คํานํา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัว และ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สํานักนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔)
โดยแสดงผลการดําเนินโครงการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการพร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และวางแผนการจัดทําโครงการใน
ปีต่อไปให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สารบัญ
คํานํา
ส่วนที่ ๑

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๑

๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

๑

๑.๓ อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓

๑.๔ โครงสร้างองค์กร

๕

๑.๕ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๖

ผลการปฏิบัตริ าชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๒.๑ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการงานประจํา
 โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง
๒.๒ ผลลัพธ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑
๑๓
๒๙
๓๗
๓๘

ส่วนที่ ๓

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

๕๓

ส่วนที่ ๔

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๖

ส่วนที่ ๒

ภาคผนวก
ตารางที่ ๑ ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ตารางที่ ๒ ตารางสรุปจํานวนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ตารางที่ ๔ ตารางเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
ตารางที่ ๕ ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์
ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ

พันธกิจ (Mission)
๑)ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ
๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานประชุม
เป้าประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการกําหนดระเบียบวิธีและมาตรฐานการปฏิบัติ (Procedures &
Standardization)
๒. ส่งเสริมการนําระบบลูกค้าสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ (CRM - Customers Relation
Management)
๓. การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไร้กระดาษ
๔. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กร
๕. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล และระบบสารสนเทศ
เพื่อให้งานนิติบัญญัติของชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ

-๒-

กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบข้อมูลด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. เสริมสร้างระบบป้องกันความลับของผู้แจ้งข้อมูล
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน
๔. ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลง
๕. สนับสนุนการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
๖. สนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๗. พัฒนาระบบเครือข่ายทั้งภายใน (Intranet) และภายนอกองค์กร (Internet)
๘. พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลสําหรับผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่ายเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและมีความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
๑. สนับสนุนการนําระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
๒. พัฒนาองค์กรโดยนําหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาประยุกต์ใช้
๓. พัฒนาเอกสารระเบียบการปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
๔. พัฒนามาตรฐาน พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ESB - Excellence Service
Behaviors)
๕. พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด
๖. การประหยัดพลังงานขององค์กร
๗. พัฒนาการดําเนินการด้านการต่างประเทศ
๘. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
๙. สนับสนุนให้มแี ผนบริหาร มีการดําเนินการในการจัดการความเสี่ยงต่อ การดําเนินงาน
ขององค์กร และมีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

-๓-

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การให้ ค วามรู้ การสื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ์ และ
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ
เป้าประสงค์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงาน
ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ โดยการใช้ทีมงานมืออาชีพ (Re - branding)
๒. การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แก่บุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อรองรับบทบาทใหม่และการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management)
๒. พัฒนาระบบการจัดการความเก่งของคนในองค์กร (Talent Management)
๓. พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ/บันไดชีวิตในการทํางาน (Career Path) และ
แฟ้มสะสมงาน/ประวัติงาน/ระบบรายงานผลงาน (Portfolio) ของบุคลากรในองค์กร
๔. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency Based HRD)
๕. ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน
๖. พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards)
๗. พัฒนาระบบการเรียนรู้ (e-Learning)
๘. ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติ

๑.๓ อํานาจหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่าย
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จึงกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้แก่วุฒิสภา ได้ดังนี้

-๔อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
๑.๑ งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
๑.๒ งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ
๒. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ ของวุฒิสภา
๕. ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา
๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งได้กําหนดให้เป็นหน้าที่
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น ด้าน
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย

๑.๔ โครงการสร้างองค์กร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประธานวุฒิสภา
(พลเอก ธีรเดช มีเพียร)

รองประธานวุฒิสภา คนทีหนึง
(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

เลขาธิการวุฒิสภา
(นางนรรัตน์ พิมเสน)

กลุม่ งานทีปรึกษา
นายมนตรี รูปสุวรรณ
ทีปรึกษาด้านการเมือง
การปกครอง
และการบริหารจัดการ

นางสาววรรณี เกตุนตุ ิ
ทีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

นางมัลลิกา ลับไพรี
ทีปรึกษาด้านกฎหมาย

สํานักนโยบายและแผน
(นางสาวมาลี พิลาหอม)

นางวิอร สวัสดิแก้ว
ทีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

กลุม่ ช่วยอํานวยการนักบริหาร

-๕-

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร
(นายพงศ์กิตติ อรุณภักดีสกุล)

กลุม่ ตรวจสอบภายใน
(นางกอบแก้ว แสงทอง)

สํานักกฎหมาย
(นายนัฑ ผาสุข)

สํานักภาษาต่างประเทศ
(นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน)

รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นายวุฒิชยั วัชรีรตั น์)

รองประธานวุฒิสภา คนทีสอง
(นางพรทิพย์ โล่หว์ รี ะ จันทร์รตั นปรีดา)

รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นายสมศักดิ มนุญป ิจุ)

รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นายสิทธิพร สท้านไตรภพ)

รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นางวรารัตน์ อติแพทย์)

รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นายไพโรจน์ โพธิไสย)

รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์)

สํานักบริหารกลาง
(นางนิภาพร ศรีสวุ รรณ)

สํานักรรมาธิการ ๑
(นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ)

สํานักการประชุม
(นางสาวศิรพิ งษ์ อาศนะเสน)

สํานักงานประธานวุฒิสภา
(นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ)

สํานักประชาสัมพันธ์
(______-ว่าง-______)

สํานักการต่างประเทศ
(นางละออ ภูธรใจ)

สํานักรรมาธิการ ๒
(นางสาวสุนนั ทา ทรงจําปา)

สํานักการคลังและงบประมาณ
(นางรัตนา ศรีสิยวรรณ)

สํานักวิชาการ
(นางสาวศศิธร ศรีสจุ ริต)

สํานักการพิมพ์
(นายชาญชัย ปัญญาภรณ์)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางละเอียด จุลตามระ)

สํานักรรมาธิการ ๓
(นายสุรตั น์ หวังต่อลาภ)

สํานักกํากับและตรวจสอบ
(นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสยั )

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
(นางนิรนั ตสุข เริงรณอาษา)

-๖-

๑.๕ โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น “ปีแห่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู”้ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕)
สู่การปฏิบัติในรูปของโครงการที่จะดําเนินการ จํานวน ๔๒ โครงการ ได้รับงบประมาณดําเนินการจํานวน
๑๐๓,๑๕๖,๓๕๒.๐๐ บาท ซึ่งโครงการแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๒๖ โครงการ ได้แก่
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ความเป็นมืออาชีพใน
การสนับสนุนด้าน
วิชาการ องค์ความรู้
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
(จํานวน ๑๐ โครงการ)

ชื่อโครงการ / ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างข้าราชการสํานักงานประธานวุฒสิ ภากับ
สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
(สํานักงานประธานวุฒิสภา)
๒. โครงการรวบรวมผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา
(ระยะที่ ๒) (สํานักวิชาการ)
๓. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ (สํานักวิชาการ)
๔. โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลและจัดทําทําเนียบผู้ประสานงานระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองใน
หน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(สํานักการประชุม)
๕. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรอิสระและ
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ (สํานักกํากับและตรวจสอบ)
๖. โครงการจัดทําวารสารกรรมาธิการ "Check &
Balance" (สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓)
๗. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Knowledge
Management) ( สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๘. โครงการชวเลขสัญจร (สํานักรายงานการประชุมและชวเลข)
๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๑๐. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
(Desktop Management) ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๗๑๐,๐๕๒
๖๕๒,๕๐๐

๕๒,๔๐๐
(งบประมาณจากสํานักการพิมพ์)

๖๐๐,๐๐๐
๔๒๑,๐๐๐
๑๑๐,๑๐๐
๒,๘๕๐,๐๐๐

๑,๘๑๗,๐๐๐

-๗ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน
การบริการในระดับ
มาตรฐาน
สากลและมีความเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล
(จํานวน ๕ โครงการ)

ชื่อโครงการ / ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน:การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่กําหนดชั้นความลับและข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เปิดเผยเมื่อครบกําหนด ๒๐ ปี ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (สํานักบริหารงานกลาง)
๒. โครงการยกย่องบุคลากรที่ยดึ มั่นตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม (สํานักบริหารงานกลาง)
๓. โครงการพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๔. โครงการพัฒนาระบบงานและการจัดการงานชวเลข
(สํานักรายงานการประชุมและชวเลข)
๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (สํานักการพิมพ์)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมและ
การให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
การสื่อสาร การ
(สํานักประชาสัมพันธ์)
ประชาสัมพันธ์ และ ๒. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บภาพและเสียงการประชุม
การสร้างภาพลักษณ์ รัฐสภา การประชุมวุฒิสภาในระบบดิจิตอล
ขององค์กรนิติบัญญัติ (สํานักประชาสัมพันธ์)
แห่งชาติ
(จํานวน ๒ โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร
การพัฒนาสมรรถนะ (Basic Skill) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
ของบุคลากร
(Core Competency) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
“FAST TEAM”
(จํานวน ๙ โครงการ) ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร
(Functional Competency ) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๔. โครงการสร้างสมดุลชีวิตเพือ่ ข้าราชการยุคใหม่
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๕. โครงการฝึกอบรม การบริหารงานบุคคลในการปรับ
การกําหนดตําแหน่งใหม่ (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๖. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๗. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา / อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
(บาท)
๓๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐
๑,๔๔๕,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๖,๘๕๔,๐๐๐
๒,๔๕๐,๐๐๐
๕,๘๖๘,๐๐๐

๙๘๘,๐๐๐
๕๖๘,๐๐๐
๒,๖๒๐,๔๐๐
๑,๕๓๑,๔๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๔,๒๕๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐

-๘ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ / ผู้รับผิดชอบ
๘. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ
ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
๙. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการและการศึกษาดูงานของ
สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
(บาท)
๗,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๗๕๐,๐๐๐

-๙-

๒. โครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑๔ โครงการ ได้แก่
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ความเป็นมืออาชีพใน
การสนับสนุนด้าน
วิชาการ องค์ความรู้
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
(จํานวน ๘ โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน
การบริการในระดับ
มาตรฐาน
สากลและมีความเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล
(จํานวน ๑ โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การให้ความรู้
การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และ
การสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรนิติบัญญัติ
แห่งชาติ
(จํานวน ๓ โครงการ)

ชื่อโครงการ / ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย (สํานักวิชาการ)
๒. การเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากวุฒิสภา (สํานักวิชาการ)
๓. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อ
ทดแทนของเดิม(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันไวรัส(Antivirus
Computer On Network) (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ควบคุม (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
๗. การเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased
Line) (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
๘. การจัดทําเอกสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
(บาท)
๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๒,๐๔๕,๐๐๐
๓,๑๙๘,๐๐๐
๓,๖๔๐,๐๐๐
๓,๔๘๖,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๘๕๙,๐๐๐
(งบประมาณจากสํานักการพิมพ์)

๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (สํานักนโยบายและแผน)

๕,๐๐๐

๑. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (สํานักประชาสัมพันธ์)
๒. สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สํานักประชาสัมพันธ์)
๓. การส่งเสริมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (สํานักประชาสัมพันธ์)

๕,๙๕๐,๐๐๐
๒,๐๗๔,๓๐๐
๕,๙๘๒,๐๐๐

- ๑๐ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
“FAST TEAM”
(จํานวน ๒ โครงการ)

ชื่อโครงการ / ผู้รับผิดชอบ
๑ วุฒิสภารักษ์สิ่งแวดล้อม (สํานักบริหารงานกลาง)
๒.การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
(บาท)
๙๗,๐๐๐
๕๕๑,๒๐๐

๓. โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่
ชื่อโครงการ / ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (สํานักประชาสัมพันธ์)
๒. โครงการรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการสรรหาชุดใหม่
(สํานักบริหารงานกลาง)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

- ๑๑ -

ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๑ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ทําหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้าน
นิติ บัญ ญั ติ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะของชาติ รวมทั้ง เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ า ที่ก าร
ดํ า เนิน งานด้ า นนิติบั ญ ญั ติแ ก่ ส าธารณชน ตลอดจนส่ ง เสริ ม หลั ก การบริห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งที่ดี (Good
governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให้
การบริหารราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
รายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณในการดําเนินงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการดําเนินงาน และใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สําหรับการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการมีจํานวน ๔๒ โครงการ งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐๓,๑๕๖,๓๕๒.๐๐ บาท ประกอบด้วย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
- โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ จํานวน ๒๕ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕) อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
จํานวน ๖๐,๔๑๘,๘๕๒ บาท มีการเบิกจ่ายจํานวน ๔๑,๕๙๔,๐๗๕.๐๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๔)
โครงการที่เป็นงานประจํา
- โครงการที่เป็นงานประจํา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
จํานวน ๑๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๒) อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณจํานวน
๓๙,๕๑๗,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจํานวน ๒๘,๘๖๔,๙๔๗.๑๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๔)
โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง
- โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูงมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) งบประมาณจํานวน ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจํานวน
๒,๕๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๗)

- ๑๒ ทั้ง นี้ มี โ ครงการที่ ดํ า เนิ น การไม่แ ล้ วเสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํา นวน
๓ โครงการ ดังนี้
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (๑ โครงการ)
๑. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการและการศึกษาดูงานของสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
ณ ต่างประเทศ (กิจกรรม การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานฯ) ได้
กําหนดเป้าหมายการดําเนินการไว้ ๑๖ ครั้ง แต่ผลผลิตได้ ๑๓ ครั้ง
โครงการที่เป็นงานประจํา (๒ โครงการ)
๑. การจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย (เป้าหมาย ๕ ฉบับ) ผลผลิต ๘ ฉบับ (อยู่ระหว่างดําเนินการวิจัย)
๒. สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (เป้าหมาย ๗ ครั้ง) ผลผลิต ๔ ครั้ง

- ๑๓ -

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการที่เป็นงานประจํา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพด้านงานประชุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ
องค์ความรู้ ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากล และมีความ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การให้ความรู้ การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
และการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรนิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร “FAST TEAM”
โครงการพิเศษตาม
นโยบายผู้บริหาร

รวม

โครงการ
โครงการทีเ่ ป็น
รวม
ตามยุทธศาสตร์
งานประจํา
จํานวน งบประมาณที่ จํานวน งบประมาณที่ จํานวน งบประมาณที่
โครงการ
ได้รับ
โครงการ
ได้รับ
โครงการ
ได้รับ
-

-

-

-

-

-

10

7,353,052.00

8

24,858,000.00

18

32,211,052.00

5

8,815,000.00

1

5,000.00

6

8,820,000.00

2

8,318,000.00

3

14,006,300.00

5

22,324,300.00

9

35,932,800.00

2

648,200.00

11

36,581,000.00

2

3,220,000.00

-

-

2

3,220,000.00

28

63,638,852

14

39,517,500.00

42

103,156,352.00

โครงการตามยุทธศาสตร์

- ๑๕ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

จํานวน ๑๐ โครงการ
๑. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัตหิ น้าทีร่ ะหว่างข้าราชการสํานักงานประธาน
วุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร (เป้าหมาย ๖๔ คน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างข้าราชการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสําคัญของภารกิจ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการทํางาน
ร่วมกันของข้าราชการทั้งสองสํานักงาน รวมทั้งพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน ๘๑ คน

๒. โครงการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา (ระยะที่ ๒) (เป้าหมาย ๒๐ เรื่อง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อมูลผลงานวิจัยในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
อ้างอิง เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและข้าราชการตลอดจน จัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ โดยได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา (ระยะที่ ๒)
เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๒๕ เรื่อง ดังนี้

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑

รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐
กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจาความตก
ลงการค้าเสรี
การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย :
กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘
๙

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย :
กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย :
กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทํางานของรัฐสภา
รัฐบาล องค์กรอิสระ และประเด็นอืน่ ๆ
รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา : ศึกษา
เปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา : ศึกษา
เปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

ผู้แต่ง

ลิขสิทธิ์

ปัทมา สูบกําปัง

สถาบันพระปกเกล้า

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
และชาติชาย เชษฐสุมน
เขียน นิรันดร์นุต
ภัคพงศ์ พหลโยธิน
และวัชรา ธิตินันทน์
วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
สติธร ธนานิธิโชติ
ปัทมา สูบกําปัง
ทวิติยา สินธุพงศ์
ถวิลวดี บุรกี ุล และคณะ

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
สํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า

ปัทมา สูบกําปัง

สํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
สํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า,
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า

ปัทมา สูบกําปัง

สถาบันพระปกเกล้า

บุญยัง หมั่นดี

สถาบันราชภัฏสุรนิ ทร์

- ๑๖ -

โครงการตามยุ
โครงการตามยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑๐

กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการขอเปิด
อภิปรายทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามของ
สมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไย พุทธศักราช
๒๕๕๐
การจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฉบับใหม่
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ และการเพิกถอนการสมัครรับ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาของศาลฎีกา
ข้อจํากัดในการพิจารณาอนุมัติรา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
บทบาทหน้าที่คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎรตามการรับรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัด
บทบาทของรัฐสภาในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันของประเทศไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาเฉพาะ
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
บทบาทรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาความไม่รู้กฎหมายของประชาชน

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๒

๒๓
๒๔

ปัญหาการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อน
การใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญ
ผลกระทบจากอํานาจหน้าที่ของวุฒสิ ภาต่อความเป็นกลาง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ :
บทบัญญัติวา่ ด้วยการสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบพรรค
การเมืองในประเทศไทยเพียงใด
อํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยความเป็นหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๑๙๐ วรรคสอง
จรรยาบรรณสําหรับสมาชิกรัฐสภา การศึกษาเปรียบเทียบ
แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก

ผู้แต่ง

ลิขสิทธิ์

การุณ ใสงาม

วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

สุพจน์ เลียดประถม

วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

นิลุบล เครือนพรัตน์

วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

สมจิตร์ ทองศรี
อรัญญา สุจนิล

สาธิต ปิตุเตชะ

วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

ธนารักษ์ พงษ์เภตรา

วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

บรรฑูรย์ เกริกพิทยา
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง
ชานนท์ สุวสิน

ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

นิยม รัฐอมฤต และคณะ
คนึงนิจ ศรีบวั เอี่ยม

วิทยาลัยการยุติธรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า

- ๑๗ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๒๕

มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบัน
ต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓

ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรกี ุล และคณะ

ลิขสิทธิ์
สถาบันพระปกเกล้า

๓. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (เป้าหมาย ๑๐ รายการ)
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า สามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุน
ด้านวิชาการและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดให้เหมาะสม สวยงาน น่าเข้าไปใช้
บริการ ตลอดจนมีครุภัณฑ์ห้องสมุดสําหรับการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอ

๔. โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและจัดทําทําเนียบผู้ประสานงานระหว่าง
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและจัดทําทําเนียบผู้ประสานระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒ และสัมมนา ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรอิสระและการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ (เป้าหมาย ๒ เรื่อง)
เพื่อรวบรวมข้อมูล และสนับสนุนงานวิชาการเกี่ยวกับองค์กรอิสระและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ จํานวน ๒ เรื่อง
ดังนี้
๕.๑ เรื่อง พัฒนาการการจัดตั้งองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ในประเทศไทย
๕.๒ เรื่อง ปัญหาการกําหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๔ (๓) และมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง

๖. โครงการจัดทําวารสารกรรมาธิการ "Check & Balance" (เป้าหมาย ๔ ฉบับ)
วารสารกรรมาธิการ Check & Balance เผยแพร่ราย ๓ เดือน จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ ๑ วารสารกรรมาธิการ เล่มที่ ๑๓
ฉบับที่ ๓ วารสารกรรมาธิการ เล่มที่ ๑๕
ฉบับที่ ๒ วารสารกรรมาธิการ เล่มที่ ๑๔
ฉบับที่ ๔ วารสารกรรมาธิการ เล่มที่ ๑๖

๗. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Knowledge
Management) (เป้าหมาย ๓ องค์ความรู)้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ จํานวน ๓ องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่
บุคลาการ ได้แก่

- ๑๘ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
องค์ความรู้ที่ ๑ การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมายกรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานประธานวุฒิสภา)
องค์ความรู้ที่ ๒ การดําเนินการจัดทําหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (สํานักการต่างประเทศ)
องค์ความรู้ที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
และ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงาน (KM Team) ณ โรงไฟฟ้า
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด จ.ชลบุรี รวมทั้งจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) และ
จัดมุมแห่งการเรียนรู้ (KM Corner)

๘. โครงการชวเลขสัญจร (เป้าหมาย ๓ ครั้ง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจดชวเลข และการ
ขาดแคลนบุคลากรด้านชวเลข จึงจัดโครงการชวเลขสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชวเลข
ให้แก่สถาบันการศึกษา จํานวน ๓ แห่ง ดังนี้
๘.๑ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
๘.๒ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๘.๓ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (เป้าหมาย ๑ แผน)
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาทํ า สั ญ ญาจั ด จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เพื่ อ จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

๑๐. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management ) ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา (เป้าหมาย ๑ ระบบ)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการจัดซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management)
จากบริษัท ซี ดี เอ็น เอ จํากัด เพื่อนํามาใช้สําหรับบริหารจัดการตรวจสอบแก้ไขปัญหาขัดข้องการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๑๙ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล

จํานวน ๕ โครงการ
๑. โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน:การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่กําหนดชั้นความลับและ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยเมือ่ ครบกําหนด ๒๐ ปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เป้าหมาย ๑ เล่ม)
สํานักบริหารงานกลางร่วมกับสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่กําหนดชั้นความลับและข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยเมื่อครบกําหนด ๒๐ ปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา”
เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ

๒. โครงการยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (เป้าหมาย ๕ คน)
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมได้จัดให้มีการลงคะแนนคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับ
การยกย่อง จํานวน ๕ คน ได้แก่
๒.๑ นางสาวพิกุล ห้อยดอกหอม
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒.๒ นางสาววิภารัตน์ เพียราช
สํานักประชาสัมพันธ์
๒.๓ นางสาวนงลักษณ์ ขันธิโชติ
สํานักกํากับและตรวจสอบ
๒.๔ นางสาวสมพิศ เสนาพล
สํานักการประชุม
๒.๕ นางไพรัตน์ ลาทํา
สํานักบริหารงานกลาง

๓. โครงการพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม (เป้าหมาย ๑,๑๙๒ คน)
๓.๑ กิจกรรม สร้างสังคมสีขาว (White Ocean Society) (เป้าหมาย ๒๓๒ คน)
จัดบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติจํานวน ๔ ครัง้ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๓, ๒๕ ก.พ. ๕๔, ๒๗ พ.ค.๕๔, ๑๙ ก.ค.๕๔
เพื่อให้บุคลการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๒๔๔ คน
๓.๒ กิจกรรม การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม (เป้าหมาย ๘๐๐ คน)
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน ๙๕๙ คน
๓.๓ กิจกรรม พัฒนาพฤติกรรมต้นแบบที่พึงประสงค์ (เป้าหมาย ๑๖๐ คน)
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ ต่างจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๕๑๓ คน
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิ.ย. ๕๔ ณ. โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค. ๕๔ ณ. โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

- ๒๐ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค. ๕๔ ณ. โรงเรียนบ้านซับขลุง ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐- ๒๑ ส.ค. ๕๔ ณ. โรงเรียนบ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

๔. โครงการพัฒนาระบบงานและการจัดการงานชวเลข (เป้าหมาย ๑ ฉบับ)
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ชวเลขในหัวข้อ “สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและการพัฒนาทีมผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อจัดทํามาตรฐานระบบติดตามการปฏิบัติงานด้านชวเลขและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านชวเลข

๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
สํานักการพิมพ์ผ่านการตรวจติดตามรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘ จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และมีครุภัณฑ์ไว้สําหรับการดําเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพ

- ๒๑ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
นิติบัญญัติแห่งชาติ
จํานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
(เป้าหมาย ๗ รายการ)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภา

๒. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บภาพและเสียงการประชุมรัฐสภา การประชุมวุฒิสภา ในระบบดิจิตอล (เป้าหมาย

๑ ระบบ)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําระบบจัดเก็บภาพและเสียงการประชุมรัฐสภา การประชุมวุฒิสภา ในระบบดิจิตอล
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบันทึก ระบบการจัดเก็บ ระบบสืบค้น และให้บริการสําเนาภาพและเสียงการประชุมแก่สมาชิก
วุฒิสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น

- ๒๒ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”

จํานวน ๙ โครงการ
๑. โครงการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานของบุคลากร (Basic Skill) (เป้าหมาย ๓๕๒ คน)
๑.๑ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านภาษา” (เป้าหมาย ๓๒ คน)
๑.๑.๑ ฝึกอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตรสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนให้แก่บุคลากรที่สนใจ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ ม.ค. – ๙ มี.ค. ๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๑๑ คน
๑.๑.๒ ฝึกอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตร เน้นการสนทนาทั่วไปให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ๑๘ ม.ค.
– ๘ มี.ค. ๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๑๓ คน
๑.๑.๓ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
รุ่นที่ ๑ ให้แก่ข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐ
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ ก.ค. ๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๓๖ คน
รุ่นที่ ๒ ให้แก่ข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดนและสหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ส.ค.๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๓๖ คน
๑.๑.๔ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (Pre – Intermediate) เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙, ๒๕-๒๖ ส.ค. ๕๔
ผ่านการอบรมจํานวน ๓๐ คน
๑.๒ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" (เป้าหมาย ๓๒๐ คน)
ดําเนินการอบรม ดังนี้
๑.๒.๑ หลักสูตรภาคบังคับ ๑๔ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรที่ ๑ "การใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" สําหรับผู้บริหารและ
สําหรับผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๔
หลักสูตรที่ ๒ การใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติ สําหรับหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๔
หลักสูตรที่ ๓ การใช้งานระบบนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๔ การใช้งานระบบกระทู้ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๕ การใช้งานระบบญัตติ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๖ การใช้งานระบบพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๗ การใช้งานระบบสรรหาแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๘ การใช้งานระบบถอดถอน เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๙ การใช้งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แก่บุคลากรสํานักงานประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่
๑๔ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๑๐ การใช้งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แก่บุคลากรสํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ เมื่อวันที่
๑๓,๑๗ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๑๑ การใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลสําหรับจัดเก็บเอกสาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๑๑ การใช้งานระบบการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๑๒ การใช้งานระบบทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๑๓ การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๔
หลักสูตรที่ ๑๔ การนําเข้าข้อมูลเว็บไซต์คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ให้แก่บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๕๔

- ๒๓ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
๑.๒.๒ หลักสูตรทั่วไป ๕ หลักสูตร ผ่านการอบรมจํานวน ๑๗๒ คน
หลักสูตรที่ ๑ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น
หลักสูตรที่ ๒ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS ๓ สําหรับการตกแต่งภาพ
หลักสูตรที่ ๓ การใช้งานโปรแกรม Microsofe Publisher ๒๐๑๐ สําหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่าย
หลักสูตรที่ ๔ การใช้งานโปรแกรม Illustrator สําหรับกราฟฟิก
หลักสูตรที่ ๕ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) (เป้าหมาย ๕๒๘ คน)
๒.๑ หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ (เป้าหมาย ๔๖๔ คน)
๒.๒.๑ กิจกรรม การประเมินสมรรถนะผ่านระบบ online (เป้าหมาย ๓๘๔ คน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการประเมินตนเองผ่านระบบ online สายงานวิชาการ ระดับ ๓-๙
เมื่อวันที่ ๑-๒๘ ก.พ. ๕๔ และผู้อํานวยการกลุ่มงานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. – ๒๒ มี.ค. ๕๔ ผ่านการ
ประเมินจํานวน ๕๐๔ คน
๒.๒.๑ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (เป้าหมาย ๘๐ คน)
จากการประเมินสมรรถนะพบว่า มีผู้ต่ํากว่าเกณฑ์จํานวน ๒๘ คน ผ่านการประเมินจํานวน ๔๘๓ คน
๒.๒ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (เป้าหมาย ๓๒ คน)
๒.๒.๑ จัดอบรมให้แก่ข้าราชการในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓-๔ ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพและ
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ม.ค.
๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๑๐๖ คน
๒.๒.๒.จัดอบรมให้แก่ข้าราชการในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑-๒ ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพและ
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ม.ค.
๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๔๒ คน
๒.๓ หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่" (เป้าหมาย ๓๒ คน)
จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจําปี ๒๕๕๔ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุใหม่และข้าราชการที่โอนเข้ามารับราชการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิ.ย. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวันที่
๒๔-๒๖ มิ.ย. ๕๔ ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ต จ.กาญจบุรี ผ่านการอบรมจํานวน ๖๓ คน

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร (Functional Competency)
(เป้าหมาย ๒๐๙ คน)
๓.๑ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบนิติบัญญัติ (เป้าหมาย ๘๘ คน)
๓.๑.๑ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ สําหรับข้าราชการตําแหน่งวิทยากร ระดับ
๓ - ๕ จํ า นวน ๕๐ คน ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ พ.ค. – ๑๑ ส.ค. ๕๔ ทุ ก วั น พฤหั ส บดี แ ละวั น ศุ ก ร์ ณ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านการอบรมจํานวน ๕๐ คน
๓.๑.๒ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ สําหรับข้าราชการตําแหน่งนิติกร ระดับ
๓ - ๕ จํ า นวน ๘๒ คน ระหว่ า งวั น ที่ ๒๗ มิ . ย. – ๓๐ ส.ค. ๕๔ ทุ ก วั น จั น ทร์ แ ละวั น อั ง คาร ณ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านการอบรมจํานวน ๘๒ คน

- ๒๔ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
๓.๒ หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เป้าหมาย ๒๗ คน)
หลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ให้แก่ข้าราชการตําแหน่งบุคลากร สํานักบริหารงานกลาง และ
ตําแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ , ๒๙ มิ.ย.๕๔ และวันที่ ๖ ก.ค.๕๔
ผ่านการอบรมจํานวน ๓๑ คน
๓.๓ หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ (เป้าหมาย ๖๒ คน)
๓.๓.๑ หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ให้แก่ ลูกจ้างประจํา (พนักงานขับรถ) พนักงาน
ราชการและพนักงานขับรถจ้างเหมาบริการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ เม.ย. ๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๓๔ คน
๓.๓.๒ สัมมนาหัวข้อ "ทักษะในการเจรจาต่อรองและการติดต่อสื่อสารในการทํางาน" ให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานราชการของสํานักการคลังและงบประมาณ และกลุ่มตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และวันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย. ๕๔ ณ กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ จ.ชลบุรี ผ่านการอบรมจํานวน ๕๗ คน
๓.๔ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เป้าหมาย ๓๒ คน)
๓.๔.๑ ฝึกอบรมข้าราชการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก หลักสูตรภายนอก จํานวน ๑๐
หลักสูตร
๓.๔.๒ สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ณ
เดอะกรีน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เม.ย.๕๔ ผ่านการอบรมจํานวน ๔๙ คน

๔. โครงการสร้างสมดุลชีวิตเพื่อข้าราชการยุคใหม่ (เป้าหมาย ๖๕๖ คน)
๔.๑ การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารยุคใหม่ (เป้าหมาย ๒๔ คน)
ดําเนินการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารยุคใหม่ ให้แก่ผู้บริหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ก.ย. ๕๔ ณ จังหวัดเชียงราย
๔.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (เป้าหมาย ๔๐ คน)
จัดสัมมนา หัวข้อ “ร่วมแรงร่วมใจ สร้างรัฐสภาใหม่ของเรา" เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๕๔ โดย นายนิคม ไวยรัชพานิช
(รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๓๒๔ คน
๔.๓ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางจิต (เป้าหมาย ๑๒๐ คน)
๔.๓.๑ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันให้จิต เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน
๔.๓.๒ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ลักษณะจิตที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน
๔.๓.๓ ครั้งที่ ๓ เรื่อง ลักษณะจิตที่มีสมรรถภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
๔.๓.๔ ครั้งที่ ๔ เรื่อง ลักษณะจิตที่มีสุขภาพดี เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
๔.๔ กิจกรรมสร้างสุขในวัยเกษียณ (เป้าหมาย ๔๘ คน)
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สว่างคนิเวศ สภากาชาดไทย และวัดอโศกการาม เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๔
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๓๕ คน
๔.๕ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เป้าหมาย ๔๘ คน)
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บ้านซอยสวนพลู เมื่อวันที่ ๒๑๒ มิ.ย. ๕๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๖๔ คน
๔.๖ กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการปฏิบัติงาน (เป้าหมาย ๔๐๐ คน)
๔.๖.๑ ออกกําลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ จํานวน ๑๓๔ ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑,๓๕๙ คน
๔.๖.๒ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีเพื่อการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๒-๑๒
พ.ย. ๕๓ ณ อาคารสุขประพฤติ และศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑,๐๐๐ คน

- ๒๕ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
๔.๖.๓ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อวันทึ่ ๒๗ ก.ย. ๕๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๔๒ คน

๕ โครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลในการปรับการกําหนดตําแหน่งใหม่ (เป้าหมาย ๙๑๐ คน)
๕.๑ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (เป้าหมาย ๙๗๔ คน)
๕.๑.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
และข้าราชการทุกสํานัก ระหว่างวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๓ , ๗, ๑๕, ๒๒ และ ๒๘ ก.พ. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ
๕.๑.๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยืนยันเป้าหมายระดับองค์กรและถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานจากรอง
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่ท่ปี รึกษา รองเลขาธิการวุฒิสภา และนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๓ ณ
อาคารสุขประพฤติ
๕.๑.๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากที่ปรึกษา รองเลขาธิการวุฒิสภา และนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๘, ๒๓, ๓๐ พ.ย. ๕๓, และ ๒๖, ๒๘ ม.ค. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ
๕.๒ กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล (เป้าหมาย ๙๑ คน)
ผ่านการอบรมจํานวน ๒๑๑ คน
๕.๒.๑ อบรมเรื่อง "การบริหารงานบุคคลในการดําเนินการทางวินัยเบื้องต้น" ให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
ของแต่ละสํานัก เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ
๕.๒.๒ อบรมเรื่อง "การบริหารงานบุคคลในการปรับการกําหนดตําแหน่งใหม่" ให้แก่ข้าราชการทุกสํานักที่เข้า
รับการประเมินสมรรถนะตามระบบการกําหนดตําแหน่งใหม่ เมี่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ

๖. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน (เป้าหมาย ๘๘๘ คน)
๖.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑๘ สํานัก (เป้าหมาย ๘๐๐ คน)
๖.๑.๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สํานักประชาสัมพันธ์ เรื่อง "งานเป็นผล
คนเป็นสุข สนุกแบบประชาสัมพันธ์" ให้แก่ ผู้บริหาร, ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสํานักประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๔ ณ สํานักงานฯ และวันที่ ๒๖ – ๒๗ มี.ค. ๕๔ ณ โรงแรมวังยางรีสอร์ท โฮเทล แอนด์ สปา
จ.สุพรรณบุรี ผ่านการอบรมจํานวน ๙๐ คน
๖.๑.๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักวิชาการและเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนางานด้านวิชาการของวุฒิสภา ให้แก่ ผู้บริหาร, ข้าราชการสํานักวิชาการและพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๔
ณ สํานักงานฯ และเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มี.ค.๕๔ ณ โรงแรมวิลล่าพาราดีเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผ่านการอบรม
๓๔ คน
๖.๑.๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง
"ทําอย่างไรให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีสุข" ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๔
ณ สํานักงานฯ และเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ค.๕๔ ณ โรงแรมชมวิว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการอบรม ๓๓ คน
๖.๑.๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักการพิมพ์ ให้แก่บุคลากรสํานักการพิมพ์
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ค.๕๔ ณ หัวหิน มันตรา รีสอร์ท
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านอบรมจํานวน ๕๙ คน
๖.๑.๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักงานประธานวุฒิสภา เรื่อง "การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมข้าราชการสํานักงานประธานวุฒิสภาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับ
ภารกิจของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ค.๕๔ ณ โรงแรมรีเจนท์ ชาเลต์ รีเจนท์บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี ผ่านการอบรม ๔๓ คน

- ๒๖ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
๖.๑.๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักนโยบายและแผน เรื่อง “การสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักนโยบายและแผน” ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการสํานักนโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๓
มิ.ย. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเมื่อวันที่ ๔ – ๕ มิ.ย.๕๔ ณ บุไทรคันทรี วิว จ.นครราชสีมา ผ่านการอบรม
จํานวน ๓๗ คน
๖.๑.๗. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ เรื่อง “การปฏิบัติ
ราชการภายใต้พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” ให้แก่
ข้าราชการสํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิ.ย. ๕๔
ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ผ่านการอบรม ๒๘๔ คน
๖.๑.๘. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานสํานักกฎหมาย เรื่อง “การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสํานักกฎหมาย” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสํานักกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๔ ณ สํานักงานฯ และเมื่อวันที่
๑๘ – ๑๙ มิ.ย.๕๔ ณ โรงแรมกรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ผ่านอบรมจํานวน ๕๓ คน
๖.๑.๙. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักกํากับและตรวจสอบ ให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรสํานักกํากับและตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิ.ย. ๕๔ ณ หัวหิน มันตรา รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการอบรม
จํานวน ๓๗ คน
๖.๑.๑๐. สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักการต่างประเทศ เรื่อง “การบริการด้านการ
ต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสํานักการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕ ณ บ้านทะเลดาว รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการอบรมจํานวน ๒๔ คน
๖.๑.๑๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักภาษาต่างประเทศ เรื่อง “การเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร” ให้แก่บุคลากรสํานักภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ ก.ค. ๕๔
ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการอบรมจํานวน ๒๔ คน
๖.๑.๑๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักการประชุม ให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการสํานักการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ก.ค.๕๔ ณ โรงแรมเดอะ ไพรเวซี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผ่านการอบรมจํานวน ๓๗ คน
๖.๑.๑๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักบริหารงานกลาง ให้แก่บุคลากรสํานัก
บริหารงานกลาง เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ ก.ค.๕๔ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี ผ่านการอบรมจํานวน
๙๒ คน
๖.๑.๑๔ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข เมื่อวันที่ ๘ และ ๒๖ ส.ค. ๕๔ ณ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และวันที่ ๓ – ๔ ก.ย.๕๔ ณ หาดบ้านดิน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ผ่านการอบรม จํานวน ๗๓ คน
๖.๒ การสัมมนาระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เป้าหมาย ๖๔ คน)
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการจัดสัมมนา เลขาธิการวุฒิสภาจึงเห็นชอบให้
งดจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน กิจกรรมการสัมมนาระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

- ๒๗ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
๖.๓ การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (เป้าหมาย ๒๔ คน)
ดําเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ โรงแรมฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน
จ.เพชรบุรี จํานวน ๒๐ คน

๗ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา / อบรมกับหน่วยงานภายนอก(เป้าหมาย ๓๐ หลักสูตร)
๗.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมประจําปี (เป้าหมาย ๑๒ หลักสูตร)
๗.๑.๑. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๔
๗.๑.๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๐
๗.๑.๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๓
๗.๑.๔. หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ รุ่นที่ ๑๐๘
๗.๑.๕ หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๗
๗.๑.๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑
๗.๑.๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๓
๗.๑.๘ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๕
๗.๑.๙ ศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๑
๗.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ (เป้าหมาย ๑๘ หลักสูตร)
๗.๒.๑ หลักสูตร การป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ the ๓๖๐ องศา cyber
security , IT governance and the challenges of information operation
๗.๒.๒ หลักสูตร เทคนิคการทําเล่มปกแข็งและแฟ้ม รุ่นที่ ๒๖
๗.๒.๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔
๗.๒.๔ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง Innovative goverment
๗.๒.๕ ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแปลและการล่าม
๗.๕.๖ สัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETDAY ๒๐๑๐ หัวข้อ Emerging
technology on mobility
๗.๕.๗ หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงินและพัสดุ รุ่นที่ ๔
๗.๕.๘ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศ.ป.รับรอง รุ่นที่ ๒
๗.๕.๙ หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงินและพัสดุ รุ่นที่ ๖
๗.๕.๑๐ หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงินและพัสดุ รุ่นที่ ๗
๗.๕.๑๑ โครงการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๐
๗.๕.๑๒ ฝึกอบรมด้านการวิจัยให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)
[Strong Seed Program] รุ่นที่ ๑๐
๗.๕.๑๓ หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคํากล่าวและการนําเสนอในที่ประชุม
๗.๕.๑๔. หลักสูตรการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศสําหรับผู้บริหาร
๗.๕.๑๕ หลักสูตร การบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงินและพัสดุ รุ่นที่ ๙
๗.๕.๑๖ สัมมนาการจัดทํารายการและการเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและการเป็นพิธีกรทางวิทยุและ
โทรทัศน์

- ๒๘ -

โครงการตามยุทธศาสตร์
๗.๕.๑๗ สัมมนาเทคนิคการเขียนข่าวยุคใหม่และการเขียนบทความเพื่อการผลิตวารสารในงานประชาสัมพันธ์
๗.๕.๑๘ หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)
รุ่นที่ ๔/๒๕๕๔
๗.๕.๑๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน
Financial and Compliance รุ่นที่ ๒
๗.๕.๒๐ หลักสูตร เจาะลึกการจัดกระบวนการอย่างเหนือชั้น รุ่นที่ ๒

๘. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
(เป้าหมาย ๖ ทุน)
๘.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ จํานวน ๑๐ ทุน
๘.๑.๑ นายเอกลักษณ์ แก่สีโลหิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๘.๑.๒ นางธัญญา ศรีสุพรรณ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
๘.๑.๓ นายกร กาญจนพัฒน์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘.๑.๔ นางสาวสุดารัตน์ พงษ์เฉลียว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๘.๑.๕ นางปรียาภา ทาระ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๘.๑.๖ นายบุญสงค์ ลาคํา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๘.๑.๗ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๘.๑.๘ นางสาวดารารัตน์ ถนอมรอด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘.๑.๙ นางสาวเสาวนี บุญเลื่อน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๘.๑.๑๐ นางสาวณฐนันทน์ ปลอดทอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต่างประเทศ จํานวน ๑ ทุน
นายณัฐ พล บุ ญสอน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน – ไทย
โครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
๘.๓ ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน ๑ ทุน
นางสาวนลัทศิริ นิธิศุภโชค ฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

- ๒๙ -
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๙ โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการและการศึกษาดูงานของสมาชิกวุฒสิ ภาและข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
๙.๑ การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานฯ (เป้าหมาย ๑๙ ครั้ง)
๙.๑ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง Innovation Government: Public Sector Executive Program
ณ National University of Singapore
๙.๒ หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ เดินทางศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๙.๓ หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น ๑๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
๙.๔ หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ รุ่นที่ ๑๐๘ โดยกําหนดให้ นักศึกษาเดินทางไป
ตรวจสอบสภาวการณ์สังคมจิตวิทยา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๙.๕ หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๗ โดยมีการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
๙.๖ หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑ ณ ประเทศสเปน-โปรตุเกส
๙.๗ เข้าร่วมสัมมนา "Dynamics Tour ๒๐๑๑ Singapore for ASIA Pacific" ณ ประเทศสิงคโปร์
๙.๘ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านงานประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการงบประมาณ ณ สหพันธ์สาธารณ
รัฐเยอรมนี
๙.๙ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
๙.๑๐ ประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๑๑ ในหัวข้อพื้นฐานประชาธิปไตย :
การบริการห้องสมุดและงานวิจัยของรัฐสภา ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
๙.๑๑ หลักสูตรผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
๙.๑๒ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
๙.๑๓ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบงานรัฐสภาและการพัฒนาการสนับสนุนงานด้านกฎหมายและ
วิชาการแก่รัฐสภา ณ สหราชอาณาจักรฯ
๙.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
ผู้บริหารและข้าราชการสํานักงานฯ เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวน ๒ คณะ ดังนี้
๙.๒.๑. ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเปรียบเทียบระบบงานรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติ ณ สาธารณรัฐ
ออสเตรีย สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก
๙.๒.๒. ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเปรียบเทียบระบบงานรัฐสภา และกระบวนการนิติบัญญัติ
ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๙.๓ การแลกเปลี่ยนข้าราชการไทย – ต่างประเทศ (เป้าหมาย ๒ ครั้ง)
๙.๓.๑ "โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก"
ณ ประเทศญี่ปุ่น
๙.๓.๒ เดินทางตามโครงการเยือนและแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการงานประจํา

- ๓๑ -

โครงการงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

จํานวน ๘ โครงการ
๑. การจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย (เป้าหมาย ๕ ฉบับ)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทําสัญญาจัดจ้างเพื่อทําการวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการวิจัย จํานวน ๘ เรื่อง
๑) คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๒) คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
๓) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ
๔) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ศักดิ์สิทธ์ ศึกษากรณีบริเวณ
รอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจโฮมสเตย์
๖) ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ําในเขตทางทะเลของประเทศไทย
๗) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน และรูปเคารพ
๘) โครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพื้นที่และทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒. การเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวุฒิสภา (เป้าหมาย ๗ เรื่อง)
ดําเนินการจัดทํา CD – ROM จํานวน ๕๐๐ แผ่น และจัดทําพ็อคเก็ตบุ๊คส์ จํานวน ๕๐๐ เล่ม ดังนี้
๒.๑ โครงการวิจัยปี ๒๕๕๑ จํานวน ๙ เรื่อง
๒.๑.๑ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาททางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
อุตสาหกรรมต่างๆ
๒.๑.๒ เรื่อง การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
๒.๑.๓ เรื่อง การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืชอาหารของประเทศไทย
๒.๑.๔ เรื่อง โครงการวิจัยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของไทย
๒.๑.๕ เรื่อง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอุทยานการประมงใต้ทะเลไทย
๒.๑.๖ เรื่อง โครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มตลาดคุณภาพ :
กรณีศึกษากลุ่มแต่งงาน ฮันนีมูน และฉลองครบรอบแต่งงาน
๒.๑.๗ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของการค้าปลีกที่ยั่งยืน
๒.๑.๘ เรื่อง ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยและกากน้ําตาล
๒.๑.๙ เรื่อง การใช้เงินในกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม : เปรียบเทียบอุตสาหกรรมต่างๆ
๒.๒ โครงการวิจัยปี ๒๕๕๒ จํานวน ๒ เรื่อง
๒.๒.๑ เรื่อง การคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศ : มุมมองจาก
นโยบายและกฎหมายของประเทศต้นทาง
๒.๒.๒ เรื่อง กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข

- ๓๒ -

โครงการงานประจํา
๓. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพือ่ ทดแทนของเดิม (เป้าหมาย ๔๖ เครื่อง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ บริษัท เทโทรโปร
เฟสชั่นแนล จํากัด เพื่อทดแทนของเดิมและสํารองใช้งาน

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันไวรัส (Antivirus Computer On Network) (เป้าหมาย ๑ ระบบ)
บริษัท MFEC จํากัด ได้ดําเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Antivirus ให้แก่ข้าราชการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus Computer ) จํานวน ๑,๐๒๔ เครื่อง

๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
(เป้าหมาย ๔๓๘ เครื่อง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน ๖๐๐ เครื่อง ให้พร้อมทํางานได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาและ
การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุม (เป้าหมาย ๓ ระบบ)
มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๕๔ เพื่อบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุม จํานวน
๓ ระบบ ประกอบด้วย ระบบสํานักงานเสมือนจริง ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบห้องสมุดเสมือนจริง

๗. การเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (เป้าหมาย ๑ ฉบับ)
เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตที่มีความเร็วสูงอย่างเพียงพอกับการใช้งานระหว่างอาคารสุขประพฤติกับอาคารรัฐสภา๒ โดยเช่าสายนําสัญญาณ
ความเร็วสูง (Leased Line) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการภายในและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลกรในวงงานวุฒิสภา

๘. การจัดทําเอกสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เป้าหมาย ๒๙ ผลงาน)
๘.๑ กิจกรรมการจัดทําเอกสารทางวิชาการ (๘ เรื่อง)
๘.๑.๑ เรื่อง ความพร้อมและความเหมาะสมของประเทศไทยในการมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
๘.๑.๒ เรื่อง เหตุแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
๘.๑.๓ เรื่อง การนําเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี ๒๕๕๔
เปรียบเทียบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย
๘.๑.๔ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามปัญหา ข้อขัดแย้งเขตแดนไทย-กัมพูชา
๘.๑.๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภามีมติให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
๘.๑.๖ เรื่อง การยุติความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
๘.๑.๗ เรื่อง ปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
๘.๑.๘ เรื่อง การเปรียบเทียบผลโพลเลือกตั้งกับผลการเลือกตั้งจริงในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๘.๑.๙ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน : ศึกษากรณีเรือบรรทุกน้ําตาลทรายล่มในแม่น้ํา
เจ้าพระยา
๘.๑.๑๐ เรื่อง สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ๓ G ภาค ๒

- ๓๓ -

โครงการงานประจํา
๘.๑.๑๑ เรื่อง นโยบายจบปริญญาตรีเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท : มุมมองที่แตกต่าง
๘.๑.๑๒ เรื่อง ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ หรือไม่
๘.๒ กิจกรรมการจัดทําเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมาย "จุลนิติ" ( ๖ ฉบับ)
จุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ (เดือน พ.ย.- ธ.ค. ๒๕๕๓) จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (เดือน ม.ค.- ก.พ. ๒๕๕๔)
จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เดือน มี.ค. –เม.ย. ๒๕๕๔) จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (เดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๔)
จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (เดือน ก.ค.-ส.ค. ๒๕๕๔)
จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕ (เดือน ก.ย.-ต.ค. ๒๕๕๔)
๘.๓ กิจกรรมการจัดทําพระราชบัญญัตทิ ี่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติความ
เป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา (๑๕ เรื่อง)
๘.๓.๑ พระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๘.๓.๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๒
๘.๓.๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๔ พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๕ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๖ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๗ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๘ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๑๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๑๑ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๑๒ พระราชบัญญัติคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
๘.๓.๑๓ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
๘.๓.๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔, พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๔, พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘.๓.๑๕ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๓๔ -

โครงการงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
จํานวน ๑ โครงการ
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติราชการฯ ตามมติที่ประชุม และได้นําแผนปฏิบัติราชการและรายละเอียด
โครงการเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมส่งแผนปฏิบัติราชการและรายละเอียดโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้สํานักการคลังและงบประมาณ เพื่อจัดทําคําของบประมาณ

- ๓๕ -

โครงการงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
นิติบัญญัติแห่งชาติ
จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป้าหมาย ๓ กิจกรรม)
๑.๑ กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมสําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
มีคณะเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานวุฒิสภา ตลอดจนรับฟังโอวาทจากประธานวุฒิสภาและ
สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๙๕ คณะ รวมจํานวน ๘,๓๑๒ คน
๑.๒ กิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อาคารรัฐสภา ๒
และอาคารสุขประพฤติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน
๑.๓ กิจกรรมการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่ หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม" (เป้าหมาย ๑๓ ครั้ง)

ครั้งที่

วันที่

๑/๒๕๕๓
๒/๒๕๕๓

๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๙-๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๓
๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔
๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๒-๔ เมษายน ๒๕๕๔
๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
๒๐-๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔
๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒๙ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม
๒๕๕๔
๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓/๒๕๕๓
๔/๒๕๕๔
๕/๒๕๕๔
๖/๒๕๕๔
๗/๒๕๕๔
๘/๒๕๕๔
๙/๒๕๕๔
๑๐/๒๕๕๔
๑๑/๒๕๕๔
๑๒/๒๕๕๔
๑๓/๒๕๕๔
๑๔/๒๕๕๔
๑๕/๒๕๕๔
๑๖/๒๕๕๔
๑๗/๒๕๕๔
๑๘/๒๕๕๔

จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนผู้เข้าร่วม

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี

จํานวน ๑๐๙ คน
จํานวน ๑๐๗ คน

จังหวัดตราด
จังหวัดสงขลา-สตูล
จังหวัดแพร่
จังหวัดสกลนคร

ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี

จํานวน ๑๐๖ คน
จํานวน ๑๒๔ คน
จํานวน ๑๑๓ คน
จํานวน ๑๑๒ คน

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดระนอง
จังหวัดพะเยา
จังหวัดชลบุรี

ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี

จํานวน ๑๐๔ คน
จํานวน ๙๗ คน
จํานวน ๑๑๓ คน
จํานวน ๑๑๗ คน
จํานวน ๑๑๘ คน

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดกรุงเทพฯ (รุ่นที่ ๑)
จังหวัดกรุงเทพฯ (รุ่นที่ ๒)
จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาคร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดนครนายก

ผู้นําสตรี
ผู้นําสตรี
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชน

จํานวน ๑๐๙ คน
จํานวน ๑๐๙ คน
จํานวน ๑๑๔ คน
จํานวน ๑๑๘ คน
จํานวน ๑๒๐ คน

กลุ่มเยาวชน
ผู้นําสตรี

จํานวน ๑๒๖ คน
จํานวน ๑๑๙ คน

- ๓๖ -

โครงการงานประจํา
๒. สมาชิกวุฒสิ ภาพบประชาชน (เป้าหมาย ๗ ครั้ง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมวุฒิสภาพบประชาชน จํานวน ๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๒๗๕ คน
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๓๕๙ คน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกระบี่
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. การส่งเสริมการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (เป้าหมาย ๖ กิจกรรม)
๓.๑ กิจกรรม จัดทําหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา" (เป้าหมาย ๑ เล่ม)
จัดทําและเผยแพร่ หนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา" ประจําปี ๒๕๕๓
๓.๒ กิจกรรม จัดทําหนังสือ"ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา" (เป้าหมาย
๑ เล่ม)
๓.๒.๑ จัดทําและเผยแพร่ หนังสือ"เหตุเกิดที่หมู่บ้าน...กลมเกลียว" จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
๓.๒.๒ จัดทําและเผยแพร่หนังสือ"วุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ และความรู้ในวงงานรัฐสภา"
จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
๓.๓ กิจกรรม จัดทําวารสาร "สารวุฒิสภา" (เป้าหมาย ๑๒ ฉบับ)
จัดทําและเผยแพร่ วารสาร "สารวุฒิสภา" ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๔
๓.๔ กิจกรรม จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาทางสื่อมวลชน (เป้าหมาย ๔ สื่อ)
๓.๔.๑ สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในรายการ "ข่าว ๕ หน้า ๑"
รูปแบบรายการสัมภาษณ์สด ความยาว ๑๐-๑๒ นาที ช่วงเวลาการออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐
นาฬิกา จํานวน ๓ ครั้ง /๓ เดือน
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในรายการ "ข่าวค่ํา" รูปแบบสกู๊ปความ
ยาว ๑ นาที ช่วงเวลาการออกอากาศ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ นาฬิกา จํานวน ๕ ครั้ง/๓ เดือน
๓. ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ
“หมายเหตุประเทศไทย” รูปแบบรายการสัมภาษณ์สด ความยาว ๑๕-๒๐ นาที ช่วงเวลาการออกอากาศทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐-๑๓.๕๕ นาฬิกา จํานวน ๒ ครั้ง /๓ เดือน
๓.๔.๒ สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
๑. ผลิตสปอต ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๓ ตอน และเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุในกรุงเทพมหานคร
จํานวน ๕ ครั้ง/วัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุต่างจังหวัดครอบคลุมในทุกภูมิภาค จํานวน
๕ ครั้ง/วัน ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. ผลิตสารคดี ความยาว ๖๐ วินาที จํานวน ๔ ตอน และเผยแพร่สารคดีทางสถานีวิทยุใน
กรุงเทพมหานคร เผยแพร่วันละ ๑ ครั้ง ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุต่างจังหวัดครอบคลุมในทุกภูมิภาค
เผยแพร่วันละ ๑ ครั้ง ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

- ๓๗ -

โครงการงานประจํา
๓.๔.๓ สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
ยกเลิกกิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์เนื่องจากได้จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางหนังสือพิมพ์ ๔ ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
เป็นระยะๆ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๔
๓.๔.๔ สื่อประชาสัมพันธ์ทางบิลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ทางบิลบอร์ด ขนาด ๑๒x๓๐ เมตร ติดตั้งบริเวณถนนอ่อนนุช สุขุมวิท ๗๗ เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓.๕ กิจกรรม จัดทําวีดิทัศน์สรุปผลงานของวุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๓ ในรูปแบบสารคดี ความยาวประมาณ ๑๐
นาที( เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
จัดทําวีดิทัศน์สรุปผลงานของวุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๓ ในรูปแบบสารคดี ความยาวประมาณ ๑๐ นาที และจัดจ้างทํา
สําเนาจํานวน ๑,๘๐๐ ชุด
๓.๖ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชน (เป้าหมาย ๒ กิจกรรม)
๓.๖.๑ จัดกระเช้าหรือแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
(เป้าหมาย ๒๔ ครั้ง)
จัดกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สถานทีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ
จํานวน ๒๕ ครั้ง
๓.๖.๒ จัดแข่งขันกีฬาระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและสื่อมวลชน (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ

- ๓๘ -

โครงการงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM”

จํานวน ๒ โครงการ
๑. วุฒิสภารักษ์สิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 2,172 ลิตร)
๑.๑ จัดอบรมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน ๘๒ คน ในวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๔ ณ อาคารสุขประพฤติ และเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ต แอนด์สปา จ.สระบุรี
๑.๒ ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) น้ํายาล้างมือและน้ํายาล้างจาน จํานวน ๙,๓๘๐ ลิตร เพื่อใช้บําบัดน้ําเสียและทํา
ความสะอาดในอาคารรัฐสภา ๒ และอาคารสุขประพฤติ ทําให้ประหยัดงบประมาณได้มาก

๒. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา"(เป้าหมาย ๑,๒๘๐ คน)
๒.๑ กิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช (เป้าหมาย ๒๐๐ คน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดพิธีถวายชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค. ๕๓ มีผู้เข้าร่วม ๒๐๙ คน
๒.๒ กิจกรรมวันปีใหม่ (เป้าหมาย ๒๐๐ คน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมวันปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ม.ค. ๕๔ มีผู้เข้าร่วม ๒๙๖ คน
๒.๓ กิจกรรมตามรอยบุรพกษัตริย์ไทย (เป้าหมาย ๔๐ คน)
ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยาย หัวข้อ พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย และศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๖ ม.ค. ๕๔ มีผู้เข้าร่วม ๔๐ คน
ครั้งที่ ๒ เดินทางไปไหว้พระ ๙ วัด เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๔ จํานวน ๕๕ คน
๒.๔ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
(เป้าหมาย ๕๐ คน)
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๔ โดยมีวิทยากร
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นายจุฬารัตน์ เสนาช่วย หัวหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยว
จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๑๐ คน
๒.๕ กิจกรรมรณรงค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม (เป้าหมาย ๘๐๐ คน)
๒.๕.๑ นิทรรศการประมวลจริยธรรม มีผู้เข้าร่วม ๑๔๔ คน
๒.๕.๒ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ เรื่อง ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ แจกบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน ๑,๑๖๑ คน
๒.๕.๓ สื่อรณรงค์ป้ายไวนิล จํานวน ๒ เรื่อง
๒.๕.๓.๑ ชุดประหยัดพอเพียงเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๕.๓.๒ รณรงค์ประมวลจริยธรรม
๒.๕.๔ โปสเตอร์ พระราชดํารัสในหลวง

โครงการพิเศษตาม
นโยบายผู้บริหารระดับสูง

- ๓๙ -

โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง
จํานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ (เป้าหมาย ๑ ครั้ง)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๑ ส.ค. ๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงความจงรักภักดีถวายราชสักการะและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๒. โครงการรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รบั การสรรหาชุดใหม่
๒.๑ กิจกรรม จัดทําคู่มือการแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อมอบให้สมาชิกวุฒิสภา ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒.๒ กิจกรรม การรับแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา
ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการรับแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในขั้นตอนวันรับการแสดงตนและ
หลังการแสดงตน (๑๒ – ๑๓ - ๑๘ เม.ย. ๕๔) และดําเนินการรับการแสดงตนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาภาคต่าง ๆ
ครบจํานวน ๗๓ คน ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๔
๒.๓ กิจกรรม การดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ บัตรแสดงตนชั่วคราวให้กับสมาชิกวุฒิสภา
มอบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา) พร้อมแผ่นพับแนะนําการใช้บัตรให้กับ
สมาชิกวุฒิสภา

รายงานผลลัพธ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความ
เป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ
องค์ความรู้ ข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ

ชื่อโครงการ
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2555 - 2559

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

สํานักเทคโนฯ ได้นําแผนแม่บทด้าน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙ ไปเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ไปเป็นตามกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานการของบประมาณ พ.ศ.
2555

การให้บริการติดตั้งโปรแกรมแก้ไข
2. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Desktop Management) ของ ปัญหาข้อขัดข้องการใช้งานในส่วนของ
โปรแกรมจากเดิมที่กําหนดให้แล้ว
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เสร็จภายใน 1 วัน ลดเหลือให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับ
แจ้ง

ผู้รับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีระบบบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management)
เพื่อนํามาใช้สําหรับบริหารจัดการตรวจสอบแก้ไข
ปัญหาขัดข้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
เครื่องฯ ลูกข่าย จํานวน 800 เครื่อง

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือ
และอุปกรณ์ประกอบ ได้ร้อยละ 100 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น
Optiplex980 จํานวน 10 เครื่อง

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันไวรัส มีรายงานการตรวจจับไวรัส
(Antivirus Computer On Network)
คอมพิวเตอร์ภายในระบบ

๔๐

3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม (แทน
เครื่องที่มีอายุงานเกิน 5 ปี)

ผลลัพธ์ของโครงการ

2. เครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP รุ่น Colour
Laserjet 3523 จํานวน 6 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ขาว - ดํา ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet
P3015 Dn จํานวน 14 เครื่อง
4. เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น
Scanjet 8300 จํานวน 16 เครื่อง
ลดความเสี่ยงและได้รับการป้องกันจากการติด
และแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กับ
ระบบคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน 1,000 License

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่อง
ระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
ระบบเครือข่ายได้ภายในระยะเวลา 1
วัน

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายฯ อย่างทันท่วงที (อุปกรณ์
เครือข่ายจํานวน 169 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์จํานวน 130 เครื่อง)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุมได้
ภายใน 10 ชั่วโมง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์ควบคุม ให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

7. โครงการเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง
(Leased Line)

การขัดข้องของการเชื่อมโยงวงจร
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจในเนื้อหาและรูปแบบของ
วารสาร
ร้อยละ 75 ของผู้เข้ามาใช้บริการมี
ความพึงพอใจในบริการข้อมูลและ
สืบค้นข้อมูล
ร้อยละ 70 ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีการใช้งานวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ตที่มีความเร็วสูงได้
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเนื้อหาวารสารฯ
อยู่ที่ร้อยละ 81.60 และมีความพึงพอใจด้าน
รูปแบบ อยู่ที่ร้อยละ 83.40
ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการข้อมูลและ
สืบค้นข้อมูลฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาร้อย
ละ 77.60
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ ข้าราชการสํานักงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
เอกสารเผยแพร่ ร้อยละ 70.00

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

8. โครงการการจัดทําวารสารกรรมาธิการ
Check & Balance
9. โครงการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐสภา (ระยะที่ 2)
10. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากวุฒิสภา

11. โครงการจัดทําเอกสารทางวิชาการของ
ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายมีความ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการมีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2554 พึงพอใจต่อรายงานวิชาการ
ละ 84.70
11.1 การจัดทําวารสารทางวิชาการด้าน
ร้อยละ 80 ของวารสารทางวิชาการ ทําการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ร้อยละ
กฎหมาย"จุลนิติ"
ด้านกฎหมาย"จุลนิติ" มีการเผยแพร่ 100.00
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

สํานักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3

สํานักวิชาการ

สํานักวิชาการ

สํานักวิชาการ

สํานักกฎหมาย

๔๑

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

ร้อยละ 80 ของพระราชบัญญัติที่
ทําการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ร้อยละ
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
100.00
พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติความ
เป็นมา กระบวนการและขั้นตอนใน
การตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา มี
การเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

12. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ

ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุดมีความพึงพอใจ

13. โครงการชวเลขสัญจร

ร้อยละ 70 ของนักเรียน นักศึกษา ที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
เข้าร่วมโครงการให้ความสําคัญกับ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการ
วิชาชวเลข
บางนา และวิทยาลัยพณิชการธนบุรี ได้ให้ความ
สนใจและให้ความสําคัญกับวิชาชวเลขอยู่ในระดับ
ที่ร้อยละ 84.00

14. โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และจัดทําทําเนียบ
ผู้ประสานงานระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองใน
หน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการ
ติดต่อประสานงานเพื่อการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานฯ กับหน่วยงาน
ประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่าย
บริหารและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 40 เรื่อง

15. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
อิสระและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ

ร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเนื้อหาและ
ความพึงพอใจในเนื้อหาและรูปแบบ รูปแบบของเอกสาร 78.00%
ของเอกสาร

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องสมุดโดยที่ร้อยละ 93.1 มีความพึงพอใจใน
ระดับที่สูงขึ้น และร้อยละ 6.9 มีความพึงพอใจใน
ระดับเดิม

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจากหน่วยงานประสานการเมือง
ในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักกฎหมาย

สํานักวิชาการ

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

สํานักการประชุม

สํานักกํากับและตรวจสอบ

๔๒

11.2 การจัดทําพระราชบัญญัติที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ
ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนใน
การตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

16. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและบูรณาการ
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างข้าราชการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภากับสํานักงานประธานสภา
ผู้แทนราษฎร

ร้อยละ 80 ของข้าราชการสํานักงาน ข้าราชการสํานักงานประธานวุฒิสภาที่เข้าร่วมการ
ประธานวุฒิสภาที่เข้าร่วมการสัมมนา สัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ร้อย
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ละ 89.79 (ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจ จํานวน 44 คน จากจํานวนผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งหมด 49 คน)

17. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (Knowledge Manangement)

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 3 องค์
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 100% ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานประธานวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์ความรู้ที่ 3 การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Manangement)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความพึง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและ
พัฒนาระบบปฏิบัติงาน 9001:2008
พอใจในด้านคุณภาพและการบริการ การบริการของสํานักการพิมพ์ ที่ร้อยละ 96.00
การบริการในระดับ
ของสํานักการพิมพ์
มาตรฐานสากล และมี
ความเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
2. โครงการพัฒนาระบบงานและการจัดการ
งานชวเลข

มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไม่เกิน มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่ง
ร้อยละ 5
เป็นผลจากการวัดผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากที่มี
ผลผลิตเกิดขึ้น ประกอบด้วย

๔๓

องค์ความรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับให้บริการและ
สนับสนุนการทํางานของประธานวุฒิสภา รอง
ประธานวุฒิสภา
องค์ความรู้ที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
การสนับสนุนการเดินทางไปเยือน ศึกษาดูงาน
สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ

สํานักการพิมพ์

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

3. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

4.1 กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบที่พึง
ประสงค์

4.2 กิจกรรมสร้างสังคมสีขาว
4.3 กิจกรรม การเสริมสร้างความรู้คุณธรรม
และจริยธรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ

1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ซึ่งต้องมีการ
สอบถามภายหลังจากที่ได้ดําเนินการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพไปแล้ว
2. ประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น วัดจาก
จํานวนข้อผิดพลาดที่น้อยลงจากปีก่อนและข้อ
ร้องเรียนที่ลดลงจากปีก่อน
ผลลัพธ์ของโครงการจะเกิดขึ้นหลังจากโครงการ
ร้อยละ 80 ของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
ได้รับการปฏิบัติแล้ว เนื่องจากเป็นการจัดทํา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการ แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สํานักนโยบายและแผน

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมตามที่กําหนดในกิจกรรม
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 636 คน (เกินกว่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้จากจํานวน 200 คน) คิดเป็นร้อยละ
318.00
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00

๔๔

4. โครงการพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน: การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่กําหนดชั้น
ความลับและข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผย เมื่อครบ
20 ปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ร้อยละ 85 ของหน่วยงานมีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่กําหนดชั้นความลับและ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยเมื่อครบ 20
ปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เนื่องจากช้อมูลข่าวสารลับของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะครบกําหนดการเปิดเผยข้อมูล
เมื่อครบ 20 ปี คือ พ.ศ. 2555 จากผลการสํารวจ
จึงปรากฎว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จะต้องเปิดเผย

สํานักบริหารงานกลาง

6. โครงการยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จํานวน
5 คน

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม โดยทางสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้จัดบอร์ดเพื่อยกย่อง รวมทั้ง
มอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือก จํานวน 5 คน

สํานักบริหารงานกลาง

สํานักประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็กและ
เยาวชน และการเสริมสร้างความ
พร้อมแก่ท้องถิ่นฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมสําหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่
ของวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ 80.00

กิจกรรมที่ 2 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2554

มีเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจในระบอบการปกครองของ
ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบถึง
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ดังนี้

๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
การให้ความรู้
ร่วมของประชาชน
การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
และการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร
นิติบัญญัติแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับความรู้และ
ความสนุกสนานมากที่สุด และรู้จักวุฒิสภาเพิ่ม
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.00
2.2 รู้จักวุฒิสภาผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 70.00
กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่
ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
2. โครงการส่งเสริมการให้ความรู้
การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร

กิจกรรมที่ 3 จัดทําวารสาร "สารวุฒิสภา"
กิจกรรมที่ 4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานของวุฒิสภาทางสื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 5 จัดทําสารคดีวิดีทัศน์สรุปผลงาน
วุฒิสภา ประจําปี 2553 ในรูปแบบสารคดีความ
ยาวประมาณ 10 นาที
กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชน

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ
บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปยังส่วนราชการ
สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จํานวน 3 สื่อ
ประกอบด้วย
1. สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
2. สื่อ่ ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
3. สื่อประชาสัมพันธ์ทางบิลบอร์ด

สํานักประชาสัมพันธ์

๔๖

กิจกรรมที่ 1 จัดทําหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา"
กิจกรรมที่ 2 จัดทําหนังสือ "ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และวงงาน
รัฐสภา"

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทอํานจหน้าที่ของวุฒิสภาและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ร้อยละ 80.00

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริม มีการนําโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้ในการ
และประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจหน้าที่ของ
ประชุม สัมมนาและการเผยแพร่
วุฒิสภา
บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
อย่างน้อย 1,000 ครั้ง/ปี

ทําการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปรณ์ทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เสื่อมสภาพ
และมีการนําโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้ในการประชุม
สัมมนา และเผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา อย่างน้อย 1,000 ครั้ง/ปี

สํานักประชาสัมพันธ์

4. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บภาพและเสียง
การประชุมรัฐสภา การประชุมวุฒิสภาในระบบ
ดิจิตอล

ให้บริการสําเนาภาพและเสียงการ
ประชุมแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั่วไปได้รวดเร็วขึ้นอย่างน้อย
1 วัน

ทําการจัดซื้อครุภัณฑ์และทําการติดตั้งระบบการ
จัดเก็บ ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลการอภิปราย
ของสมาชิกรัฐสภา สําเนาภาพและเสียงการ
ประชุมแก่สมาชิกรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็วขึ้นอย่างน้อย 1 วัน

สํานักประชาสัมพันธ์

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
(Core Competency)

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
(Core Competency) เพิ่มขึ้น

1.1 หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ

1.2 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการ
สอบเลื่อนระดับ ประจําปี 2554
1.2.1 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3-4
1.2.2 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1-2

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร "FAST
TEAM"

ชื่อโครงการ

การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายงาน
วิชาการ ระดับ 3-9 จํานวน 511 คน มีบุคลากรที่
ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
(Competency Level) จํานวน 483 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.00

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
81.25
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
95.24

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1.2 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุใหม่

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
100.00

2. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ร้อยละ 80 ของข้าราชการที่ได้เข้ารับ อยู่ระหว่างการติดตามผลการศึกษา
ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก หรือฝึกอบรม ณ
ต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเชิง
วิชาการเพิ่มขึ้น

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร
(Basic Skill)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานเพิ่มขึ้น

3.1 หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษา
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
94.44

3.1.2 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม
การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 2

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
84.38

3.1.3 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น (Pre-intermedia)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
83.33

3.1.4 ฝึกอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตรสําหรับผู้ที่
ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (สําหรับบุคลากรที่สนใจ)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
100

3.1.5 ฝึกอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตร เน้นการ
สนทนาทั่วไป(สําหรับสมาชิกวุฒิสภา)

สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของคําและ
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 100.00

3.2 หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
95.03

๔๘

3.1.1 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม
การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของ
บุคลากร (Functional Competency)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะในงาน (Functional
Competency) เพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.1 หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงาน
นิติบัญญัติ
4.1.1 กลุ่มที่ 1 สําหรับข้าราชการตําแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
100.00

4.1.2 กลุ่มที่ 2 สําหรับข้าราชการตําแหน่งวิทยากร
ปฏิบัติการ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
100.00

4.2 หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Strategic Human Resource Development)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
91.94
๔๙

4.3 หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินการ
คลังภาครัฐ
4.3.1 อบรมสัมมนาหัวข้อ มารยาทและการ
ให้บริการในการขับขี่ยานพาหนะและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
97.06

4.3.2 อบรมสัมมนาหัวข้อ ทักษะในการเจรจา
ต่อรองและการติดต่อสื่อสารในการทํางาน

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
98.25

4.4 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4.4.1 กิจกรรมที่1 หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก

ข้าราชการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนด ( 4 หลักสูตร) โดย
ดําเนินการเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 10 หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

4.4.2 กิจกรรมที่2 สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

5.2 กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.3 กิจกรรม สร้างสุขในวัยเกษียณ

5.6 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพทางจิต

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ
100.00
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00

๕๐

5.4 กิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
5.5 กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง
ความผูกพันในองค์กร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
80.00
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล และระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

6.1 กิจกรรม การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
6.1.1 อบรมหัวข้อ การบริหารงานบุคคลในการ
ดําเนินการทางวินัยเบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
97.96

5. โครงการสร้างสมดุลชีวิตเพื่อข้าราชการยุคใหม่ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
5.1 กิจกรรม การสัมมนาและการศึกษาดูงานด้าน
ธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารยุคใหม่

6. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลใน
การปรับการกําหนดตําแหน่งใหม่

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรม คิดเป็นร้อยละ 98.00

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

6.1.2 อบรมหัวข้อ การบริหารงานบุคคลในการ
ปรับการกําหนดตําแหน่งใหม่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรม คิดเป็นร้อยละ 83.00
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรม คิดเป็นร้อยละ 67.00

6.2 กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Mangement System)
7. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

ผลลัพธ์ของโครงการ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
และศึกษาดูงานมีความพึงพอใจใน
การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

7.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 18 สํานัก
ไม่มีผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมการ
สัมมนา

7.1.2 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสํานัก
การประชุม

ไม่มีผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมการ
สัมมนา

7.1.3 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสํานัก
กํากับและตรวจสอบ

ไม่มีผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมการ
สัมมนา

7.1.4 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง งาน
เป็นผล คนเป็นสุข สนุกแบบประชาสัมพันธ์
(สํานักประชาสัมพันธ์)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 100.00

7.1.5 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การ
เพิ่มศักยภาพการทํางานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพ
ขององค์กร (สํานักภาษาต่าง ประเทศ)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 100.00

๕๑

7.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสํานัก
รายงานการประชุมและชวเลข

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 100.00

7.1.7 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสํานัก
บริหารงานกลาง

ไม่มีผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมการ
สัมมนา

7.1.8 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ ทํา
อย่างไรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข (สํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไม่มีผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมการ
สัมมนา

7.1.9 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ การ
พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 94.30

7.1.10 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสํานัก
การพิมพ์

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 92.00

7.1.11 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การ
ปฏิบัติราชการภายใต้พระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรมมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. 2554 (สํานักกรรมาธิการ 1, 2 และ
3)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 100.00

7.1.12 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของวุฒิสภา (สํานักวิชาการ)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 95.80

๕๒

7.1.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การ
บริการด้านการต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สํานักการ
ต่างประเทศ)

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

7.1.13 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อมข้าราชการของสํานักงาน
ประธานวุฒิสภาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับ
ภารกิจของวุฒิสภา (สํานักงานประธานวุฒิสภา)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 90.90

7.1.14 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การ
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
สํานักนโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 97.00

7.2 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการองค์กร

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในการจัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 95.00

8. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา / อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕๓

ผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทํารายงานผล
การศึกษา / อบรมในหลักสูตรต่างๆ
กับหน่วยงานภายนอก จํานวนไม่น้อย
กว่า 30 หลักสูตร

8.1 หลักสูตรประจําปีและหลักสูตรการศึกษาดูงาน

ดําเนินการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก จํานวน 5 หลักสูตร

8.2 หลักสูตรอื่นๆ

ดําเนินการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก จํานวน 52 หลักสูตร

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

9.1 กิจกรรม ถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

9.2 กิจกรรมวันปีใหม่
9.3 กิจกรรมตามรอยบุรพกษัตริย์ไทย
9.4 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแม่แห่ง
แผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษามหา
ราชินี
9.5 กิจกรรมรณรงค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
คุณธรรมและจริยธรรม
สํานักบริหารงานกลาง

โครงการพิเศษตาม
นโยบายผู้บริหาร
ระดับสูง

1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 1 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการจํานวน 1
ฉบับ
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ฉบับ
5 ธันวาคม 2554 โดยเครือข่ายวุฒิสภาร่วมเทิด
ไท้องค์ราชัน

สํานักประชาสัมพันธ์

สมาชิกวุฒิสภาได้รับบัตรแสดงตนและบัตร
2. โครงการรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภาที่ สมาชิกวุฒิสภาได้รับบัตรแสดงตน
ได้รับการสรรหาชุดใหม่ (พ.ศ. 2554 - 2560) และบัตรประจําตัวอย่างถูกต้องและ ประจําตัวอย่างถูกต้องตามที่กําหนดในระยะเวลา
3 วัน
รวดเร็วภายใน 3 วัน หลังจากวันที่
ประธานวุฒิสภา ได้รับการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง

สํานักบริหารงานกลาง

๕๔

ร้อยละ 85 ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ร้อยละ 100.00 ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ
ชีวภาพ (EM) ที่ผลิต สามารถนํามาใช้ (EM) ที่ผลิต นํามาใช้ในการทําความสะอาดใน
ในการทําความสะอาดในสํานักงาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขาธิการวุฒิสภา

10. โครงการวุฒิสภารักษ์สิ่งแวดล้อม

- ๕๕ -

ส่วนที่ ๓
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมีความสําเร็จเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น
๓๐ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ โครงการ (ร้อยละ ๗๐.๐๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโครงการทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ
(ร้อยละ ๙๒.๘๖) เมื่อวิเคราะห์พบว่าผลการดําเนินโครงการมีความสําเร็จเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
๑. สํานักที่รับผิดชอบโครงการมีการเร่งรัดการดําเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะ
โครงการตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง กํ า หนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ให้ความสําคัญกับการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ทําให้มีผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มากขึ้น
๓. สํานักนโยบายและแผนได้ติดตามการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน รวมทั้งประสานงาน
กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการโดยตรง เพื่ อ เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานโครงการให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ กํ า หนดไว้ ทั้ ง นี้
การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปในเชิงรุกรวมทั้งมีการติดตามผลลัพธ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการ
๔. เลขาธิการวุฒิสภาให้ความสําคัญกับการเร่งรัด ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โดยแจ้งผลการดําเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้เร่งรัด ติดตาม
โครงการที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

- ๕๖ -

ปัญหา อุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. การจัดทําแผนงานโครงการของสํานักต่างๆ ยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามที่ระบุไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ ดังนั้น แม้สํานักต่างๆจะดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการแล้วเสร็จ ก็ยังไม่ทําให้กลยุทธ์ได้รับการขับเคลื่อน จึงส่งผลให้ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ตลอดจนวิสัยทัศน์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ถูกขับเคลื่อนในทิศทางที่กําหนดไว้
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความมือเป็นอาชีพด้านงานประชุม ไม่ถูกขับเคลื่อน
เนื่องจากไม่มีโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ แต่การขับเคลื่อนกลับปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
๓. กลยุทธ์บางกลยุทธ์ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันเป็นเชิงบูรณาการระหว่างสํานัก แต่สํานัก
ต่ า งๆ จะจั ด ทํ า แผนงานโครงการโดยมี สํ า นั ก ของตนเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งสํ า นั ก เดี ย ว ไม่ ไ ด้ ว างแผนการ
ดําเนินการโครงการในเชิงบูรณาการระหว่างสํานัก ส่งผลให้งานที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้ในเชิงบูรณาการ
ไม่ได้เป็นงานที่ได้รับการกําหนดเป็นแผนงานโครงการ แต่กลับปรากฏเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
๔. บางโครงการไม่สามารถบริหารโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจากมีบุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ หรือต้องรอนโยบาย จึงทําให้การดําเนินงานเกิดความล่าช้า ได้แก่
โครงการจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย และโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
๕. บางโครงการใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหรือ
เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายในโครงการ เช่ น โครงการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากร (Core
Competency) หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี พ.ศ. 2554 และหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ โครงการสร้างสมดุลชีวิตเพื่อข้าราชการยุคใหม่ กิจกรรมการสัมมนา
และศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารยุคใหม่ กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

แนวทางแก้ไข
๑. การกําหนดโครงการควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการเมือง ด้านการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถวางแผน
โครงการครอบคลุมรายละเอียดของการดําเนินโครงการทั้งหมด โดยการตอบคําถามพื้นฐานเหล่านี้ คือ
ทําอะไร โดยใคร ทําอย่างไร ทําเมื่อไร และต้องการอะไรในการทํา ทั้งนี้ ต้องจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและกลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัด (KPI) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
๒. ควรมีการวางแผนในการติดตามโครงการร่วมกัน ระหว่างสํานักการคลังและงบประมาณกับ
สํานักนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการติดตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ๕๗ ๓. การดําเนินงานโครงการ หากมีการยกเลิก ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มโครงการนอกแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ให้นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ และให้แจ้งสํานักนโยบายและแผน
และสํานักการคลังและงบประมาณ เพื่อปรับแผนการดําเนินการประเมินผลโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ต่อไป
๔. การดําเนินงานโครงการควรทําตามแผนที่กําหนดไว้ ไม่ควรใช้ทรัพยากรเกินกว่าที่กําหนด
เช่น การใช้งบประมาณ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
----------------------------------------

- ๕๘ -

ส่วนที่ ๔ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

ผลการดําเนินงาน
๕

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดําเนินงาน
ที่ได้
น้ําหนัก

๔๕

๔.๘๘๔๐

๒๕.๐๐

๔.๗๙๑๒

ราชการ
๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
๑.๑ ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการด้านการประชุม ด้าน
วิชาการ และเลขานุการใน
กระบวนการนิติบัญญัติอย่าง
มืออาชีพ
๑.๒ ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาและดําเนินการตาม
มาตรฐานงานด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา
๑.๓ ระดับความสําเร็จในการ
สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
กระบวนการได้มา ซึ่งบุคคล
ที่จะมาดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ
๑.๔ ร้อยละความสําเร็จการ
ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกวุฒิสภา
๑.๕ ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการผลการปฏิบัติงาน
(Performance
Management System
:PMS)
๒ ระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการ
๒.๑ ระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการ
๒.๒ ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์
ตามแผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

ระดับ

๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๘๖๐๐

๔.๘๖๐๐

๐.๒๔๓๐

ระดับ

๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๘๙๖๐

๔.๘๙๖๐

๐.๒๔๔๘

ระดับ

๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๓๕๐๐

๔.๓๕๐๐

๐.๒๑๗๕

ร้อยละ

๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ร้อยละ

๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๘๕๐๐

๔.๘๕๐๐

๐.๒๔๒๕

ระดับ

๒๐.๐๐

ร้อยละ

๑๒.๐๐

ระดับ

๘.๐๐

๕.๐๐๐๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๖.๔๒๘๖

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๖๐๐๐

- ๕๙ เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดําเนินงาน
ที่ได้
น้ําหนัก

๒.๒.๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
๒.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระยะที่ ๒

ระดับ

๔.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

ระดับ

๔.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

ระดับ

๑๕
๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๙๙๙๒

๔.๖๔๙๕
๔.๙๙๙๒

๐.๒๕๐๐

ระดับ

๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๖๑๙๔

๔.๖๑๙๔

๐.๒๓๑๐

ระดับ

๕.๐๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๘๖.๖๕๐๐

๔.๓๓๐๐

๐.๒๑๖๕

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
๓ ระดับความสําเร็จในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
๔ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
๕ ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

๑๕

๔.๙๘๙๑

๖ ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงบประมาณ
๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณในภาพรวม
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน
๗ ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๘ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
การประหยัดพลังงาน
๙ การรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการปฏิบัติราชการ

๕.๐๐

๕.๐๐๐๐

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
๑๐ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ร้อยละ

๒.๐๐

ระดับ

๓.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับ

๔.๐๐

๑

๒

๓

๔

ระดับ

๒.๐๐

๑

๒

๓

ร้อยละ

๔.๐๐

๑

๒

๓

๒๕
๒๕.๐๐

๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๙.๙๗๘๕

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๕๐๐

๕

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๔

๕

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๐๔๙๔

๔

๕

๔.๙๕๙๓

๔.๙๕๙๓

๐.๐๔๙๔

๔.๖๑๗๔
๔.๖๑๗๔

- ๖๐ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน
หมวดที่ ๑ การนําองค์กร
หมวดที่ ๒ การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วน
ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (หมวด ๗)
RM ๑ ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการนําองค์การ
ของผู้บริหาร
RM ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
ความเสี่ยงที่ลดลงจากการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
RM ๓ ร้อยละความพึงพอใจของ
เครือข่ายที่มีต่อกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์
RM ๔.๑ ร้อยละของความครอบคลุม
ถูกต้อง และทันสมัยของ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
RM ๔.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความ
สําเร็จจากผลสัมฤทธ์ของการ
ดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้อย่างน้อย
๓ องค์ความรู้
RM ๕ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
ระดับของขีดสมรรถนะที่
ส่วนราชการกําหนด
(Competency Level)
RM ๖ จํานวนกระบวนการที่ได้รับ
การปรับปรุงให้ผลดําเนินการ
ดีข้นึ

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
ระดับ

๘.๐๐

ร้อยละ
ร้อยละ

๔.๐๐
๔.๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดําเนินงาน
ที่ได้
น้ําหนัก
๔.๕๑๔๓

๖๐
๖๐

๗๐
๗๐

๘๐
๘๐

๙๐
๙๐

๑๐๐ ๙๕.๗๑๔๓
๑๐๐ ๙๔.๕๗๑๔

๑๔.๐๐

๔.๕๗๑๔
๔.๔๕๗๑

๐.๐๔๙๔
๐.๐๔๙๔

๔.๕๙๔๓

ร้อยละ

๒.๐๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๖๕.๘๐๐๐

๒.๑๖๐๐

๐.๐๔๓๒

ร้อยละ

๒.๐๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๒๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

ร้อยละ

๒.๐๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕.๕๐๐๐

๕.๐๐๐๐

ร้อยละ

๒.๐๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๙๙

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

ร้อยละ

๒.๐๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

ร้อยละ

๒.๐๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๙๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

กระบวน
การ

๒.๐๐

๑

๓

๑๐๐.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

๒

๐.๑๐๐๐

- ๖๑ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
๑๐.๓ ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐.๓.๑ ความครบถ้วนของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญของ
องค์กร (๑๕ คําถาม)
๑๐.๓.๒ ความครบถ้วนของการจัดทํา
รายงานการประเมินองค์กร
ด้วยตนเองหมวด ๑ - ๗
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
๑๐.๓.๓ ความครบถ้วนของแผนพัฒนา
องค์การประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

น้ําหนักรวม

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

๓.๐๐

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
ดําเนินงาน
ที่ได้
๕.๐๐๐๐

ข้อ

๑.๐๐

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๑๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

หมวด

๑.๐๐

๓

๔

๕

๖

๗

๗.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

แผน

๑.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕.๐๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

๑๐๐.๐๐

ค่าคะแนนที่ได้

๔.๗๙๗๙

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2554
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพด้านงานประชุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ
องค์ความรู้ ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน การบริการใน
ระดับมาตรฐานสากล
และมีความเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การให้ความรู้
การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร “FAST TEAM”
โครงการพิเศษตาม
นโยบายผู้บริหาร
รวม

จํานวน
โครงการ
-

โครงการ
ยุทธศาสตร์ งานประจํา
-

-

โครงการที่ดาํ เนินการ
โครงการที่
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ยุทธศาสตร์ งานประจํา ดําเนินการ
-

-

1
(งาน
ประจํา)

18

10

8

10

7

6

5

1

5

1

5

2

3

2

2

1
(งาน
ประจํา)

11

9

2

8

2

1
(งาน
ยุทธศาสตร์)

2

2

-

2

-

-

42

28

14

27

12

3

ตารางที่ 2 ตารางสรุปจํานวนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2554
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพด้าน
งานประชุม
2. ความเป็นมือ
อาชีพในการ
สนับสนุนด้าน
วิชาการ องค์
ความรู้ ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
3. การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน การ
บริการในระดับ
มาตรฐานสากล
และมีความเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล
4. การให้ความรู้
การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์
และการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
องค์กรนิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
5. การพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร “FAST
TEAM”
6. โครงการพิเศษ
ตามนโยบาย
ผู้บริหารระกับสูง
รวม

โครงการตามยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้
โครงการ
(บาท)
(บาท)
-

โครงการที่เป็นงานประจํา
จํานวน
งบประมาณ งบประมาณที่ใช้
โครงการ
(บาท)
(บาท)
-

10

7,353,052.00 4,944,124.17

8

24,858,000.00

12,723,856.03

5

8,815,000.00 5,582,770.00

1

5,000.00

0.00

2

8,318,000.00 7,357,000.00

3

14,006,300.00

15,651,665.07

9

35,932,800.00 23,710,180.84

2

648,200.00

489,426.00

2

3,220,000.00

14

39,517,500.00

28,864,947.10

28

2,513,750.00

63,638,852 44,107,825.01

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2551 -2554
ปี 2551
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความเป็น
มืออาชีพด้านงานประชุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ
องค์ความรู้ ข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากล และมี
ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความรู้ การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
นิติบัญญัติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร "FAST TEAM"
โครงการพิเศษตามนโยบาย
ผู้บริหาระดับสูง
รวม

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2554

ดําเนิน
ดําเนิน
ดําเนิน
ดําเนิน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
การแล้ว
การแล้ว
การแล้ว
การแล้ว
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เสร็จ
เสร็จ
เสร็จ
เสร็จ

5

5

2

2

1

1

-

-

25

16

18

17

9

4

18

17

18

12

7

7

8

7

6

6

16

11

3

3

4

3

5

4

14

8

7

7

8

6

11

10

-

-

-

-

-

-

2

2

78

52

37

36

30

21

42

39

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2551 – 2554
ประเด็นยุทธศาสตร์

ปี 2551
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้
ที่ได้รับ
1,606,310.00
975,820.60
(60.75 %)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพด้านงาน
ประชุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็น
49,629,080.00
มืออาชีพในการสนับสนุน
ด้านวิชาการ องค์ความรู้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
12,522,350.00
ระบบปฏิบัติงาน การบริการ
ในระดับมาตรฐานสากล
และมีความเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้
26,409,000.00
ความรู้ การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรนิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
40,679,133.00
สมรรถนะของบุคลากร
“FAST TEAM”
โครงการพิเศษตามนโยบาย
ผู้บริหาระดับสูง
รวม
130,845,873.00

ปี 2552
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้
ที่ได้รับ
3,133,000.00
198,091.25
(6.32 %)

ปี 2553
งบประมาณ งบประมาณที่ใช้
ที่ได้รับ
12,000.00
7,800.00
(65.00 %)

ปี 2554
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้
ที่ได้รับ
-

2,312,422.22
(4.66 %)

76,614,800.00

50,180,849.70
(65.50 %)

9,961,100.00

7,779,049.62
(78.09 %)

32,211,052.00

17,667,980.20
(54.85 %)

9,438,967.60
(75.38 %)

5,197,000.00

1,767,465.84
(34.01 %)

2,563,500.00

2,103,401.83
(82.05 %)

8,820,000.00

5,582,770.00
(63.30 %)

12,164,613.88
(46.06 %)

21,409,000.00

11,756,606.53 22,908,000.00
(54.91 %)

17,282,736.04
(75.44 %)

22,324,300.00

23,008,665.07
(103.06 %)

29,966,369.16
(73.67 %)

42,109,700.00

22,699,521.78 35,806,000.00
(53.91 %)

18,362,901.79
(51.28 %)

36,581,000.00

24,199,606.84
(66.15 %)

3,220,000.00

2,513,750.00
(78.07 %)
72,972,772.11
(70.74 %)

54,858,193.46 148,463,500.00
(41.93 %)

86,602,535.10 71,250,600.00
(58.33 %)

45,535,889.28 103,156,352.00
(63.91 %)

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโครงการตามตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2555)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพด้านงานประชุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นมือ
อาชีพในการสนับสนุนด้าน
วิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน การบริการ ในระดับ
มาตรฐานสากล และมีความเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้ความรู้
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
นิติบัญญัติแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
“FAST TEAM”

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
(ร้อยละ)

ผลการดําเนิน
งานตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
(ร้อยละ)

ผลการดําเนิน
งานตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
(ร้อยละ)

ผลการดําเนิน
งานตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
(ร้อยละ)

ผลการดําเนิน
งานตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์
(ร้อยละ)

75

100

77

50

79

79

82

-

75

32

77

66.67

79

35.11

82

94.44

75

50

77

71.43

79

66

82

100

75

39.10

77

33.33

79

39.50

82

80

75

57.14

77

42.86

79

55

82

90.90

