑๐ ครั้ง

๓.๒ การศึกษาดูงาน
ตางประเทศของผูบริหาร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๓.๓ การแลกเปลี่ยน
ขาราชการไทย-ตางประเทศ

๒ ครั้ง

๓ ครั้ง

รายละเอียดผลการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
- อยูระหวางดําเนินการ สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
เก็บขอมูลและติดตาม
ขาราชการที่ไดศึกษาตอ
- สมาชิกวุฒิสภาหรือ
ขาราชการในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารวม
โครงการ ๑๔ ครั้งทั้งนี้
ไดทําการปรับแผนเปน
การสัมมนา/ฝกอบรม
และศึกษาดูงานใน
ประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

๗๒

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ

เปาหมาย
ป ๒๕๕๒

ผลงานป
๒๕๕๒

ผลผลิต

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ความเปนผูไววางใจ
ได ความโปรงใส
(Trustworthy/
Transparency)
ประสิทธิภาพ
ความอดทนอดกลั้น
(Efficiency/
Endurance)
ความเอื้ออาทร
ใฝสัมฤทธิ์ (Amity /
Achievement
motive)
ความมีคุณธรรม
เกียรติอยูที่ผลงาน
และความสามารถ
(Morality/
Meritocracy)

๗๓

กลุมงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน

