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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์  ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ ๒  พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบคุลำกรเพ่ือสนบัสนนุภำรกิจในวงงำนนิตบิัญญตัิ 
 โดยมีกลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์สอดคล้องใน    
แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยโครงกำรตำมยุทธศำสตร์และโครงกำรที่เป็นงำนประจ ำภำยใต้      
๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงกำร  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร 
จ ำนวน ๖๘ ,๒๒๐ ,๐๐๐.๐๐ โดยด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ๓๙ โครงกำร คิดเป็น ๑๐๐ % ใช้จ่ำย
งบประมำณ ทั้งสิ้น ๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บำท คิดเป็น ๘๖.๒๓ % 

 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร วัดควำมส ำเร็จจำกตัวชี้ วัดในระดับต่ำงๆ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับ
โครงกำร (ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำรตำมยุทธศำสตร์และโครงกำรที่เป็นงำนประจ ำ)         
และระดับยุทธศำสตร์ (ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์หลัก) ส ำหรับผลควำมส ำเร็จระดับโครงกำรและยุทธศำสตร์          
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปดังนี้ 

 ๑. ระดับโครงกำร จ ำนวน ๓๙ โครงกำร แล้วเสร็จ ๓๙ โครงกำร คิดเป็น ๑๐๐ % บรรลุ
ผลผลิต ๓๘ โครงกำร คิดเป็น ๙๗.๔๔ % บรรลุผลลัพธ์ ๓๖ โครงกำร คิดเป็น ๙๒.๓๑ %  

 ๒. ระดับยุทธศำสตร์ จ ำนวน ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ มีตัวชี้วัดเป้ำประสงค์หลัก จ ำนวน    
๑๓ ตัวชี้วัด โดยมี ๑๐ ตัวชี้วัดที่มีกำรส ำรวจ ซึ่งบรรลุค่ำเป้ำหมำย ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๘๐.๐๐ %          
โดยจ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์หลัก ๔ ตัวชี้วัด บรรลุค่ำเป้ำหมำย ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๗๕.๐๐ % 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์หลัก ๖ ตัวชี้วัด บรรลุค่ำเป้ำหมำย ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๓๓.๓๓ %  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓  พัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจในวงงำนนิติบัญญัติ 
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์หลัก ๓ ตัวชี้วัด บรรลุค่ำเป้ำหมำยทั้งหมด จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๑๐๐ % 



II 

 
  โดยเฉลี่ยในปี ๒๕๕๖ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์จนบรรลุ
เป้ำประสงค์หลักของทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ ในภำพรวม ร้อยละ ๘๐.๐๐ (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ที่
ร้อยละ  ๖๙.๔๔) 

  ทั้งนี้ ในระดับโครงกำรและระดับยุทธศำสตร์ที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจำก ตัวชี้วัดค่ำ
เป้ำประสงค์บำงตัวไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด นอกจำกนี้บำงตัวชี้วัดไม่ได้
ด ำเนินกำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

  ๑.  ระดับโครงกำร 
  กำรปรับเปลี่ยนแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ

ภำยในต้นปีงบประมำณโดยไม่ควรเกินภำยในไตรมำสที่ ๑ ของปีงบประมำณ หำกจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แผนกำรในไตรมำสอื่น ควรค ำนึงถึงผลกระทบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้วย 

  ในกำรประเมินผลลัพธ์ของโครงกำรควรวำงแผนเพื่อด ำเนนิกำรทันหลังจำกที่โครงกำร
ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น นอกจำกนี้ ในกำรก ำหนดผลลัพธ์ที่จะประเมินโครงกำรนั้นควรพิจำรณำก ำหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในปีงบประมำณ 

 ในกำรจัดท ำโครงกำรควรก ำหนดให้ชัดเจนว่ำแต่ละโครงกำรได้ตอบสนองตัวชี้วัด
เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ใดซึ่งก ำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ในปี ๒๕๕๖ มีหลำยโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ในระหว่ำง
ปีงบประมำณ ซึ่งโครงกำร/กิจกรรม ดังกล่ำวนั้นไม่ปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ดังนั้น ผู้ที่จะ
จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ควรแจ้งส ำนักนโยบำยและแผนเพื่อวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้เพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรก่อนที่ผู ้เกี ่ยวข้องหรือเจ้ำของโครงกำร/กิจกรรม น ำไป
ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติ อันจะน ำไปสู่กำรติดตำมและประเมินผล ประกอบกับโครงกำร/กิจกรรม ท่ี
จัดท ำในระหว่ำงปีงบประมำณนั้นแม้ไม่ปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีก็มีควำมส ำคัญ  เนื่องจำก
อำจจะเป็นนโยบำยเร่งด่วนที่จะช่วยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ 

 

 ๒.  ระดับกลยุทธ์ 
 เนื่องจำกแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) ไม่ได้ก ำหนดผลลัพธ์กลยุทธ์ เพ่ือน ำมำใช้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดท ำแผนงำน / โครงกำร ใน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ดังนั้น ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับต่อไป ควรก ำหนดผลลัพธ์ในระดับกล
ยุทธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 ๓.  ระดับยุทธศำสตร์ 
  ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใน

ภำพรวม เพ่ือผลักดันให้ทุกตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์หลักของทุกประเด็นยุทธศำสตร์ให้สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุยังเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์และตอบสนองวิสัยทัศน์ต่อไป 

 ๔. ระดับนโยบำย 

  ๔.๑ นโยบำยของผู้บริหำรเป็นส่วนส ำคัญ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ให้แนวทำงในกำรเร่งรัดติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ผ่ำนทำงกำรประชุมของผู้บริหำร และผ่ำนทำงคณะกรรมกำร
เร่งรัด ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของโครงกำรเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดอันเป็นผลดีต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ซึ่งกำรก ำหนดนโยบำย
ดังกล่ำวโดยเฉพำะกรณีที่มีกำรปรับเปลี่ยนโครงกำร / กิจกรรม นั้น มีผลต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์          
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร / กิจกรรมที่ก ำหนดไว้  

จะเห็นได้จำกผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ที่เพ่ิมขึ้น 
๙๖.๘๘ % และ ๑๐๐ % ตำมล ำดับ ดังตำรำง     

ปีงบประมำณ 
ร้อยละของโครงกำรที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ร้อยละของงบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖๖.๖๖ ๔๑.๙๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕๙.๔๖ ๕๘.๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗๐.๐๐ ๖๓.๙๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๙๒.๘๖ ๗๐.๗๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๖.๘๘ ๘๙.๐๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐๐ ๘๖.๒๓ 

  ๔.๒ ควรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ภำคผนวกที่ ๑๘) ซึ่งก ำหนดไว้ 
ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีแห่งกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีแห่งกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีแห่งกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



IV 
 

ค ำน ำ 
 

  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้น าหลักการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นหลัก โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์อันน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับด าเนินงานรวมถึง
การก าหนดแผนงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนด   

  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดทิศทางการพัฒนา การพิจารณาวางแผน และการ
บริหารทรัพยากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น ส านักนโยบายและแผนจึงได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้เป็นปีที่ ๒ โดยเป็นการศึกษา
วิเคราะห์การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา
และประชาชน” ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 
 

กันยายน ๒๕๕๗ 
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สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุป I 
คํานํา IV 
สารบัญ V 
สารบัญตาราง VIII 
สารบัญแผนภาพ X 
ส่วนที๑่ : ข้อมูลพ้ืนฐาน ๑ 
 ๑.๑  ทิศทางการพัฒนาองค์กร :  

       แผนยุทธศาสตร์สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๓ (ป ี๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๑ 

 ๑.๒  แผนภูมิแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ๖ 
 ๑.๓  แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๘ 
   
ส่วนที่ ๒ : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
             ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จําแนกงบประมาณ) 

๑๕ 

 ๒.๑  ภาพรวมโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๕ 
 ๒.๒  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการฯ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๔ 
  ๒.๒.๑  โครงการ (ตามยุทธศาสตร์) ๒๕ 
  ๒.๒.๒  งานประจาํ ๕๘ 
   
ส่วนที่ ๓ : บทวิเคราะห ์ ๗๔ 
 ๓.๑  การวิเคราะห์ผลดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗๔ 
  ๓.๑.๑  จํานวนโครงการ/งานประจําที่สนับสนนุประเดน็ยุทธศาสตร์ ๗๔ 
  ๓.๑.๒  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์หรือโครงการที่เป็นงานประจาํ        

          ที่สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ 
๗๙ 

  ๓.๑.๓  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจํา  ๘๐ 
   ๓.๑.๓.๑  ระดับปฏิบัติการ ๘๐ 
   ๓.๑.๓.๒  ระดับยุทธศาสตร์ ๘๐ 
    -  การวิเคราะห์เป้าประสงค์หลกัต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๘๐ 
 ๓.๒  การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐๒ 
 ๓.๓  การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

       กับการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๐๖ 

ส่วนที่ ๔ : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๑๒๑ 
 ๔.๑  ระดับโครงการ ๑๒๑ 
 ๔.๒  ระดับกลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 

๑๒๓ 



VI 
 

สารบัญ 
 หน้า 
 ๔.๓  ระดับยุทธศาสตร์ ๑๒๓ 
   
ส่วนที่ ๕ : ภาคผนวก ๑๒๗ 
ภาคผนวกที่  ๑ แผนภูมิแบ่งส่วนราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ๑๒๗ 
ภาคผนวกที่  ๒ ตารางสรุปภาพรวมโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการที่เป็นงานประจ า และงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒๙ 

ภาคผนวกที่  ๓ ตารางแสดงโครงการและงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร (จ าแนกตามประเภทโครงการ) ๑๓๑ 
ภาคผนวกที่  ๔ ตารางแสดงโครงการและงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร (จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์) ๑๓๓ 
ภาคผนวกที่  ๕ ตารางแสดงโครงการตามยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

(จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
๑๓๕ 

ภาคผนวกที่  ๖ ตารางแสดงโครงการที่เปน็งานประจ าและงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
(จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

๑๓๗ 

ภาคผนวกที่  ๗ ตารางสรปุภาพรวมการด าเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจา่ยตาม
แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓๙ 

ภาคผนวกที่  ๘ ตารางแสดงผลการด าเนนิโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย (จ าแนกตามประเภทโครงการ) ๑๔๑ 
ภาคผนวกที่  ๙ ตารางแสดงผลการด าเนนิงานโครงการและงบประมาณที่เบิกจา่ย 

(จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
๑๔๓ 

ภาคผนวกที่  ๑๐ ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการด าเนนิงานและข้อมูลเปรียบเทียบ
งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อด าเนินโครงการ 

๑๔๕ 

ภาคผนวกที่  ๑๑ ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการด าเนนิการ 
(จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

๑๔๗ 

ภาคผนวกที่  ๑๒ ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายเพื่อด าเนินโครงการ (จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์) ๑๔๙ 

ภาคผนวกที่  ๑๓ ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๕๑ 

ภาคผนวกที่  ๑๔ ตารางและแผนภาพแสดงน  าหนกัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๕๖ (รายมิติ) 

๑๕๗ 

ภาคผนวกที่  ๑๕ ตารางและแผนภาพแสดงผลการประเมินตามรับรองการปฏบิัตริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (รายมิติ) 

๑๕๙ 

ภาคผนวกที่  ๑๖ ตารางและแผนภาพแสดงผลประเมินองค์กรตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ภาพรวมและรายมิติ 

๑๖๑ 

ภาคผนวกที่  ๑๗ ตารางและแผนภาพแสดงน  าหนกัและคะแนนสรุปผลการปฏบิัตริาชการ
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายมิติ)

๑๖๓ 



VII 
 

สารบัญ 
 หน้า 
ภาคผนวกที่  ๑๘ ทิศทางการพฒันาองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙)

ตามแผนยทุธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ฉบบัที่ ๑ - ๓ 
๑๖๕ 

ภาคผนวกที่  ๑๙ รายงาน ผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์/
โครงการที่เป็นงานประจ าตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๖๗ 

 



 

๑ 

 

 
๑.๑ ทิศทางการพัฒนาองค์กร : แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –

๒๕๕๙) 
  ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ SWOT สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอยู่ในตําแหน่งที่เป็น “จุดอ่อน (Weakness)” และ “โอกาส (Opportunity)” จึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือลบจุดอ่อน โดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเน้นความน่าเชื่อถือและสร้าง
การยอมรับจากพันธมิตร แนวร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนภาพที่ ๑  

 

แผนภาพท่ี ๑ แผนภาพแสดงผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โดยเน้นวิสัยทัศน์ไปสู่การเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล (Good Governance)”ซ่ึงได้
นําปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ(Mission), ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
และกลยุทธ์ (Strategies) และประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมี รายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 



 

๒ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รบัการยอมรับจากสมาชกิวฒุิสภาและประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนนุและส่งเสริมงานดา้นนติิบญัญตัิตามหลกัธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนงานด้านนติิบญัญตั ิ
๓. พัฒนาบคุลากรให้มศีักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชกิวฒุิสภาและประชาชน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด.ี 

     เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปน็ที่พึงพอใจของผู้บริหารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย    

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารจัดการภาครัฐมาใช้    
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๔ ๔ ๕ ๕ ๕ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ จํานวนโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่มีการใช้งบประมาณสูงสุดได้รับ

การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า    
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามารับบริการ

จากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 



 

๓ 

  กลยุทธ์    
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ด ี
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ด ี
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ พัฒนางานวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตาม
แผนการปฏิบัติราชการ ๒ ปี ได้ถูกยกเลิก ทําให้ไม่สามารถ ระบุ ผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี ้
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
 เป้าประสงค์หลัก ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้เข้าถึงง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ    
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    

    

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน    
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑.๑ ร้อยละของข้อมูลที่นําเข้าระบบผิดพลาดน้อยลง 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑๐ ๑๐ ๙ ๙ ๘ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑.๒ ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปจัจุบัน 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 
  
 
 
 



 

๔ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒.๒ จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของระบบเทคโนโลยี (Down 
Time) ต่อป ี

ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๔๘ ๔๘ ๓๖ ๓๖ ๒๔ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ ความครอบคลุ มของข้ อ มูล ความต้ องการของสมาชิ กวุ ฒิสภาและ

คณะกรรมาธกิาร 
  ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อ           

การตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๗๕ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔ เชื่อมโยงกับเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ    
  ยกระดับความสําเรจ็ในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๒ ๓ ๓ ๔ ๕ 
 

 กลยุทธ์    
กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

  สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ ๒ ปี ได้ถูกยกเลิก ทําให้ไม่สามารถ ระบุ ผลลัพธ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ    
ค่าเป้าหมายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี ้
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนาบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุภารกิจในวงงานนิตบิัญญตั.ิ 
 เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน    
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    

    

    



 

๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร    
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๕ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะตามที่

กําหนด 
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๓ ร้อยละของข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด    
ค่าเป้าหมาย    
ปี ๒๕๕๕    ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

 กลยุทธ์    
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู ้
กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

   ทั้งนี้ สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้กําหนดตัวชี้และค่าเป้าหมายของ
ผลลัพธ์กลยุทธ์ จึงไม่สามารถประเมินผลในระดับกลยุทธ์ เช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทิศทางการพัฒนาองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามแผนภาพที่ ๒ 

 
 
 
 
 



 

๖ 

 
แผนภาพท่ี ๒ แผนภาพแสดงทิศทางการพฒันาองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามแผนยุทธศาสตร ์

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

๑.๒ แผนภูมิแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา การบริหารงาน
บุคคลกลางมีองค์กรของตนเอง คือ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ทําหน้าที่ในการ
ควบคุม ดูแล สําหรับบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเรียกว่า ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการ รัฐสภาฝ่ายการเมืองข้าราชการรัฐสภา
สามัญ คือ บุคคลผู้รับราชการในตําแหนง่ประจํา 

อํานาจหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังน้ี 
          ๑. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 

                ๑.๑ งานด้านวชิาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
                ๑.๒ งานด้านวชิาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธกิาร 
            ๒. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
            ๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการ
พิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 



 

๗ 

๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะ
ประเทศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ 
ของวุฒิสภา 
           ๕. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
           ๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งได้กําหนดให้เป็น
หน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วุฒิสภาเช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
           ๗. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีว่ฒุิสภามอบหมาย 

  ในส่วนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภาและรองเลขาธิการวุฒิสภา ๖ คน ช่วย
บริหารกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งที่ปรึกษา และมีกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และกลุ่มช่วย
อํานวยการนักบริหาร ซึ่งปฏิบัติงานให้โดยตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๑๘ สํานัก ดังนี ้

 ๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา  ๑๐. สํานักกรรมาธิการ ๒ 
 ๒. สํานักประชาสัมพันธ ์  ๑๑. สํานักกฎหมาย 
 ๓. สํานักบริหารงานกลาง  ๑๒. สํานักภาษาต่างประเทศ 
 ๔. สํานักการคลังและงบประมาณ ๑๓. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๕. สํานักการต่างประเทศ  ๑๔. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 ๖. สํานักวิชาการ   ๑๕. สํานักรายงานการประชุมฯ 
 ๗. สํานักการประชุม   ๑๖. สํานักการพิมพ์ 
 ๘. สํานักกํากับและตรวจสอบ  ๑๗. สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ๙. สํานักกรรมาธิการ ๑   ๑๘. สํานักนโยบายและแผน 
แสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 

 

แผนภาพที่ ๓ แผนภาพแสดงแผนภูมกิารแบง่ส่วนราชการของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    

๑.๓ แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ แปลงสู่การปฏิบัติ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกงานออกเป็น ๒ ประเภท คือ โครงการ (ตามยุทธศาสตร์) 
และงานประจํา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๓ 
โดยมีงาน ทั้งโครงการและงานประจํา รวมทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ และได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 
๖๕,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
รายละเอียดในภาพรวมแสดงดังตารางที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีเป็นงานประจํา โครงการตามยุทธศาสตร์ รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

๖ ๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐๐ ๗ ๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ 

๒. พัฒนา
ฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔ ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ ๗ ๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๓. พัฒนาบุคลากร
เพ่ือสนับสนนุ
ภารกิจในวงงาน
นิติบัญญัติ 

๑ ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๑ ๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ ๒๘ ๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙ ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ 

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปภาพรวมโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจํา และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

    

 ในภาพรวม มีจํานวน โครงการและงานประจํา ทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท แบ่งออกเป็น 
 (๑) โครงการตามยุทธศาสตร ์จํานวน ๒๘ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท    
 (๒) โครงการท่ีเป็นงานประจํา จํานวน ๑๑ งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท(จากเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเ พ่ือดําเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๒ จํานวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๒ และแผนภาพที่ ๔ 

ประเภทโครงการ    
จํานวน    

(โครงการ)    
งบประมาณ    
(บาท)    

๑ โครงการยุทธศาสตร ์ ๒๘ ๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการทีเ่ปน็งานประจํา ๑๑ ๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ 

รวม ๓๙ ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ 
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเภทโครงการ)    

    



๑๐ 

    

แผนภาพที่ ๔ แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร 

     

 จําแนกโครงการ
มีจํานวน ๓๙ โครงการ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
เงิน ๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
เงิน ๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

 

 

 

    

แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร (จําแนกตามประเภทโครงการ

โครงการ/งานประจํา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จํานวน ๑๓ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน
บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ จํานวน ๗ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ จํานวน ๑๙ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน
บาท 

๑๑

๒๘

จํานวน (โครงการ)

งานประจาํ โครงการตามยุทธศาสตร์

๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐
๐

๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐
๐

งบประมาณ (บาท)

งานประจาํ โครงการตามยุทธศาสตร์

    

    

จําแนกตามประเภทโครงการ)    

 ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์      
๐๐ บาท แบ่งออกเป็น 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน



ประเด็นยุทธศาสตร์

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจ
๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

แผนภาพที่ ๕ แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร 

  

 สําหรบัโครงการตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ ทั้งสิน้๒๙,๓๖๓
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
จํานวน    

(โครงการ)
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี ๑๓ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ ๑๙ 

รวม ๓๙    
ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

    

แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ๒๘ โครงการ 
๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จํานวน ๗ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

๑๓

๗

๑๙

จํานวน (โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐
๐

๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐
๐

๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐
๐

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

 

๑๑ 

    

)    
งบประมาณ    
(บาท)    

๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ 
๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ 
๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐    

ด็นยุทธศาสตร)์    

    

    

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์    

โครงการ ได้รบัจัดสรร

าร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓



๑๒ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงการตาม

แผนภาพที่ ๖ แผนภาพแสดงโครงการตามยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

๑๗

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ จํานวน ๓ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ จํานวน ๑๘ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๔ และแผนภาพที ่๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
จํานวน    

(โครงการ)
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี ๗ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ ๑๘ 

รวม ๒๘    
ตารางแสดงโครงการตามยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

แผนภาพแสดงโครงการตามยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

    

๗

๓๑๘

จํานวน (โครงการ)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐

๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

    

)    
งบประมาณ    
(บาท)    
๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ 
๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐    

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

    

    

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓



 

๑๓ 

 สําหรับงานประจํา ทั้งหมด ๑๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น
๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท ดังนี้    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จํานวน ๖ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ จํานวน ๔ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ จํานวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๕ และแผนภาพที ่๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
จํานวน    

(โครงการ)    
งบประมาณ    
(บาท)    

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี ๖ ๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐๐ 
๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ ๑ ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๘    ๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐    
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงโครงการที่เป็นงานประจําและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



๑๔ 

    

    

แผนภาพที่ ๗ แผนภาพแสดงโครงการที่เป็น

 

 

 

    

    

    

    

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

๒๓

๓๙๘,

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

 

    

โครงการที่เป็นงานประจาํและงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

    

    

๖๔

๑

จํานวน (โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐
๐

๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐
๐

,๐๐๐.๐๐

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

    

    

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓



 

๑๕ 

    

 

๒.๑ ภาพรวมโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยผลการดําเนินงานมีโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ (โครงการตามยุทธศาสตร์ และโครงการ  
ที่เป็นงานประจํา) ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน
ทั้งสิ้น ๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๓)สําหรับงบประมาณคงเหลือได้นําไปบริหาร
จัดการในด้านอื่นๆ ขององค์กร แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๖ 

 

ตารางที่ ๖ ตารางสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถ
จําแนกได้ดังนี ้
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการตามยุทธศาสตร์ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 
คิดเป็น ๑๐๐ %  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวน ๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท   
โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน ๒๒,๙๘๐,๕๑๐.๖๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๒๖ 
 
 

จํานวน จํานวน จํานวน
(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

1. พัฒนาระบบปฎิบัติงาน 7 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,986,000.00 6 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 14,659,800.00 13 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 17,645,800.00
ให้เป็นไปตามหลักบริหาร 7 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 1,541,126.00 6 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 13,577,703.98 13 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 15,118,829.98
กิจการบ้านเมืองท่ีดี คงเหลือ / ใช้เกิน 1,444,874.00 คงเหลือ / ใช้เกิน 1,082,096.02 คงเหลือ / ใช้เกิน 2,526,970.02

100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 51.61% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 92.62% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 85.68%
ร้อยละคงเหลือ 14.32%

2. พัฒนาฐานข้อมูลและ 3 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 9,317,000.00 4 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 23,800,000.00 7 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 33,117,000.00
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 9,095,277.00 4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 21,723,080.00 7 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 30,818,357.00

คงเหลือ / ใช้เกิน 221,723.00 คงเหลือ / ใช้เกิน 2,076,920.00 คงเหลือ / ใช้เกิน 2,298,643.00
100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 97.62% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 91.27% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 93.06%

ร้อยละคงเหลือ 6.94%
3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือ 18 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 17,060,000.00 1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 398,000.00 19 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 17,458,000.00
สนับสนุนภารกิจในวงงาน 18 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 12,344,107.63 1 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 544,379.37 19 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 12,888,487.00
นิติบัญญัติ คงเหลือ / ใช้เกิน 4,715,892.37 คงเหลือ / ใช้เกิน -146,379.37 คงเหลือ / ใช้เกิน 4,569,513.00

100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 72.36% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 136.78% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 73.83%
ร้อยละคงเหลือ 26.17%

28 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 29,363,000.00 11 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 38,857,800.00 39 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 68,220,800.00
28 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 22,980,510.63 11 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 35,845,163.35 39 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 58,825,673.98

คงเหลือ / ใช้เกิน 6,382,489.37 คงเหลือ / ใช้เกิน 3,012,636.65 คงเหลือ / ใช้เกิน 9,395,126.02
100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 78.26% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 92.25% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 86.23%

ร้อยละคงเหลือ 21.74% ร้อยละคงเหลือ 7.75% ร้อยละคงเหลือ 13.77%

หมายเหตุ   หมายถึง  ผลการดําเนินงานท่ีแล้วเสร็จ   หมายถึง  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

  หมายถึง ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการ   หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน

โครงการที่เป็นงานประจํา
งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ
(บาท)

รวมทั้งส้ิน (ตามประเด็นยุทธศาสตร)์โครงการตามยุทธศาสตร์
งบประมาณ
(บาท)



 

๑๖ 

 โครงการท่ีเป็นงานประจํา 
 โครงการที่เป็นงานประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด         
คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวน ๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ บาทโดย
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน ๓๕,๘๔๕,๑๖๓.๓๕ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๒๕ 
 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๗ 

 
 

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงผลการดาํเนินโครงการและงบประมาณทีเ่บิกจ่าย (จาํแนกตามประเภทโครงการ) 
 
 

 
แผนภาพที่ ๘ แผนภาพแสดงผลการดาํเนินโครงการและงบประมาณทีเ่บิกจา่ย (จําแนกตามประเภทโครงการ) 

 
แผนภาพที่ ๙ แผนภาพแสดงผลการดาํเนินโครงการและงบประมาณทีเ่บิกจา่ย (จําแนกตามประเภทโครงการ)  

 
    

    

ประเภทโครงการ ร้อยละความสําเร็จ ได้รับจัดสรร ที่เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้เกิน ร้อยละ ร้อยละ
ในการดําเนนิโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) การเบิกจ่าย คงเหลือ

21.74%โครงการตามยุทธศาสตร์ 28 78.26%6,382,489.3722,980,510.6329,363,000.00

7.75%92.25%3,012,636.65โครงการท่ีเป็นงานประจํา 38,857,800.00-100.00%11

-100.00%28

เป้าหมาย

58,825,673.98-100.00%

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ

งบประมาณ (บาท)โครงการ

35,845,163.3511

39รวม 68,220,800.00 9,395,126.0239 13.77%86.23%
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๑๗ 

 ����เปรียบเทียบผลการดํา เ นินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปีระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสัดส่วนที่สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น ๑๐๐ % ส่วนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๙๗ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๕  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๒๓  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม   
คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๐๒  สามารถสรุปรายละเอียดได้ตามตาราง ดังนี ้
 

ประเด็น 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการดําเนนิงาน ๑๐๐ ๙๖.๙๗ 
ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ๘๖.๒๓ ๘๙.๐๒ 

   ตารางที่ ๘ ตารางแสดงผลการดําเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณเปรียบเทยีบ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 

 จําแนกประเด็นยุทธศาสตร ์
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖           
ตามประเด็นยุทธศาสตร์มีโครงการ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ (โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน   
๒๘ โครงการ และโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑๑ โครงการ) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
ดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด           
หรือ      คิดเป็น ๑๐๐ % โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บาท      
คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๒๓ รายละเอียด ดังนี ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวน ๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน ๑๕,๑๑๘,๘๒๙.๙๘ บาท คิดเป็น  ร้อยละ ๘๕.๖๘  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 
๗ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
ดําเนินการ จํานวน ๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน ๓๐,๘๑๘,๓๕๗.๐๐ บาท 
คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๐๖ 



 

๑๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ         
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % งบประมาณ   
ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวน ๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 
๑๒,๘๘๘,๔๘๗.๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๘๓ 
 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๙ และแผนภาพที่ ๑๐ 
 

 
 

ตารางที่ ๙ ตารางแสดงผลการดาํเนินงานโครงการและงบประมาณที่เบิกจา่ย (จําแนกตามประเด็นยทุธศาสตร)์ 
 

 

 
แผนภาพที่ ๑๐ แผนภาพแสดงผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณทีเ่บิกจ่าย (จําแนกตามประเด็นยทุธศาสตร)์ 

 ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบข้อมูลเป้าหมายและผลการดําเนินงานและงบประมาณ สรุปดังนี ้

 
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจา่ยเพ่ือดาํเนินโครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ รอ้ยละความสําเร็จ ได้รบัการจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ/ใชเ้กิน รอ้ยละ รอ้ยละ

ในการดําเนินโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) การเบิกจ่าย คงเหลือ
1 13 13 100.00% - 17,645,800.00 15,118,829.98 2,526,970.02 85.68% 14.32%
2 7 7 100.00% - 33,117,000.00 30,818,357.00 2,298,643.00 93.06% 6.94%
3 19 19 100.00% - 17,458,000.00 12,888,487.00 4,569,513.00 73.83% 26.17%
รวม 39 39 100.00% 68,220,800.00 58,825,673.98 9,395,126.02 86.23% 13.77%

โครงการ งบประมาณ

เป้าหมาย แล้วเสร็จ ไมแ่ล้วเสรจ็
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรท์ี ่3 รวม

จํานวนโครงการ (เป้าหมาย)

จํานวนโครงการ (ยุทธศาสตร)์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 รวม
งบประมาณ (ได้รับการจัดสรร)

งบประมาณ (ท่ีเบิกจ่าย)

จํานวน โครงการที่แล้วเสร็จ งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน โครงการที่แล้วเสร็จ งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน โครงการที่แล้วเสร็จ งบประมาณ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

(โครงการ) (โครงการ) (บาท) (บาท) (โครงการ) (โครงการ) (บาท) (บาท) (โครงการ) (โครงการ) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 7 2,986,000.00 1,541,126.00 6 6 14,659,800.00 13,577,703.98 13 13 17,645,800.00 15,118,829.98

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 3 9,317,000.00 9,095,277.00 4 4 23,800,000.00 21,723,080.00 7 7 33,117,000.00 30,818,357.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 18 18 17,060,000.00 12,344,107.63 1 1 398,000.00 544,379.37 19 19 17,458,000.00 12,888,487.00

รวม

รวม 58,825,673.9868,220,800.00393935,845,163.3538,857,800.001111

ประเด็นยุทธศาสตร์

22,980,510.6329,363,000.002828

โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการที่เป็นงานประจํา



 

๑๙ 

 ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินงาน (จําแนกประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการตามยุทธศาสตร์ และโครงการท่ีเป็นงานประจํา)  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการรวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ  
โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ หรือ ๑๐๐ % ดังนี ้
 โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๒๘ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด และโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑๑ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด รายละเอียด สรุปดังนี ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีโครงการจํานวน ๑๓ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๗ โครงการ และโครงการที่เป็นงาน
ประจํา จํานวน ๖ โครงการ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ มีโครงการจํานวน ๗ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ และโครงการที่เป็นงาน
ประจํา จํานวน ๔ โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีโครงการจํานวน ๑๙ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๘ โครงการ และโครงการที่เป็นงาน
ประจํา จํานวน ๑ โครงการ 
 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๑๑ และแผนภาพที่ ๑๑  

 
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงเปรียบเทยีบเป้าหมายและผลการดําเนินงาน (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

 

จํานวน โครงการที่แล้วเสร็จ จํานวน โครงการที่แล้วเสร็จ จํานวน โครงการที่แล้วเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 7 7 6 6 13 13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 3 3 4 4 7 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 18 18 1 1 19 19

28

โครงการตามยุทธศาตร์ โครงการที่เป็นงานประจํา รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์

รวม 3939111128



 

๒๐ 

 
แผนภาพที่ ๑๑ แผนภาพแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเปา้หมายและผลการดาํเนินงาน (จําแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร)์ 

 
 ����ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเพ่ือ
ดําเนินการโครงการ   
 โครงการมีจํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวน
ทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % ซึ่งเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๒๓  รายละเอียด ดังนี ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีโครงการจํานวน ๑๓ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ %  งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 
๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท และได้เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕,๑๑๘,๘๒๙.๙๘ บาท  
ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร          
เ พ่ือดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 
๑,๕๔๑,๑๒๖.๐๐ บาท และโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น
๑๓,๕๗๗,๗๐๓.๙๕ บาท 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ มีโครงการจํานวน ๗ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้ งหมด หรือ ๑๐๐ % งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้ งสิ้น 
๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท และได้เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐,๘๑๘,๓๕๗.๐๐ บาท  
ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
ดํ า เนินการ จํ านวนทั้ งสิ้ น  ๙ ,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิ กจ่ ายงบประมาณ จํ านวนทั้ งสิ้ น 
๙,๐๙๕,๒๗๗.๐๐ บาท และโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น
จํานวน ๒๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๒๑,๗๒๓,๐๘๐.๐๐บาท 
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โครงการตามยุทธศาตร์ ผลการดําเนินงาน โครงการท่ีเป็นงานประจํา ผลการดําเนินงาน



 

๒๑ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีโครงการจํานวน ๑๙ โครงการ ทุกโครงการได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้ งหมด หรือ ๑๐๐ % งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้ งสิ้น 
๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑๒,๘๘๘,๔๘๗.๐๐ บาท  
ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๘ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
ดํา เนินการ จํานวนทั้ งสิ้น  ๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้ งสิ้น 
๑๒,๓๔๔,๑๐๗.๖๓ บาท และโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 
๕๔๔,๓๗๙.๓๗ บาท 
 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๑๒ และแผนภาพที่ ๑๒ 

 
 

ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรและงบประมาณที่เบิกจา่ยเพ่ือดาํเนินโครงการ 
 (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

 

 
แผนภาพที่ ๑๒ แผนภาพแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณทีเ่บิกจ่ายเพ่ือดําเนินโครงการ  

(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 
 
 

งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 2,986,000.00 1,541,126.00 14,659,800.00 13,577,703.98 17,645,800.00 15,118,829.98

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 9,317,000.00 9,095,277.00 23,800,000.00 21,723,080.00 33,117,000.00 30,818,357.00

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 17,060,000.00 12,344,107.63 398,000.00 544,379.37 17,458,000.00 12,888,487.00

22,980,510.63 38,857,800.00

โครงการท่ีเป็นงานประจํา รวม

รวม 29,363,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามยุทธศาสตร์

58,825,673.9835,845,163.35 68,220,800.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี1

โครงการตามยุทธศาตร์

ผลการดําเนินงาน

โครงการที่เป็นงาน
ประจํา
ผลการดําเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 



 

๒๒ 

 ����เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจํา (จําแนกตามประเดน็
ยุทธศาสตร์) และงบประมาณท่ีเบิกจ่าย (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการ
ดําเนินงานของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น ๑๐๐ % และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๙  หากจําแนกผลการดําเนินงาน
ของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปดังนี ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมดในภาพรวม คิดเป็น ๑๐๐ % โดยทั้งโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงานประจําได้
ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๗๕ โดยมีโครงการตามยุทธศาสตร์ดําเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๖.๖๗ และโครงการที่เป็นงานประจําดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % 
 เมื่อพิจารณาถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๖๘  โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๑๖ และงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการที่เป็นงานประจํา คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๖๒ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็น  
ร้อยละ ๙๘.๓๒ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการตามยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๓๘ และ
งบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการที่เป็นงานประจํา คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๘๙   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมดในภาพรวม คิดเป็น ๑๐๐ % โดยทั้งโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงานประจําได้
ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มแีต่เฉพาะโครงการที่เป็นงานประจํา 
 เมื่อพิจารณาถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๐๖ โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๖๒ และงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการที่เป็นงานประจํา คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๒๗  ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยมีเฉพาะงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการที่เป็นงานประจํา คิดเป็น ร้อยละ 
๙๑.๔๐   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมดในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยทั้งโครงการตามยุทธศาสตรแ์ละโครงการที่เป็นงาน
ประจําได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด หรือ ๑๐๐ % ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการที่
ดําเนินการแล้วเสรจ็ในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีเฉพาะแต่โครงการตามยุทธศาสตร์   



 

๒๓ 

 เมื่อพิจารณาถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๘๓ โดยงบประมาณที่ เบิกจ่ายในโครงการ           
ตามยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ ๗๒.๓๖ และงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการที่เป็นงานประจํา คิดเป็น      
ร้อยละ ๑๓๖.๗๘ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็น             
ร้อยละ ๗๔.๑๘ โดยมีเฉพาะงบประมาณที่เบิกจ่ายในโครงการตามยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๑๘   

 จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจํา(จําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์) และงบประมาณที่เบิกจ่าย (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี ้

๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ภาพรวมของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ สูงกว่าภาพรวมของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คิดเป็น 
ร้อยละ ๖.๒๕ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผล         
การเบิกจ่ายที่สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๖๔ 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ภาพรวมของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ท่ี ๑๐๐ % เท่ากัน โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการเบิกจ่ายที่สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑.๖๖ 

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ภาพรวมของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ท่ี ๑๐๐ % เท่ากัน โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายที่สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็น 
ร้อยละ ๐.๓๕ 

 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจํา 
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) และงบประมาณที่เบิกจ่าย (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๙๓.๗๕ 

 
๑๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
๙๘.๓๒ 

 
๘๕.๖๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๙๑.๔๐ ๙๓.๐๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๗๔.๑๘ ๗๓.๘๓ 



 

๒๔ 

๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราฃการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี ้

๒.๒.๑  โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มี

โครงการจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ สามารถจําแนกโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี ้

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ ์

จํานวนโครงการ 

โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์

โครงการที่
เป็นงาน
ประจํา 

รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒ - ๒ 

๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓ 
 

๑  
 

๔ 
 

๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ ๑ ๒ ๓ 
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๑ 
 

๓  
 

๔ 
 

รวม ๗ ๖ ๑๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนัและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับ บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒ 
 

- ๒ 
 

 ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสทิธิภาพ 

๑ 
 

๔ 
 

๕ 
 

 รวม ๓ ๔ ๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุน
ภารกิจในวงงาน
นิติบัญญัต ิ

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based 
HR) 

๕ 
 

- ๕ 
 

๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑ 
 

- ๑ 
 

๓.๓ พฒันาระบบการเรียนรู้และ 
การจัดการความรู้ 

๘ 
 

- 
 

๘ 
 

๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

๔ 
 

๑ 
 

๕ 
 

รวม ๑๘ ๑ ๑๙ 
 รวมทั้งหมด ๒๘ ๑๑ ๓๙ 

 



 

๒๕ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
จํานวน ๖ โครงการ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๒ โครงการ 
 

โครงการท่ี ๑.๑.๑:โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกีย่วกับกฎ ระเบียบด้าน 
การบริหารงานบุคคล (หน้า ๑๔๗) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 
งบประมาณ  :๓๐,๐๐๐ บาท 

 

  วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม ่
 ผลผลิต :บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการชี้แจงหรือบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม ่
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการชี้แจงหรือ
บรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม ่
 ผลลัพธ์ :บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม ่
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ         
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม ่
 ���� สรุปผลการดําเนินการ : 
  จัดอบรม ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "วินัยและการดําเนินการทางวินัยตามระเบียบใหม่" ให้แก่
ข้าราชการที่มีความสนใจ จํานวน  ๔ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๑- ๒๒ ส.ค. ๕๖  มีผู้เข้าร่วม ๔๖๑ คน 
  จัดอบรม ครั้งที่ ๒ หัวข้อ "ระเบียบการลาตามกฎหมายใหม่" เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๖         
มีผู้เข้าร่วม ๖๖ คน   
  รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๕๒๗ คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด จํานวน 
๕๕๐ คน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการ เป็นจํานวน ๑๙,๑๐๐ บาท 
  ผลผลิตโครงการ 
  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการชี้แจงหรือบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ ในภาพรวม อยู่ท่ีร้อยละ ๙๕.๘๒ 
  ผลลัพธ์โครงการ  
 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ ในภาพรวม อยู่ท่ีร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 

โครงการที่ ๑.๑.๒  :  โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หน้า ๒๙๙) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักนโยบายและแผน 
งบประมาณ  :  ๓๗,๐๐๐ บาท 

 

  วัตถุประสงค์ :เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล      
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสามารถนําไปปฏิบัต ิ
 ผลผลิต :ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล   
การปฏิบัติราชการ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลลัพธ์ :ผลการประเมินระดับองค์กร 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ผลการประเมินระดับองค์กรไม่น้อยกว่าระดับ       
๔.๕ คะแนน 
 ���� สรุปผลการดําเนินการ  : 
  ดําเนินการโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการชี้แจง จํานวน    
๘๒ คน จากการประเมินดังกล่าว โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการ เป็นจํานวน ๒๙,๔๐๐ บาท 
  ผลผลิตโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ท่ีร้อยละ ๗๙.๐๐  
 ผลลัพธ์โครงการ 
  ผลการประเมินระดับองค์กรอยู่ท่ีระดับ ๔ .๙๒๙๑ คะแนน  สรุปได้ว่าการนําแนวทาง  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรนั้น 
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้  ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อ       
การพัฒนาองค์กรต่อไป 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒  พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๓ โครงการ   
 
โครงการที่ ๑.๒.๑  :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพิมพ์ (หน้า ๒๘๕) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักการพิมพ์ 
งบประมาณ  :  ๔๔๐,๐๐๐ บาท 

  วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้การจัดหาครุภัณฑ์การพิมพ์มีความทันสมัยตลอดจน เพ่ือเป็น
การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 ผลผลิต :สํานักการพิมพ์มีครุภัณฑ์สําหรับการดําเนินการตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :สํานักการพิมพ์มีครุภัณฑ์การพิมพ์ จํานวน         
๒ รายการ 

๑. เครื่องเย็บเล่มและพับหนังสืออัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง และ 
๒. เครื่องมัดกระดาษ จํานวน ๑ เครื่อง 

 ผลลัพธ์ :สํานักการพิมพ์สามารถผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีและครุภัณฑ์การพิมพ์ท่ีทันสมัย 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ       
ในด้านคุณภาพและการบริการของสํานักการพิมพ์ 
 ���� สรุปผลการดําเนินการ  : 
  ผลผลิตโครงการ 
  มีเครื่องมัดกระดาษ ย่ีห้อ FASTEC รุ่น F – ๙๐๕ CT และเครื่องเย็บเล่ม   และพับ
หนังสืออัตโนมัติ ย่ีห้อ HORIZON รุ่น SPF - ๘ เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการ เป็น
จํานวน ๔๑๑,๙๕๐ บาท 
  ผลลัพธ์โครงการ 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการของสํานักพิมพ์ อยู่ใน
ระดับ ที่ร้อยละ ๙๘.๑๓ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 

โครงการที่ ๑.๒.๒ :  โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (หน้า ๓๐๓) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักนโยบายและแผน 
งบประมาณ  :  ๒๗๑,๐๐๐ บาท 

 

  วัตถุประสงค์ :ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓     
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 ผลผลิต :ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :รายงานผลการสัมมนาของผู้บริหารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ฉบับ 
 ผลลัพธ์ :แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่มีการทบทวนฯ จํานวน ๑ ฉบับ 
 � สรุปผลการดําเนินการ : 
  ผลผลิตโครงการ 
  ดําเนินการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ระหว่าง
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ฟูราม่า จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยได้ผลการสรุปการสัมมนาของ
ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ จํานวน ๑ ฉบับโดยใช้
งบประมาณในการดําเนินการ เป็นจํานวน ๑๖๗,๖๗๐ บาท 
  ผลลัพธ์โครงการ 
  แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙ (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้มีการทบทวน และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๖ เพ่ือเป็น        
แนวทางการปฏิบัติต่อไป 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 

โครงการที่ ๑.๒.๓  :  โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (หน้า ๓๐๘) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักนโยบายและแผน 
งบประมาณ  :  ๔๒,๐๐๐ บาท 

 

  วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙) ไปยังผู้ปฏิบัติให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม   
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) 
 ผลลัพธ์ :กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ถูกต้อง ตรงกัน 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ และ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ถูกต้อง ตรงกัน 
 � สรุปผลการดําเนินการ : 
  ดําเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการสัมมนา  เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)" ในวันที่   
๒๙ ส.ค. ๕๖ แล้ว โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการ เป็นจํานวน ๓๑,๑๔๐ บาท 
  ผลผลิตโครงการ 
  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อยู่ในระดับที่ร้อยละ ๘๐  
  ผลลัพธ์โครงการ 
  กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๙) ที่ถูกต้องตรงกัน อยู่ในระดับทีร่้อยละ ๘๑.๔๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๓  พัฒนางานด้านวิชาการ จํานวน ๑ โครงการ 
 
โครงการที่ ๑.๓.๑ : โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ มองปัญหาสู่ทางออก: 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) (หน้า ๑๖๗) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักกฎหมาย 
งบประมาณ  :  ๑๖๖,๐๐๐ บาท 

 

  วัตถุประสงค์ :เพ่ือพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้แก่สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภาได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ 
 ผลผลิต :บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมสัมมนา   
และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผลลัพธ์ :บุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานวิชาการด้านกฎหมาย 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานวิชาการด้านกฎหมาย 
 �สรุปผลการดําเนินการ : 
 ในการดําเนินการได้จัดสัมมนาเป็นเวลา ๕ วัน โดยใช้งบประมาณสําหรับการ
ดําเนินการ เป็นจํานวน ๑๓๕,๓๓๐ บาท สรุปรายละเอียดดังนี้  

 ๑. วันพุธที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ หัวข้อ "พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย และกระบวนการ
จัดทําและการพิจารณาร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐"  

 ๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ ม.ิย. ๕๖ หัวข้อ "การสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักนิติธรรม 
และการจัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐"  

 ๓. วันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๖ หัวข้อ "การปฏิรูปองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรวินิจฉัยชี้ขาดรัฐธรรมนูญ" 
 ๔. วันพุธที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ หัวข้อ "การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐"  

 ๕. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๖ หัวข้อ "การเงิน การคลัง และงบประมาณตาม
รัฐธรรมนูญและการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ"  

 
 
 



 

๓๑ 

 ผลผลิตโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 บุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานวิชาการด้านกฎหมายเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติหน้าที่
ทางด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ในระดับที่ร้อยละ ๙๕ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๔  พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จํานวน ๑ โครงการ 
 

โครงการที่ ๑.๔.๑  :  โครงการวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (หน้า ๑๔๑) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักงานประธานวฒุิสภา 

งบประมาณ  :  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภา        
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกวุฒิสภาสตร ี
 ผลผลิต :มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
 ผลลัพธ์ :ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสถาบันวุฒิสภา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสมาชิกวุฒิสภาสตร ี
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒสิภาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิกวุฒิสภาสตร ี
 � สรุปผลการดําเนินการ : 
  ผลผลิตโครงการ 
  ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน ๒ กิจกรรม โดยใช้งบประมาณสําหรับการ
ดําเนินการ เป็นจํานวน ๗๔๖,๕๓๖ บาทดังนี ้

๑. กิจกรรมฉลาดรู้ ฉลาดรัก โดยดําเนินการจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง คือ 
 ครั้งที ่๑ วันอังคารที่ ๓ ก.ย. ๕๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ท่ี ๒๐ ก.ย. ๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม ่

๒. กิจกรรมอ่านวันละ ๑๐ นาที กับหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม ตอนทูตรักการอ่านกับ
หนังสือดี ได้ดําเนินการระหว่างวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ – ๓๑ ม.ค. ๕๗ ซึ่งได้ดําเนินการดังนี้  

๒.๑  มีตัวแทนจาก ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๗ คน รวมเป็นจํานวน ๑๐๕ คน เข้ารับ
การอบรมในกิจกรรมการอ่านหนังสือดี และการทําแผนการอ่านที่วุฒิสภา รวมทั้งเย่ียมชมการ
ปฏิบัติงานที่วุฒิสภา และพบวุฒิสภาสตร ี

 
 
 



 

๓๒ 

 ๒.๒  สมาชิกวุฒิสภาสตรี นําอุปกรณ์ให้ความรู้ และหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม มอบ
ให้โรงเรียนนําร่อง จํานวน ๑๕ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท, โรงเรียนบ้านเขว้า
ศึกษา จ.ชัยภูม,ิ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จ.เชียงราย, โรงเรียนบ้านโตก จ.เพชรบูรณ,์ โรงเรียนเขาทอง       
จ.นครสวรรค์, โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี, โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต, โรงเรียน
อนุบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย, โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จ.พิษณุโลก, โรงเรียนวัดลําพญา จ.นครปฐม, 
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านโนนคูน จ.อุบลราชธาน,ี โรงเรียนวัดใหม่ช่อง
ลม กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนประชาบํารุง จ.นราธิวาส และโรงเรียนบ้านโกตาบารู จ.ยะลา โดยมี  
การทํา work shop พร้อมนําเสนอแผนส่งเสริมการอ่านของแต่ละโรงเรียน สรุปได้ดังนี ้

 - แนะนําโครงการ นําโบกี้รถไฟหนังสือ ไว้หน้าเสาธง 
 - จัดกิจกรรมถนนคนอ่าน 
 - ประกวดหนังสือเล่มเล็ก หนังสือพับได ้

- การแข่งขันเล่านิทาน แสดงละครจากหนังสือ 
- ให้นักเรียนอ่านและมีบริการให้ยืมหนังสือ  
- ประกวดแข่งขันการอ่านแต่ละชั้นเรียน 
- ตอบคําถามจากหนังสือที่อ่าน และอ่านจับใจความ 
- อ่านข่าวเล่าเหตุการณ ์
- บันทึกความด/ีบัญชีรับ-จ่าย 
- จัดแสดงรักการอ่าน “ผลงานหนูสู่สายตาคุณพ่อคุณแม”่ เป็นต้น 

 ผลลัพธ์โครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภาและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกวุฒิสภาสตรี  รวมทั้งด้านระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอํานาจหน้าที่
ของวุฒิสภาอยู่ในระดับที่ร้อยละ ๙๓.๘๐  

--------------------------------------------------------------------------- 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๖ โครงการ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๑  พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน ๒ โครงการ 
 

โครงการที่ ๒.๑.๑  :  โครงการปรับปรุงเว็บไซด์และฐานข้อมูลของวุฒิสภาให้เข้าถึงง่าย (หน้า ๒๔๕) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

งบประมาณ  :  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูลของวุฒิสภาเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้ง
พัฒนา Weblog ให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย   
 ผลผลิต : 

๑. มีระบบ Single Sign-on ผ่านการระบุตัวตน 
๒. มี Weblog สมาชิกวุฒิสภา 
๓. มีระบบเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม (Web Feed) 



 

๓๓ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : 
๑. มีระบบ single Sign-on จํานวน ๑ ระบบ 
๒. Weblog สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๕๐ blogs 

 ผลลัพธ์ : 
๑. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศของสํานักงานฯ สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย 
๒. Weblog สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๕๐ blogs 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๗๕ ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศมี
ความพึงพอใจในเว็บไซด์ www.senate.go.th 
 �สรุปผลการดําเนินการ : 
 ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลตามที่กําหนด โดยใช้
งบประมาณสําหรับการดําเนินการ เป็นจํานวน ๑,๙๑๙,๕๘๐ บาท 
 ผลผลิตโครงการ  

๑. มีระบบ Single Sign-on ผ่านการระบุตัวตน 
๒. มี Weblog สมาชกิวุฒิสภา 
๓. มีระบบเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม (Web Feed) 

 ผลลัพธ์โครงการ 
 ผู้ใช้บริการทางระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจในเว็บไซด์ www.senate.go.th อยู่ใน
ระดับที่ร้อยละ ๘๗.๑๖ โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ข้อมูลถูกต้องตามความต้องการ, ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
และมีการปรับปรุงข้อมลูในเว็บไซต์อย่างสม่ําเสมอ และรูปแบบการนําเสนิท่ีเหมาะสมน่าสนใจและสวยงาม 
 
โครงการที่ ๒.๑.๒  :  โครงการจัดทําพจนานุกรมชวเลขไทย (หน้า ๒๗๓) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักรายงานการประชุมและชวเลข 
งบประมาณ  :  ๖๗,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือรวบรวมและกําหนดรูปแบบคําศัพท์ตัวอักษรชวเลขให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน  สามารถนําคําศัพท์ตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ (Gregg) และแบบปิทแมน (Pitman) ไป
จัดทําพจนานุกรมชวเลขไทยได ้
 ผลผลิต :คําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก – ถ แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ 
(Gregg) และแบบปิทแมน (Pitman) 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : สามารถรวบรวมคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะ ตั้งแต่  
ก – ถ แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ (Gregg) และแบบปิทแมน (Pitman) ๑ ฉบับ 
 ผลลัพธ์ : สามารถนําคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก – ถ แยกเป็นตัวอักษรชวเลข
เกร๊กก์ (Gregg) และแบบปิทแมน (Pitman) ไปใช้จัดทําพจนานุกรมชวเลขไทยได ้
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๙๐ ของคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก – ถ 
แยกเป็นตัวอักษรแบบเกร๊กก์ (Gregg) และแบบปิทแมน (Pitman) สามารถนําไปจัดทําพจนานุกรม 
ชวเลขไทยได ้
 



 

๓๔ 

 � สรุปผลการดําเนินการ : 
  จัดประชุมสัมมนาโครงการ จํานวน ๑๐ ครั้ง เพ่ือรวมและกําหนดรูปแบบคําศัพท์
ตัวอักษรชวเลขให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยใช้งบประมาณสําหรับการดําเนินการ เป็นจํานวน ๔๔,๔๗๕ 
บาท 
  ผลผลิตโครงการ 
  รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําพจนานุกรมชวเลขไทย ตั้งแต่ ก – ถ 
จํานวน ๑ ฉบับ 
  ผลลัพธ์โครงการ 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก-ถ จํานวน ๒๒ ตัวอักษร (โดย
ตัดอักษร ฃ และ ฅ ออก) โดยมีจํานวนทั้งสิ้น ๖,๐๙๘ คําแยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ (Gregg) 
และแบบปิทแมน (Pitman) สามารถนําไปจัดทําพจนานุกรมชวเลขไทยได้  นอกจากนี้ได้จัดทําคู่มือ
การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษและบรรจุคําศัพท์ที่พบในการจดรายงานการประชุมและใช้เป็นประจํา
ในปัจจุบันและเฉพาะเพ่ิมเติม 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จํานวน           
๑ โครงการ 
 

โครงการที่ ๒.๒.๑  :  โครงการจัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิม และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ๑:๑ (หน้า ๒๖๒) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
งบประมาณ  :  ๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 ผลผลิต :สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีจุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน ๕๐๐ จุด 
และมีอุปกรณ์ Access Switch จํานวน ๕๘ ตัว 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาม ี

�. มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน ๕๐๐ จุด 
�. มีอุปกรณ์ Access Switch ๒๔ Port จํานวน ๕๘ ตัว 

 ผลลัพธ์ :ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานฯ สามารถรองรับการใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกิน ๔๘ ชม./ป ี
 



 

๓๕ 

 � สรุปผลการดําเนินการ : ดําเนินการสํารวจและติดตั้งอุปกรณ์ ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณสําหรับการดําเนินการ เป็นจํานวน ๗,๑๓๑,๒๒๒ บาท 
  ผลผลิตโครงการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาม ี

๑. มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน ๕๐๐ จุด 
๒. มีอุปกรณ์ Access Switch ๒๔ Port จํานวน ๕๘ ตัว 

  ผลลัพธ์โครงการ 
  จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เกิน ๔๔ ชม./ปี ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังกล่าวได้นํามากําหนดเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ จํานวน             
๑๘ โครงการ 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) จํานวน ๕ 
โครงการ 
 
โครงการที่ ๓.๑.๑  :  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic Skill) (หน้า ๑๘๑) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๗๖๘,๐๐๐ บาท 

 

  วัตถุประสงค์ : 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ และทักษะ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ในโปรแกรมต่าง ๆ และการติดต่อสื่อสารทางระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต 
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร 
(Basic Skill) 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม
ในโครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic Skill) 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร 
(Basic Skill) เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic Skill) เพ่ิมขึ้น 
 �สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน ๒ กิจกรรม คือกิจกรรม   
การพัฒนาทักษะด้านภาษา ๒ หลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการสื่อสาร ๑๖ หลักสูตร โดยใช้งบประมาณสําหรับการดําเนินการ เป็นจํานวน ๕๖๑,๔๖๑ บาท    
 
 



 

๓๖ 

 ผลผลิตโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic 

Skill) ในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ ๙๑.๐๓  
ผลลัพธ์โครงการ 
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic 

Skill) ในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ ๙๖.๙๕  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
โครงการที่ ๓.๑.๒  :  โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) (หน้า ๑๘๗) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ  :  ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

 
  วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น สามารถนํา
ความรู้ท่ีได้รับนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได ้
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core Competency)  
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนา
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 
 ผลลัพธ์ : 

๑. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

เพ่ิมขึ้น 

 �สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ โดยประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีจํานวน ๑,๐๗๙ คน โดยมีข้าราชการที่มีช่องว่างสมรรถนะ 
(Gap) จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ และได้ดําเนินการพัฒนาข้าราชการทีม่ีช่องว่างสมรรถนะ 
(Gap)จํานวน ๓๒ คน ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)ซึ่งกิจกรรมการพัฒนา มีการฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non - Training) โดยใช้งบประมาณสําหรับ
ดําเนินการ เป็นจํานวน ๑๓,๕๙๐ บาท 

 



 

๓๗ 

๒. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยดําเนินการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการที่อยู่ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ และข้าราชการที่ยังไม่ผ่านการอบรมใน ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๔๔ คน และข้าราชการที ่
อยู่ในตําแหน่งประเภททั่วไป จํานวน ๑๓๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ คน  โดยใช้งบประมาณสําหรับ
ดําเนินการ เป็นจํานวน ๑๓๒,๗๘๓ บาท 

  ผลผลิตโครงการกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของบุคลากร (Core Competency) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ สําหรับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่าน    
การพัฒนา ซึ่งเป็นร้อยละ ๑๓.๑๐ % ได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเป็นผู้ดําเนินการพัฒนา 
(On the Job Training)  

  ผลลัพธ์โครงการ 
๑. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง อยู่ในระดับที่   

ร้อยละ ๙๗.๐๓  
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับ

ทีร่้อยละ ๘๗.๙๘  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
โครงการที่ ๓.๑.๓  :  โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)(
หน้า ๑๙๔) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๘๐๒,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ตามที่กําหนด สามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก   
การอบรม/สัมมนานําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได ้
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน   
ของบุคลากร (Functional Competency) 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนา
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) 
 ผลลัพธ์ : 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม/สัมมนา
เพ่ิมขึ้น 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม/สัมมนานําไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได ้
 
 
 



 

๓๘ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่

อบรม/สัมมนาเพ่ิมขึ้น 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับ      

การปฏิบัติงานได ้
 � สรุปผลการดําเนินการ : 
  ดําเนินการแล้ว ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ ระดับกลาง กิจกรรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ กิจกรรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้งบประมาณสําหรับดําเนินการ เป็นจํานวน ๖๙๕,๕๐๐ บาท ผลการดําเนินการ
สรุปดังนี ้
 ผลผลิตโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบคุลากร 
(Functional Competency) โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ ๙๓.๑๒  
 ผลลัพธ์โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม/สัมมนาเพ่ิมขึ้น
โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ ๙๕.๒๔ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

โครงการที่ ๓.๑.๔  :  โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) (หน้า ๒๐๐) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

งบประมาณ  :  ๖๒๒,๐๐๐ บาท 
 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะบริหาร และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได ้
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
(Management Competency) 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนา
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 
 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการจัดอบรมให้แก่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ระดับ
ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส จํานวน ๕๐ คน วันที่ ๒๒ มิ.ย. – ๗ ก.ย. ๕๖    
ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันพระปกเกล้า โดยใช้งบประมาณสําหรับดําเนินการ 
เป็นจํานวน ๖๒๒,๐๐๐ บาท 
 



 

๓๙ 

ผลผลิตโครงการ 
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ เ ข้ า รับการ พัฒนา ในโครงการ พัฒนาสมรรถนะบริหาร 

(Management Competency) อยู่ในระดับที่ร้อยละ ๙๖ 
ผลลัพธ์โครงการ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม อยู่ในระดับที่ร้อยละ ๑๐๐ 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

โครงการที่ ๓.๑.๕  :  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิก
วุฒิสภา และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หน้า ๒๖๘) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
งบประมาณ  :  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา        
มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนํามาใช้งานได้อย่างถูกวิธ ี
 ผลผลิต :มีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภา   
และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒ ครั้ง 
 ผลลัพธ์ :สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับความรู้   
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนํามาใช้งานได้อย่างถูกวิธ ี
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของการดําเนินงานโครงการ 
 � สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน ๕ ครั้ง โดยใช้งบประมาณ
สําหรับดําเนินการ จํานวน ๘๐,๕๙๙.๙๒ บาท สรุปการดําเนินงาน ดังนี ้
 ๑) จัดอบรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาฉลาดใช้ ICT ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกรรมาธิการ ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา ๑ มีสมาชิกวุฒิสภา เข้าอบรม จํานวน ๒๓ คน 
  ๒) จัดสัมมนาโครงการ New IT,New Lifeกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกวุฒิสภา 
และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑๕๐ คน 

๓) จัดอบรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาฉลาดใช้ ICT ครั้งที่ ๒ ณ ห้องกรรมาธิการ ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา ๑ มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าอบรม จํานวน ๘ คน 

 ๔) จัดอบรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาฉลาดใช้ ICT ครั้งที่ ๓ ณ ห้องกรรมาธิการ ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา ๑ มีสมาชิกวุฒิสภา เข้าอบรม จํานวน ๑๐ คน 

๕) จัดอบรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาฉลาดใช้ ICT ครั้งที่ ๔-๕ มสีมาชิกวุฒิสภา 
เข้าอบรม จํานวน ๘ คน   
 
 
 
 



 

๔๐ 

  ผลผลิตโครงการ 
  มีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๕ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวน ๒๙๙ คน 
  ผลลัพธ์โครงการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากการดําเนินงานของโครงการในด้านวิทยากร 
เนื้อหาวิชา และการจัดโครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ โดยสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาในภาพรวม
ระดับมากที่สุด 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน ๑ โครงการ 
 

โครงการที่ ๓.๒.๑  :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance management System : PMS) (หน้า ๑๕๑) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักบริหารงานกลาง 
งบประมาณ  :  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและนําไปปฏิบัติได้  
อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยุติธรรม
แก่ข้าราชการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผลผลิต :ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับระบบบริหารผล            
การปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงนาม
ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ลงนามคํารับรอง) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ผลลัพธ์ :มีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการที่มีการลงนามมาใช้ใน         
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :มีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการที่มีการ
ลงนามมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 �สรุปผลการดําเนินการ :ได้ดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตั้งแต่ 
ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติ โดยใช้งบประมาณสําหรับดําเนินการ จํานวน ๑๒๕,๖๒๐ บาท สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี ้  
 
 
 
 



 

๔๑ 

  ๑. ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุก
คน โดยเป็นการบรรยายเรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒ รุ่น 
  ๒. บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อน
เงินเดือนในระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานขึ้นไปและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจํานวน ๕ รุ่น 
  ๓. จัดประชุมผู้บริหารปรึกษาหารือการบริหารวงเงินของกลุ่มอํานวยการ (ผอ.
สํานัก) รวมถึงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
 ผลผลิตโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงนามในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ลงนาม         
คํารับรอง) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
 ผลลัพธ์โครงการ 
 มีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : 
PMS) มาใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนหรือพัฒนาบุคลากร โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการให้
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหารและข้าราชการภายในสํานักงานฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

--------------------------------------------------------------------------- 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ จํานวน ๘ โครงการ 
 

โครงการที่ ๓.๓.๑  :  โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
ระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๖ (หน้า ๑๗๑) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักกฎหมาย 
งบประมาณ  :  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 วัตถุประสงค์ : 

 ๑.เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ   
การปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมาย และการให้ความเห็นทางกฎหมายแก่บุคลากรด้านกฎหมาย    
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับฝ่ายกฎหมายต่าง ๆ    
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมาย 
และการให้ความเห็นทางกฎหมายระหว่างบุคลากรด้านกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 



 

๔๒ 

 
 ผลผลิต :นิติกรผู้ เข้าร่วมโครงการได้ เข้าฝึกปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกฎหมาย          
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๔ รุน่ รุ่นละ ๑๐ คน 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของนิติกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ 
 ผลลัพธ์ :นิติกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้มาใช้ปฏิบัติงานร่างกฎหมาย และ
การทําความเห็นทางกฎหมาย 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของนิติกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นําความรู้มาปรับใช้ในงานร่างกฎหมายและการทําความเห็นทางกฎหมาย 
 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการแล้วจํานวน ๔ รุ่น ดังนี ้

รุ่นที่ ๑ อบรมนิติกรระดับปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ คน 
รุ่นที่ ๒ อบรมนิติกรระดับปฏิบัติการ จํานวน ๙ คน 
รุ่นที่ ๓ อบรมนิติกรระดับปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ คน 
รุ่นที่ ๔ อบรมนิติกรระดับปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ คน 
ผลผลิตโครงการ 
นิติกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการ ๓๙ 

คน)คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐  
ผลลัพธ์โครงการ 
นิติกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้มาปรับใช้ในงานร่างกฎหมายและการทํา

ความเห็นทางกฎหมาย โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ รวมทั้งมีความรอบรู้ในสาขาวิชา, มีทักษะใน      
การทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

--------------------------------------------------------------------------- 
 
โครงการที่ ๓.๓.๒  :  โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและความรู้ในวงงานรัฐสภา 
(หน้า ๑๗๗) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักภาษาต่างประเทศ 
งบประมาณ  :  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและระบบงาน
รัฐสภา รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการทําหน้าที่แปลและล่ามของนักวิเทศสัมพันธ ์
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ   
และความรู้ในวงงานรัฐสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม
ในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนญูและความรู้ในวงงานรัฐสภา 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและวงงานรัฐสภา 
 
 



 

๔๓ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้     
ความเข้าใจในด้านรัฐธรรมนูญและวงงานรัฐสภา 
 สรุปผลการดําเนินการ :โครงการได้ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ ๙, ๑๔ ,๑๕, ๑๖, 
๒๑, ๒๒ และ ๒๓ พ.ย. ๕๕  โดยใช้งบประมาณสําหรับดําเนินงาน จํานวน ๑๗,๕๑๐ บาท 

ผลผลิตโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและ

ความรู้ในวงงานรัฐสภา เป็นจํานวน ๒๓ คน (จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิน้ ๒๕ คน) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖  
ผลลัพธ์โครงการ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและวงงานรัฐสภา อยู่ในระดับ

ที่ร้อยละ ๘๖.๖๗  โดยมีความรู้ ความเข้าใจในด้านอํานาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัต,ิ อํานาจในการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ 
เพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศ และจัดทํารายงานการเดินทาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน
ฐานะเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

โครงการที่ ๓.๓.๓ :  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (หน้า ๒๐๔) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  

และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งบประมาณ  :  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ : 
 ๑.เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากรให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 ๒.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมขึ้นได้หลากหลายช่องทาง 
 ๔.เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลผลิต :ชุดขององค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสาํนกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่จัดทําขึ้นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ต่อป ี
 ผลลัพธ์ :บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์ความรู้ได้นําความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 



 

๔๔ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
องค์ความรู้ได้นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ดําเนินการจัด กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ
ความรู้   (KM Team) หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ 
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. จํานวน ๘๙ คน ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) หัวข้อ "งานสารบรรณ 
หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด" ให้แก่ตัวแทน ผบ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป        
และคณะทํางานจัดการความรู้ ๑๕ คน จํานวน ๕ ครั้ง หัวข้อการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้
อํานาจหน้าที่ของ สํานักกํากับฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
ให้กับข้าราชการ สํานักกํากับฯ จํานวน ๓๒ คน หัวข้อ แผนสัญจร (Plan on tour) ของสํานักนโยบาย 
และแผน จํานวน ๔ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๕๘ คน และ
หัวข้อ        "การร่างคํากล่าวและปาฐกถาในโอกาสต่างๆ" ให้แก่ข้าราชการตําแหน่ง นิติกรและ
วิทยากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒๙ คน 
  ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับทีมงาน (KM Team) กลุ่มเป้าหมาย ๒๑ คน วันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖ ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
  องค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกอบด้วย ๑๑ องค์ความรู้ ดังนี้  

๑.สํานักงานประธานวุฒิสภา “การยกร่างคํากล่าว และร่างปาฐกถาในโอกาสต่าง ๆ” 
๒.  สํานักบริหารงานกลาง “ข้อควรรู้เมื่อเข้ารับตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา” 
๓.  สํานักการต่างประเทศ “มารยาททางการทูต : มารยาทบนโต๊ะอาหาร, มารยาทใน

การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ” 
๔.  สํานักการประชุม “เทคนิคการบริหารจัดการประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพโดย

ใช้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม” 
๕.  สํานักกํากับและตรวจสอบ “การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าที่

ของสํานักกํากับ และตรวจสอบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐” 

๖.  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ “Trick การเดินทางศึกษาดูงานกรรมาธิการ” 
๗.  สํานักกฎหมาย “การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่วุฒิสภาได้แก่กระบวนการ

จัดทําความเห็นทางกฎหมาย” 
๘.  สํานักภาษาต่างประเทศ “ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ” 
๙.  สํานักการพิมพ์ “การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการ

บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘” 
 
 



 

๔๕ 

๑๐.  สํานักนโยบายและแผน “แผนสัญจร (Plan on tour)” 
๑๑.  คณะทํางานจัดการความรู้ “งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการ

ไม่ง่ายอย่างที่คิด” 
ผลผลิตของโครงการ 
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทําในปี 

๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์ความรู ้
  ผลลัพธ์ของโครงการ 
  บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์ความรู้ได้นําความรู้ท่ีได้รับไปใชใ้นการปฏิบตังิาน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐  

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

โครงการที่ ๓.๓.๔  :  โครงการการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (หน้า ๒๑๐) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

งบประมาณ  :  ๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เรียนรู้ถึงกลวิธี หรือ
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ทันสมัย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือนํามาปรับใช้กับองค์กร และเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันจะนํามาประยุกต์ใช้ใน
การทํางานให้เกิดความทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ผลผลิต :บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก  
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับ
การศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๖ หลักสูตร 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจากการศึกษา/อบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทํารายงาน
ผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 
 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการในหลักสูตรอบรม ดังนี ้
 อบรมประจําปี จํานวน ๑๕ หลักสูตร ได้แก ่

๑. หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๑๑๒ (๑๖ ต.ค. ๕๕ – ๒๑ ก.พ. ๕๖ ) 

๒. หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สถาบันพระปกเกล้า 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนที่

สถาบันพระปกเกล้า 
 
 



 

๔๖ 

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูงที่
ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

๕. หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ ม.ค. - ก.ย. ๕๖ จัดโดย
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๖. ศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน สําหรับ
นักบริหารระดับสูงรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ก.พ. – ๓๑ ก.ค. ๕๖ จัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ) 

๗. หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๙ วันที่ ๒๖ ก.พ. – ๑๐ เม.ย. ๕๖ จัดโดย 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

๘. หลกัสูตร STRATEGIC PR รุ่นที่ ๗ วันที่ ๗ พ.ค. – ๒๐ ม.ิย. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน 
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ ์

๙. ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕ วันที่ ๓ มิ.ย. – ๙ ส.ค. ๕๖ผู้เข้า
อบรม ๑ คน จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 

๑๐. อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ วันที่ ๔ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. 
๕๖ ผู้เข้าอบรม ๖ คน จัดโดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๑๑. หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ ๑๗ เดือน ม.ิย. ๕๖ - ก.พ. ๕๗ ผู้เข้าศึกษา จํานวน ๑ คน จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

๑๒. หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่               
๑๙ ส.ค. – ๒๕ ต.ค. ๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๓. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  รุ่นที่ 
๖ วันที่ ๔ ต.ค. ๕๕ – ๑๘ ก.ย. ๕๖ จัดโดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

๑๔. หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บย.ป.) รุ่นที่ ๔             
(๑๐ ต.ค. ๕๕ - ก.ค. ๕๖) ที่สํานักงานศาลปกครอง 

๑๕. หลักสูตร ผู้บริหารด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๑ (๑๕ ต.ค. – ๑๕ พ.ย. 
๕๕) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อบรมอื่น ๆ จํานวน ๓๓ หลักสูตร ดังนี ้
๑. สัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETDAY ๒๐๑๒ 

หัวข้อ คํานวณเหยียบเมฆบน Ipv ๖ ทางรอดสําหรับทศวรรษหน้า 
๒. อบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การวัดความสําเร็จขององค์กร KPI 
๓. อบรมหลักสูตรการจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ 
๔. อบรมหลักสูตรการบริหารงานการเงินและการคลัง 
๕. อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) 
๖. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Course: 

ILC) รุ่นที่ ๑ ,๒ และรุ่นที่ ๓ 
๗. จัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๒  (จ.ขอนแก่น) 
 
 



 

๔๗ 

๘. อบรมการป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒ (Cyber Defense Initiative 
Conference) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (สวทช.) 

๙. อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)   
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘ – ๒๙ ม.ีค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๑๐. อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
รุน่ที่ ๓ วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ผู้เข้าอบรม ๒ คน จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๑๑. อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้  และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ      
(ภาษาฝรั่งเศส) ระหว่าง วันที่ ๑๖ ม.ค. –  ๒๗ ม.ีค. ๕๖ 

๑๒. อบรมหลักสูตร Magazine Design with in Design CS๖ ระหว่างวันที่        
๑๘ ก.พ. –   ๑๑ ม.ีค. ๕๖ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๑๓. อบรม และสัมมนาหลักสูตร Audit for Non - IT Auditor Master class 
๒๐๑๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ สวทช. 

๑๔. อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
ภาครัฐ รุ่น ๔ วันที่ ๙  - ๑๐ พ.ค. ๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

๑๕. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน วันที่ ๙ -๑๐ พ.ค. ๕๖      
ผู้เข้ารับการอบรม ๒ คน จัดโดย ม.ธรรมศาสตร ์

๑๖.  อบรมการพัฒนาทีมงานสําหรับห้องสมุด วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม 
๒ คน จัดโดย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

๑๗. อบรมหลักสูตรการบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับตัวเข้าสู่ AEC    
รุ่น ๑ วันที่ ๓๐ – ๓๑ พ.ค. ๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๑๘. หลักสูตรโครงการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย (English for 
Lawyer Training Programmed) วันที่ ๒๒ เม.ย. – ๗ ม.ิย. ๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๒ คน 

๑๙. หลักสูตรยุทธศาสตร์การวัดความสําเร็จขององค์กร KPI รุ่น ๓๓ วันที่ ๑๐ – ๑๑ 
ก.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย ม.ธรรมศาสตร ์

๒๐. อบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้มีความโปร่งใสไร้ข้อกล่าวหา วันที่ ๑๑ - 
๑๒ ก.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๒ คน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสังคม 

๒๑. อบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ 
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ก.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๒๒.  อบรมหลักสูตรการออกแบบระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน วันที่ ๒๙ – ๓๑ ก.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๓ คน จัดโดย สถาบันพัฒนศาสตร ์

๒๓. อบรมหลักสูตร การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่น ๔ วันที่    
๑๔ – ๑๖ ส.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดยกรมประชาสัมพันธ ์

๒๔. อบรมหลักสูตร เทคนิค TPM ในการบํารุงรักษาเครื่อง/อุปกรณ์การพิมพ์ วันที่ 
๑๔ – ๑๖ ส.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน 

๒๕. อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสิ่งพิมพ์ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม  ๑ คน  
๒๖. อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่    

ก.ศป.รับรอง รุ่น ๔ ระหว่าง ม.ค. - ก.ย. ๕๖ 
 



 

๔๘ 

๒๗. อบรมหลักสูตรการวิ เคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซตหลายสี  วันที่                     
๑๗ – ๑๙ ก.ย. ๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน จัดโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๘. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร 
Advanced ด้าน Information Technology วันที่ ๑๑ – ๑๔ ก.ย. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย 
กรมบัญชีกลาง 

๒๙. อบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ 
วันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.ย. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๓๐. อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณภาครัฐ วันที่ ๖ – ๑๐ 
ส.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๒ คน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓๑. อบรมหลักสูตร การประเมินผลและความคุ้มค่าของแผนและโครงการ วันที่ ๒๐ 
– ๒๔ ส.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓๒. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๖ เดือน มิ.ย.-
ก.ย. ๕๖ รุ่นที่ ๓๗ เดือน พ.ย. ๕๖ - ก.พ. ๕๗ รุ่นละ ๒ คน รวม ๔ คน จัดโดย ม.ธรรมศาสตร ์

๓๓. โครงการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ สําหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 
๑๕วันที่ ๒๔ ก.ย. – ๓๑ ต.ค. ๕๖ ผู้เข้าอบรม ๑ คน จัดโดย ม.ธรรมศาสตร ์

 

ผลผลิตโครงการ 
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ     

กับหน่วยงานภายนอก (หลักสูตรประจําป)ี จํานวน ๑๕ หลักสูตร บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆกับหน่วยงานภายนอก (หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ) รวม
ทั้งสิ้น ๔๘ หลักสูตร  

ผลลัพธ์โครงการ 
ร้อยละ ๙๓.๑๐ ของผู้ เข้ารับการอบรมได้จัดทํารายงานผลการศึกษา/อบรม           

ในหลักสูตรต่างๆ กบัหน่วยงานภายนอก 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

โครงการที่ ๓.๓.๕  :  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (หน้า ๒๑๔) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

งบประมาณ  :  ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 วัตถุประสงค์ :เ พ่ือพัฒนาให้ข้ าราชการที่ เข้ ารับการศึกษาต่อได้นําความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ   ในเชิงวิชาการมาปรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย และรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผลผลิต :สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการเพ่ือ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :สํานักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษาได้อย่างน้อย    
ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 



 

๔๙ 

 ผลลัพธ์ :ผู้ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเชิงวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม 
มีความรู้และความเข้าใจในเชิงวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ในการดําเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดสรรทุนให้กับ
บุคลากร ดังนี ้

๑. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกภายในประเทศ 
ดําเนินการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับทุนการศึกษาของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ทุน ดังนี ้
๑. นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน ์
๒. น.ส.ธรรมรัตน์ ศรีทองกุล 
๓. นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี 
๔. นายพิสิทธิ์ หุ้นเหี้ยง 
๕. พันจ่าอากาศเอก สิทธิวรชัย ศรีไหม 
๖. น.ส.สุนิษา ลอยฟ้า 
๗. น.ส.ปัทมา สุดจันทร ์

๒. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ดําเนินการเปิดรับสมัคร แต่ไม่มี
บุคคลใดสมัครขอรับทุนการศึกษา 

๓. ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ดําเนินการดังนี ้
๑. ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือรับทุนการฝึกอบรม

ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือรับทุนฝึกอบรมภาษาจีนฯ 
๓. ดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกข้าราชการผู้ขอรับทุนฝึกอบรมภาษาจนี 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
๔. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือรับทุนฝึกอบรม จํานวน ๒ คน และ   

แจ้งรายชื่อให้สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน เพ่ือคัดเลือกต่อไป 
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศกึษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉี่ยว ประเทศจีน รุ่นที่ ๙ โดยมีข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจํานวน ๒ คน ดังนี้  

๑. นางสาวสิริญา กรอบพุดซา 
๒. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์ 

 ดําเนินการจัดทําหนังสือเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ืออนุมัติให้ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒ คน เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว     
เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๖ ถึง ๓ ส.ค. ๕๗ 



 

๕๐ 

 ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับข้าราชการสํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา 
จํานวน ๒ คน เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมภาษาจีน ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๖ ถึง ๓ ส.ค. ๕๗      
โดยมีค่าใช้จ่ายรวม จํานวน ๔๘๓,๘๔๔ บาท 

ผลผลิตโครงการ 
สํานักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษาได้ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจํานวนทุนที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 
ผลลัพธ์โครงการ     -  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
โครงการที่ ๓.๓.๖  :  โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (หน้า ๒๑๘) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๑,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านระบบงานรัฐสภาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาต่างประเทศ และนําความรู้ประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาและปรับปรุง  
การปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร 
 ผลผลิต :ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้  และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับรัฐสภา ณ ต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง 
 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการ
แลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ จํานวน ๒ ฉบับ 
 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการ ๔ ครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ ๑ น.ส.ปัญจพร  สุทธิยงก์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน ส.ส. 
กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๒ ต.ค. – ๑๖ ธ.ค. ๕๕ 

ครั้งที่ ๒ เลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาอนุมัติให้นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน เดินทาง  
เข้าร่วมโครงการอบรมงานด้านรัฐสภา (Parliamentary Officers' Surdy Program : POSP) ณ กรุง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ครั้งที่ ๓ ดําเนินการการจัดการเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหาร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐ    
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒๗ คน  
 



 

๕๑ 

ครั้งที่ ๔ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการ
วุฒิสภาเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่าง วันที่ ๓๑ ส.ค. – ๓ ก.ย. ๕๖ 
 ผลผลิตโครงการ 
 ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๔ ครั้ง 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ จํานวน ๔ ฉบับ 
 
 

โครงการที่ ๓.๓.๗  :  โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 
(หน้า ๒๒๓) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านระบบงานรัฐสภาร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ัฐสภาต่างประเทศนําความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนา ปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร 
 ผลผลิต :ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน
ด้านวงงานรัฐสภา ณ ต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย ๗ ครั้ง 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผล
การแลกเปลี่ยน เยือนและการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จํานวน ๗ ฉบับ 
 สรุปผลการดําเนินการ :ผลการศึกษาดูงานมีดังนี ้
 ๑. น.ส.มาลี  ผึ้งหลวง เข้าร่วมดูงานกับธนาคารออมสิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ปักกิ่ง) ระหว่างวนัที่ ๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕ (๗,๕๐๐ บาท) 
 ๒. นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ) เดินทางไปทัศนศึกษา
ตามคําเชิญของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ณ กรุงปักกิ่ง - เจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง ๖ – 
๑๑ ธ.ค.๕๕ (๔๗,๐๐๐ บาท) 
 ๓. น.ส.สมสมรนาคนาคอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่น ๒ ระหว่าง ๒๔ พ.ย.๕๕ – ๑๖ ม.ีค. ๕๖ ที่ TOT และได้รับอนุมัติให้ไป 
ดูงานที่เกาหลีในวันที่ ๑๐ – ๑๔ ม.ค. ๕๖ (๑๐,๐๐๐ บาท) 



 

๕๒ 

 ๔. น.ส.ธนพร  เกิดผล อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน ณ 
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ ม.ค. ๕๖ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 ๕. นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย ศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียน รุ่น ๒           
โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๕๖ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 ๖. นางวัชรี  สินธวานุรักษ์ (ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข) ศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ ๔ ซึ่งหลักสูตรกําหนดให้มีเดินทางไป
ศึกษา ดูงาน ณ ประเทศบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 
 ๗. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย ศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการ    
รุ่นที่ ๑๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งหลักสูตรกําหนดให้เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ 
ม.ค. ๒๕๕๖ (๒๓,๗๕๒ บาท) 
 ๘. นางรัตนาศรีสิยวรรณ(ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ) เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น ๑๑ ของสถาบันพระปกเกล้า 
ระหว่างวันที่ ๗ ก.ย.๕๕ – ๓๐ ม.ิย. ๕๖ และกําหนดให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และสาธารณฝรัง่เศส ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ. – ๕ ม.ีค. ๕๖ (๑๙๖,๐๐๐ บาท) 
 ๙. น.ส.มาลี  พิลาหอม (ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ) อบรมหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐ และกฎหมายมหาชน โดยเดินทางไปดูงาน ณ ราชอาณาจักร
สเปน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ เม.ย. ๕๖ (๑๗๗,๕๐๐ บาท) 
 ๑๐. นายกฤษณ์ภูษิณ อิสิสิงห์ และนางสาวศิวรัฐภรณ์ นันทะมา เข้ารับการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : 
ILC) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันการต่างประเทศ               
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรกําหนดให้เดินทางศึกษาดูงาน                
ณ สถาบันการทูตต่างประเทศมาเลเซีย (IDFR) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๖ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
 
 ๑๑. นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ (รองเลขาธิการวุฒิสภา)  ฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น ๔ เดือน ต.ค. ๕๕ - ก.ค. ๕๖ ศึกษาดูงาน ณ 
สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ ๘ – ๑๖ ม.ิย. ๕๖ (๘๕,๐๐๐ บาท) 
 ๑๒. น.ส.กิ่งดาว กุมาร ฝึกอบรมหลักสูตร STRATEGIC PR รุ่น ๗ วันที่๗ 
พ.ค. – ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ดูงาน ณ ออสเตรเลีย (ซิดนีย์,แคนเบอร์ร่า และเมลเบิร์น) วันที่ ๑ – ๘ มิ.ย. ๕๖ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 
 ๑๓. ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงาน  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเช็ก ระหว่าง
วันที่ ๗ – ๑๖ ก.ย. ๕๖  ตามหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ จํานวน ๖ คน คือ 
  ๑) นายสันติชัย พัฒนชาต ิ
  ๒) นางนวนันทน์ เนติธนากุล 
  ๓) น.ส.แก้วเกศร์ ถาวรพันธ ์



 

๕๓ 

  ๔) น.ส.บงกช วงษ์ไทย 
  ๕) น.ส.ชัญญา ชินชัยชนะ 
  ๖) นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ ์
 โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ 
 ๑. น.ส.วราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์  (ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัต)ิ ฝึกอบรมหลักสูตร
หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่น ๑ วันที่ ๑๐ ม.ค. - ก.ย. ๕๖ อบรมทุกวันพฤหัสบดีดูงานครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๔ - ๗ มี.ค. ๕๖ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ – ๙ 
มิถุนายน ๕๖ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (๕๙,๖๑๐ บาท) 
 ๒. นางละเอียด จุลตามระ ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนสําหรับนักบริหารระดับสูงรุ่น ๑ วันที่ ๒ ก.พ. – ๓๑ ส.ค. ๕๖ ดูงาน             
ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ วันที่ ๘ – ๑๖ ม.ิย. ๕๖ (๒๒๙,๕๐๐ บาท) 
 ๓. อนุมัติให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน  ๒ คน คือ 
  ๑) น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต ์
  ๒) น.ส.ศิรินภา น้ําขาว 
  เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive 
Language Course -ILC) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓ มิ.ย. – ๑๒ ก.ค ๕๖ ณ สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศซึ่งหลักสูตรกําหนดให้มีการศึกษาดูงาน        
ณ สถาบันการทูตการต่างประเทศมาเลเซีย (IDFR) ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ก.ค. ๕๖ (๕๐,๐๐๐ บาท) 
 ผลผลิตโครงการ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้า
ร่วมโครงการ จํานวน ๑๓ ครั้ง (เกินกว่าแผนที่กําหนด) และโครงการนอกแผน จํานวน ๓ ครัง้ 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการแลกเปลี่ยน เยือนและการศึกษาดูงาน 
ณ ต่างประเทศ จํานวน ๑๖ ฉบับ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
โครงการที่ ๓.๓.๘  :  โครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (หน้า ๒๗๘) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักรายงานการประชุมและชวเลข 
งบประมาณ  :  ๒๖๑,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและการปฏิบัติงานด้านชวเลขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้กับนักเรียน นักศึกษา                 
ในสถาบันการศึกษาต่างจังหวัด และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต่างจังหวัด   ให้สนใจการปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ผลผลิต :มีการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน        
ด้านชวเลขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

๕๔ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านชวเลขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑ ครั้ง 
 ผลลัพธ์ :นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างจังหวัดที่มีการเรียนการสอน
วิชาชวเลข ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับวิชาชวเลข 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการให้ความสําคัญกับวิชาชวเลข 
 สรุปผลการดําเนินการ  : 
 -ดําเนินการระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ก.พ. ๕๖ ณ Royal Riverkwai Resort & Spaจ. 
กาญจนบุรี เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของสํานักรายงานการประชุมและชวเลขของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาต่อนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างจังหวัดที่มีการเรียนการสอนวิชาชวเลข 
 ผลผลิตโครงการ 
 มีการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชวเลขของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจํานวน ๑ ครั้ง 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๘๒.๐๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้ความสําคัญกับวิชาชวเลข 
โดยนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันที่มีการเรียนการศึกษาวิชาชวเลขมีความสนใจและให้ความสําคัญกับ     
องค์ความรู้ ทักษะ ทางด้านชวเลข กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวติและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน จํานวน ๔ โครงการ 
 
โครงการที่ ๓.๔.๑  :  โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (หน้า ๑๖๓) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักการคลงัและงบประมาณ 
งบประมาณ  :  ๑๒๗,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการ       
เกิดความพึงพอใจในสถานรับเลี้ยงเด็กและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ผลผลิต :มีสถานที่ดูแลเด็กให้กับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีสถานที่ดูแลเด็กให้กับบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ๑ แห่ง 
 ผลลัพธ์ :บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อสถานรับเลี้ยงเด็กสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ        
มีความพึงพอใจต่อสถานรับเลี้ยงเด็กสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

๕๕ 

 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ณ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ผลผลิตโครงการ 
 มีสถานที่ดูแลเด็กให้กับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ แหง่ 

ผลลัพธ์โครงการ 
ร้อยละ ๘๕.๖๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อสถานรับเลี้ยงเด็ก

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการลดภาระของผู้ปกครองทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างไร้กังวลในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการที่ ๓.๔.๒  :  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน (หน้า ๒๒๗) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีการสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ       
การบริหารจัดการองค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน 
การทํางาน 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการจัด กิจกรรม จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี ้

๑. การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (ผู้บริหาร) จัดสัมมนา
และศึกษาดูงานให้ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๓๓ คน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ก.พ. 
๕๖ ณ จ.นครพนม 

๒. การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม (บุคลากร) 
ดําเนินการจัดสัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม ให้แก่บุคลากรสํานักงานฯ จํานวน 
๑,๑๖๕ คน โดยแบ่งเป็นจํานวน ๑๐ รุ่น ดําเนินการจัดสัมมนาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
๒๕๕๖ ณ บ้านภูมิพฤกษ์ ๒ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุ ี

ผลผลิตของโครงการ 
ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๐.๐๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 
 



 

๕๖ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๙.๐๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ        

ต่อโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
การวางแผนและการร่วมกันทํางานเป็นทีม รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือแสดงออกถึง
ประมวลจริยธรรมที่ตนปฏิบัต ิ

--------------------------------------------------------------------------- 
 

โครงการที่ ๓.๔.๓  :  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร (หน้า ๒๓๒) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

งบประมาณ  :  ๓๙๔,๐๐๐ บาท 
 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในมิติของความรู้ 
ความสามารถและมิติของการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก      
ของบุคลากร 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุกของบุคลากร 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก 
 สรุปผลการดําเนินการ :ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน  ๒ กิจกรรม ดังนี ้

๑. กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพทางจิต ดําเนินการจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง คือ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุข

ประพฤต ิ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล 

กรุงเทพฯ โดยอภิปรายในหลักข้อ “หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน เพ่ือเป็นข้าราชการ 
ที่ดีของแผ่นดิน” 
  ๒. กิจกรรม หลักสูตรเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือการปฏิบัติราชการ  ดําเนินการจัด
กิจกรรมย่อย จํานวน ๒ กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๑ การออกกําลังกายและการศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ได้ดําเนินการ
ออกกําลังกายชั้นดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ เป็นระยะเวลา ๑ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – 
๑๘.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รวมเป็นระยะเวลา ๑๓๒ ชั่วโมง 
 กิจกรรมย่อยที่ ๒ การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ 
ธ.ค. ๕๕ ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และทําพิธีปิด ณ อาคารรัฐสภา ๒ 



 

๕๗ 

 ผลผลิตของโครงการ 
 ในภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุกของบุคลากร 
 ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ในภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๖๘ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพทางจิต 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการทํางานต่อไป 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
โครงการที่ ๓.๔.๔  :  โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (หน้า ๒๓๘) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๒ กิจกรรม  

๑. กิจกรรม หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ดําเนินการ จํานวน ๒ รุ่น โดยเบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับดําเนินการ จํานวน ๔๓,๗๒๖.๕๐ บาท 
ดังนี ้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ ก.ค. ๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕ ก.ค. ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒. ดําเนินการจัดโครงการให้แก่ ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน       
๓๓ คน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ก.ย. ๕๖ ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี โดย
เบิกจ่ายงบประมาณสําหรับดําเนินการ จํานวน ๕๙๕,๔๓๘ บาท 

ผลผลิตของโครงการ 
ร้อยละ ๘๕.๗๓ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
ร้อยละ ๙๙.๐๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ   

พัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
--------------------------------------------------------------------------- 



 

๕๘ 

โครงการท่ีเป็นงานประจํา 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑๑ โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จทุกโครงการ ซึ่งเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒  พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี (จํานวน ๑ โครงการ)   
 

โครงการที่ ๑.๒.๑  :  โครงการขอคํารับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (หน้า ๑๓๑) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักการพิมพ์ 

งบประมาณ  :  ๘๕,๖๐๐.๐๐ 
  วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้สํานักการพิมพ์สามารถผ่านการรับรอง และรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้มาขอใช้บริการ 
 ผลผลิต :คู่มือ เอกสารและการปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘     
ที่เป็นไปตามข้อกําหนด 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :คู่มือ เอกสารและการปฏิบัติงานฯ ที่ผ่านการตรวจ   
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จํานวน      
๑ เล่ม 
 ผลลัพธ์ :นําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ มาประยุกต์ใช้ในองค์การ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาขอใชบ้ริการ 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๙๐ ของผู้มาขอใช้บริการมีความพึงพอใจ  
ในด้านคุณภาพและบริการของสํานักการพิมพ์ 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
  ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 
๖๙,๕๕๐.๐๐ บาท 
 ผลผลิตโครงการ 
 สํานักการพิมพ์มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จํานวน ๑ เล่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๙๗.๑๓ ของผู้มาขอใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการ       
ของสํานักการพิมพ์  
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ท่ี ๑.๓  พัฒนางานด้านวิชาการ (จํานวน ๒ โครงการ) 



 

๕๙ 

 
โครงการที่ ๑.๓.๑  :  โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการด้านกฎหมาย “จุลนิต”ิ (หน้า ๐๔๕) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักกฎหมาย 
งบประมาณ  :  ๘๘๑,๐๐๐.๐๐ 

  วัตถุประสงค์ :เพ่ือสนับสนุนการทําหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการเพ่ือใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับกฎหมาย การพัฒนากฎหมายและการดําเนินงานของรัฐสภาภายใต้การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปยังหน่วยราชการภายนอก ห้องสมุดของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป ได้รับทราบรวมทั้งนําเสนอข้อมูลทาง
วิชาการจากการศึกษา ค้นคว้า และนํามาบูรณาการเพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ผลผลิต :วารสารทางวิชาการด้านกฎหมาย “จุลนิต”ิ 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :วารสารทางวิชาการด้านกฎหมาย “จุลนิติ” 
จํานวน ๑ แผน (๖ ฉบับต่อป)ี 
 ผลลัพธ์ :สนับสนุนการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการ โดยการเผยแพร่
ข้อมูลในวงงานด้านนิติบัญญัติให้กลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล     
ในวงงานด้านนิติบัญญัติ โดยสามารถนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 สรุปผลการดําเนินการ  : 
 มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน ๖๔๒,๓๔๔.๖๐ บาท 
 ผลผลิตโครงการ 
 ดําเนินการจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการด้านกฎหมาย “จุลนิต”ิ จํานวน ๖ ฉบับ ดังนี ้

๑) จุลนิติ ปีท่ี ๙   ฉบับที่ ๖  (เดือน พ.ย. – ธ.ค. ๕๕) 
๒) จุลนิติ ปีท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๑  (เดือน ม.ค. – ก.พ. ๕๖) 
๓) จุลนิติ ปีท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๒  (เดือน ม.ีค. – เม.ย. ๕๖) 
๔) จุลนิติ ปีท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๓  (เดือน พ.ค. – ม.ิย. ๕๖) 
๕) จุลนิติ ปีท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๔  (เดือน ก.ค. – ส.ค. ๕๖) 
๖) จุลนิติ ปีท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๕  (เดือน ก.ย. – ต.ค. ๕๖) 

 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๙๘.๒๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลในวงงานด้านนิติบัญญัติ          
โดยสามารถนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 
 
 
 
 
 



 

๖๐ 

โครงการที่ ๑.๓.๒  :  โครงการจัดทําพระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งสรุป
สาระสําคัญ ประวัติ ความเป็นมา และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา (หน้า ๐๕๐) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักกฎหมาย 
งบประมาณ  :  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  วัตถุประสงค์ :เ พ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและ
ขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา และเจตนารมณ์ของกฎหมาย การพัฒนา
กฎหมายและการดําเนินงานของวุฒิสภาในด้านการกลั่นกรองกฎหมายรวมทั้งนําเสนอข้อมูลทาง
วิชาการจากการศึกษา ค้นคว้า และนํามาบูรณาการเพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ผลผลิต :พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ 
ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอน ในการตราพระราชบัญญัติ   
ของรัฐสภา จํานวน ๑ แผน (๑๕ เรื่องต่อป)ี 
 ผลลัพธ์ :สนับสนุนการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการ โดยการเผยแพร่
ข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
รัฐสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล  
และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ผลผลิตโครงการ 
 ดําเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จํานวน ๑๕ เรื่อง  โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน ๒๐๕,๒๘๘.๘๐ บาทดังนี ้

๑) พ.ร.บ. การพลศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ การเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓) พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแห่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔) พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕) พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย       

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘) พ.ร.บ. วิชาสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙) พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖  



 

๖๑ 

๑๐) พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑) พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ    

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๓) พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔) พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖)     

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๙๘.๒๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา 

 
  กลยุทธ์ท่ี ๑.๔  พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน ๓ โครงการ 
 
โครงการที่ ๑.๔.๑  :  โครงการการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (หน้า 
๐๐๙) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักประชาสัมพันธ ์
งบประมาณ  :  ๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 

  วัตถุประสงค์ :เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ          
เรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 ผลผลิต :จํานวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จํานวน ๕ กิจกรรม 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน      
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความพร้อมแก่
ท้องถิ่นฯ การอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยและการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานัก
ประชาธิปไตย   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 สรุปผลการดําเนินการ  : 
 ผลผลิตโครงการ 
 ดําเนินการจัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม เบิกจ่ายรวม ๖,๓๑๕,๘๐๓.๑๑ บาท ดังนี ้
 ๑) กิจกรรม การส่งเสริมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 



 

๖๒ 

 ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดทําของที่ระลึก เพ่ือแจกจ่ายคณะบุคคลที่เข้าศึกษา ดู
งาน เป็นจํานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด ประกอบด้วย กระเป๋าผ้าบรรจุเอกสาร จํานวน ๖,๐๐๐ ใบ, ปากกา  
และเข็มกลัดที่ระลึก จํานวน ๔,๐๐๐ ชุด  โดยมีคณะเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ๑๑,๗๓๐ คน โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน ๓๔๗,๑๖๑.๐๒ บาท 
 ๒) กิจกรรม การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ 
  ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๒ ม.ค. ๕๖ ณ อาคารรัฐสภา ๒ และอาคารสุขประพฤติ โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน ๒๖,๘๕๙ คน โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน ๕๖๖,๒๗๑.๑๖ บาท 
 ๓) กิจกรรม การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการการเสริม
ผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดกิจกรรม ๑๑ ครั้ง มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
จํานวน ๕,๓๔๒,๓๗๐.๙๓ บาท โดยดําเนินการในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี ้

(๑)    จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธ.ค. ๕๕  
(๒)  จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๓ – ๒๕ ธ.ค. ๕๕  
(๓)  จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๕ – ๒๗ ม.ค. ๕๖  
(๔)  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๓๑ ม.ค. – ๒ ก.พ. ๕๖  
(๕)  จังหวัดหนองบัวลําภู วันที่ ๑๕ – ๑๗ ก.พ. ๕๖  
(๖)  จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๔ – ๑๖ ม.ีค. ๕๖  
(๗)  จังหวัดพัทลุง วันที่ ๓ – ๕ พ.ค. ๕๖  
(๘)  โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๓๐ พ.ค. – ๑ ม.ิย. ๕๖  
(๙) โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๗ - ๙ ม.ิย. ๕๖  
(๑๐) จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๖ – ๙ ก.ค. ๕๖  
(๑๑) โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๓ – ๒๖ 

ส.ค. ๕๖  
 ๔) กิจกรรม การอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย 
  ผลการดําเนินการ  เนื่องจากกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึง  กับโครงการ
พิเศษที่ประธานวุฒิสภาได้ร่วมกับ กสทช. ได้แก่ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและชุมชน
เข้มแข็ง ประเทศชาติย่ังยืน ดังนั้นจึงนํางบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการการเสริมผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ๕) กิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย 
  ผลการดําเนินการ  ดําเนินการมอบเงินรางวัลให้เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย
วุฒิสภาที่ผ่านการคัดเลือก จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมเสนอโครงการทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ 
และมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ๒๖ โครงการและคณะกรรมการคัดเลือกเลือก ๑๒ โครงการ โดยได้
มอบเงินรางวัลให้โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ในภาพรวมโดยเฉลี่ย ร้อยละ ๘๖.๑๘ ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น 

--------------------------------------------------------------------------- 



 

๖๓ 

โครงการที่ ๑.๔.๒  :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (หน้า ๐๒๓) 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักประชาสัมพันธ ์

งบประมาณ  :  ๑,๓๔๓,๒๐๐.๐๐ 
วัตถุประสงค์ : 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
๒. เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด อันจะก่อให้เกิดความ

เข้าใจอันดีต่อกัน 
๓. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของประชาชน      

ในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อัน
นําไปสู่การแก้ไขต่อไป 

๔. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น อันจะนําไปสู่
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในทุกระดับต่อไปด้วยด ี

๕. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบ อันก่อให้เกิด 
ความศรัทธาเชื่อมั่นในสถาบันวุฒิสภา 
 ผลผลิต :ประชาชนเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนตามแผนการ        
จัดโครงการฯ ที่กําหนดไว ้
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีประชาชนเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภา       
พบประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐ คน 
 ผลลัพธ์ :ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในสถาบันวุฒิสภา และทําให้
ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร กับวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
ครั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภา โดยเฉพาะบทบาทอํานาจหน้าที่วุฒิสภา 
 สรุปผลการดําเนินการ  : 
 ผลผลิตโครงการ 
 มีประชาชนเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๗๑๕ คน (๒ ครั้ง) รายละเอียดสรุปดังนี้  
 ครั้งที่ ๑  ดําเนินการจัดโครงการ ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ท่ี ๑๔ ม.ิย. ๕๖ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๐๙ คน ซึ่งจังหวัดที่เข้าร่วมดําเนินการประกอบด้วย จังหวัด ดังนี้           
จ. พิษณุโลก, จ. สุโขทัย, จ. พิจิตร, จ. ตาก, จ. เพชรบูรณ,์ จ. ขอนแก่น, จ. กาฬสินธุ,์ จ. สกลนคร,  
จ. มุกดาหาร และ จ. นครพนม 
 ครั้งที่ ๒  ดําเนินการจัดโครงการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๖ โดย
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๔๐๖ คน ซึ่งจังหวัดที่เข้าร่วมดําเนินการประกอบด้วย ๑๐ จังหวัด ดังนี้        
จ. กาญจนบุรี, จ. นครปฐม, จ. ราชบุรี, จ. ฉะเชิงเทรา, จ. ปราจีนบุรี, จ. ระยอง, จ. ชลบุรี, จ. 
จันทบุร,ี จ. ตราด และ จ. สระแก้ว 
 ผลลัพธ์โครงการ  
 ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภา โดยเฉพาะบทบาทอํานาจหน้าที่วุฒิสภา และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ



 

๖๔ 

มีความรู้ความเข้าใจว่าตนเองสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและติดตามเกี่ยวกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน
ท้องถิ่นต่อวุฒิสภาได ้

--------------------------------------------------------------------------- 
 
โครงการที่ ๑.๔.๓  :  โครงการการส่งเสริมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร (หน้า ๐๓๐) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักประชาสัมพันธ ์
งบประมาณ  :  ๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 ผลผลิต :จํานวนกิจกรรมเพ่ือการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีกิจกรรมเพ่ือการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ๗ กิจกรรม 
 ผลลัพธ์ :กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ตลอดจนผลงานและ
ภารกิจต่าง ๆ ของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ผลผลิตโครงการ 
 ดําเนินการจัดกิจกรรม ๗ กิจกรรม รายละเอียด สรุปดังนี ้
 ๑) กิจกรรม จัดทําหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” 
  ผลการดําเนินการ จัดทําหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภาประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน   
๑,๕๐๐ เล่ม และเผยแพร่ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
องค์กรอิสระ  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี และสาธารณชนทั่วไป 
 ๒) กิจกรรม การจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาและวงงาน
รัฐสภา 
  ผลการดําเนินการ จัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา        
และวงงานรัฐสภา เรื่อง วุฒิสภาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน ๗,๕๐๐ เล่ม โดยเผยแพร่หนังสือ    
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๖ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 
 ๓) กิจกรรม การจัดทําวารวาร “สารวุฒิสภา” 
  ผลการดําเนินการ ผลิตวารสาร สารวุฒิสภา จํานวน ๑๒ ครั้ง รายละเอียด ดังนี ้
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 



 

๖๕ 

  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
  - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม 
 โดยเผยแพร่วารสารให้กับสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา องค์กรอิสระ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี และสาธารณชนทั่วไป 
 นอกจากนี้ ยังได้จัดทําหนังสือเพ่ิมเติมอีก ๒ เรื่อง ได้แก่ หนังสือวุฒิสภาน่ารู้           
สู่ประชาคมอาเซียน (ฉบับ ๒ ภาษา) จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และหนังสือวุฒิสภากับรัฐธรรมนูญ          
ปี ๒๕๕๐ และความรู้ในวงงานรัฐสภา จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม  
 ๔) กิจกรรม การจัดทําวิดีทัศน์สรุปผลงานของวุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๕ ในรูปแบบ   
สารคดี ความยาวประมาณ ๑๕ นาท ี
 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดทําวีดิทัศน์ จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 
  - สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๕๐ แผ่น 
  - ส่วนราชการไทย จํานวน ๒๕๓ แผ่น 
  - องค์กรอิสระ (๗ แห่ง) จํานวน ๗ แผ่น 
  - ส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๓๗ แผ่น 
 - ส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๓๕ แผ่น 
 - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี ทั่วประเทศ จํานวน ๗๒ แผ่น 
  - ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ จํานวน ๑๐๒ แผ่น 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน ๗๖ แผ่น 
  - สถานทูตไทยประจําต่างประเทศ จํานวน ๗๒ แผ่น 
  - ห้องสมุดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และห้องสมุดรัฐสภา (ห้องสมุดละ ๒ แผ่น) 
  - เผยแพร่ในภารกิจของสํานักงานและสาธารณชนทั่วไป จํานวน ๔๒ แผ่น 
 ๕) กิจกรรม จัดจ้างทําสําเนาสารคดีโทรทัศน์ “วุฒิสภาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”        
(ชื่อเดิม กิจกรรมจัดจ้างทําสําเนาวิดีทัศน์สําหรับเยาวชน เพ่ือเผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา เรื่อง เหตุเกิดที่ ... หมู่บ้านกลมเกลียว) 
 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดทําสําเนาสารคดีโทรทัศน์ในรูปแบบ DVD      
แอนิเมชั่น ความยาว ๘ นาที จํานวน ๔,๐๐๐ ชุด โดยส่งมอบให้กับกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด และกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call 
Center) วุฒิสภา จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด ให้กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๖) กิจกรรม การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาทางสื่อมวลชน 
  ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา ๔ ประเภท           
(เดิมมี ๖ ประเภท แต่ทั้งนี้ได้ยุบรวมช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์กับสื่อทางบิลบอร์ด เพ่ือจัดทํากิจกรรม



 

๖๖ 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิก
วุฒิสภาเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗) รายละเอียด สรุปดังนี ้
   ๖.๑) สื่อโทรทัศน์ ดําเนินการผลติและเผยแพร่ ดังนี ้
   - สกู๊ปข่าว “วุฒิสภาน่ารู้” ความยาวตอนละ ๑ นาที เผยแพร่ทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. จํานวน ๒ ครั้ง 
   - สกู๊ปข่าว “วุฒิสภาสู่ประชาชน” ความยาวตอนละ ๑ นาที เผยแพร่ทาง
โทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. จํานวน ๑๖ ครั้ง 
   ๖.๒) สื่อวิทยุ ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ ดังนี ้
   - ผลิตและเผยแพร่สปอต ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๓ ตอน เผยแพร่
ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz. อสมท ครอบคลุมพ้ืนที่ จํานวน ๑๕๕ ครั้ง 
   - ผลิตและเผยแพร่สารคดี ความยาว ๖๐ วินาที จํานวน ๑ ตอน เผยแพร่
ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz. อสมท ครอบคลุมพ้ืนที่ จํานวน ๖๕ ครั้ง 
   ๖.๓) สื่อหนังสือพิมพ์ ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ ดังนี ้
   - ยุบรวมกิจกรรม โดยนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกิจกรรม      
สื่อหนังสือพิมพ์รวมกับกิจกรรมสื่อทางบิลบอร์ด เพ่ือจัดกิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน   
ของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งใน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๖.๔) สื่อทางบิลบอร์ด ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ ดังนี ้
   - ยุบรวมกิจกรรม โดยนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกิจกรรม      
สื่อทางบิลบอร์ดรวมกับกิจกรรมสื่อหนังสือพิมพ์ เพ่ือจัดกิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน   
ของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งใน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๖.๕) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสครบ
วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใหม่)               
ผลการดําเนินงานสรุปดังนี ้
   - ดําเนินการผลิตสารคดีความรู้เกี่ยวกับบทบาท อํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา พร้อมประมวลผลงานที่โดดเด่นต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน  ความยาว ๕ นาที 
พร้อมสําเนาลงแผ่น DVD สกรีนแผ่นและพิมพ์ปก บรรจุกล่อง จํานวน ๒๕๐ แผ่น  
 ๗) กิจกรรม การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 
  ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรม วุฒิสภาพบสื่อมวลชน เมื่อวันที่       
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สโมสรรัฐสภา 
 ผลผลิตโครงการ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ โครงการ 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
จํานวน ๔ โครงการ 
 
โครงการที่ ๒.๒.๑  :  โครงการการเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (หน้า ๐๖๗) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
งบประมาณ  :  ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  
 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
เชื่อมต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ที่มีความเร็วสูงอย่างเพียงพอกับการใช้งาน
รวมทั้งมีวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างอาคารสุขประพฤติกับอาคารรัฐสภา ๒ให้สามารถ
รับ-ส่งข้อมูลได้และมีวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสํารองเพ่ือใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต หากวงจร
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักใช้งานไม่ได้  เ พ่ือให้มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่าน
โทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone 
 ผลผลิต : 
 ๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 
 ๒. มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ ประเภท Smart Phone 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็ว Domestic Internet 
Access ไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ Mbs. และความเร็ว International Internet Access ไม่ต่ํากว่า ๒๕ Mbps. 
 ผลลัพธ์ : 
 ๑. ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบงานต่าง ๆ ของสํานักงานฯ สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ ประเภท Smart  Phone
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล การับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการการดาวน์โหลดต่าง 
ๆ และรับชมถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ ประเภท Smart Phone 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ผลผลิตโครงการ 
 ผลจากการดําเนินการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการบริการอินเทอร์เน็ต          
ที่มีความเร็ว Domestic Internet Access ไม่ต่ํากว่า ๑๓๕ Mbs. และความเร็ว International 
Internet Access ไม่ต่ํากว่า ๓๖.๕ Mbs. 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๘๒.๙๖ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจความเร็วในการสืบค้นข้อมูลการรับ-ส่ง
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการดาวน์โหลดต่างๆ และรับชมถ่ายทอดสดการประชุม
วุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone 

--------------------------------------------------------------------------- 
 



 

๖๘ 

โครงการที่ ๒.๒.๒  :  โครงการการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สําหรับอุปกรณ์ระบบ 
 เครือข่าย และระบบป้องกันไวรัส (หน้า ๐๗๘) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
งบประมาณ  :  ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  
 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี License สําหรับอุปกรณ์
เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส 
 ผลผลิต :สํานักงานฯ มี License อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :สํานักงานฯ มี License อุปกรณ์เครือข่ายและ
ระบบป้องกันไวรัส ได้แก ่
  ๑. Firewall cisco asa๕๕๘๐ จํานวน ๑ ระบบ 
  ๒. Bandthwidth Management packeteer ๗๕๐๐ จํานวน ๑ ระบบ 
  ๓. Log Sran SR-X ๑๑๐๐ จํานวน ๑ ระบบ 
  ๔. Web security Antivirus Symantec จํานวน ๑ ระบบ 
  ๕. Mail security Symantec จํานวน ๑ ระบบ 
  ๖. Antivirus client ๑๕๔ Client 
 ผลลัพธ์ :ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานฯ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๐ ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน 
(License) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ผลผลิตโครงการ 
 มี License ของอุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส ดังนี ้
  ๑) Firewall cisco asa ๕๕๘๐ จํานวน ๑ ระบบ 
  ๒) Bandthwidth Management packeteer ๗๕๐๐ จํานวน ๑ ระบบ 
  ๓) Log Sran SR-X ๑๑๐๐ จํานวน ๑ ระบบ 
  ๔) Web security Antivirus Symantec จํานวน ๑ ระบบ 
  ๕) Mail security Antivirus Symantec จํานวน ๑ ระบบ 
  ๖) Antivirus Client จํานวน ๑๕๔ ระบบ 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 

๖๙ 

โครงการที่ ๒.๒.๓  :  โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซม 
 เครื่องคอมพิวเตอร ์(หน้า ๐๙๐) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
งบประมาณ  :  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับการบริการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ และระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาต่อการใช้บริการ
ของสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และคณะกรรมาธิการต่าง ๆ และเพ่ือลดผลเสียหายต่อการใช้งานใน
การใช้บริการของสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และคณะกรรมาธิการต่าง ๆ  
 ผลผลิต :เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าโครงการการบํารุงรักษา และการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้า
โครงการบํารงุรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ใช้งานได้เป็นปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ผลลัพธ์ :สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานของวุฒิสภา สามารถ   
ใช้บริการสําหรับเครื่องที่เข้าโครงการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : 
 ร้อยละ ๘๐ ของผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดข้องการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ฯ 
 สรุปผลการดําเนินการ : 
 ผลผลิตโครงการ  

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบํารุงรักษา การซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้งานได้เป็นปกติ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ผลลัพธ์โครงการ 
 ร้อยละ ๙๓.๔๓ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดข้องการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๐ 

โครงการที่ ๒.๒.๔  : โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบโปรแกรมประยุกต์ และการบํารุงรักษาระบบ (หน้า ๑๑๕) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
งบประมาณ  :  ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์         
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามโครงการ              
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะที่ ๑ และโครงการจัดตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
 ผลผลิต :มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ และมีการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุมที่ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์             
มีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ 
ระบบ 
 ผลลัพธ์ :ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ และระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
ควบคุมสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ ๑ ปี     
และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุมได้ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง 

สรุปผลการดําเนินการ : 
ผลผลิตโครงการ 

 มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ มีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์ควบคุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ ระบบ ดังนี ้

๑) ระบบสํานักงานเสมือนจริง 
๒) ระบบทรัพยากรบุคคล 
๓) ระบบห้องสมุดเสมือนจริง 
๔) ระบบสารสนเทศนิติบัญญัต ิ
๕) ระบบสารสนเทศการประชุมและกรรมาธิการ 
๖) ระบบสารสนเทศญัตต ิ
๗) ระบบสารสนเทศกระทู้ถาม 
๘) ระบบสารสนเทศสรรหาและแต่งตั้ง 
๙) ระบบสารสนเทศถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 

๑๐) ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข ์
๑๑) ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

 ผลลัพธ์โครงการ 
                           - ไม่มีการจัดเก็บผลลัพธ์โครงการ –  

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

๗๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ จํานวน            
๑  โครงการ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน จํานวน ๑ โครงการ 
 
 

โครงการที่ ๓.๔.๑  :  โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (หน้า ๐๕๕) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  :  สาํนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
งบประมาณ  :  ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ 

 วัตถุประสงค์ :เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 ผลผลิต :กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการ
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ผลลัพธ์ :ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ 
 สรุปผลการดําเนินการ : 

ผลผลิตโครงการ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี ้
 ๑) กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว ผลการดําเนินงานสรุปดังนี ้
  - ดําเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฎิญาณ             
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร          
สุขประพฤติ โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๔๘๗ คน จากกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๐๐ คน            
และร้อยละ ๙๘.๙๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 
 ๒) กิจกรรม รู้รักสามัคคี ทําดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  - ดําเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และยา แด่พระสงฆ์ 
จํานวน ๙ รูป จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ 
อาคารสุขประพฤติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๓๗๑ คน จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๐๐ และ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 
 
 
 
 



 

๗๒ 

 ๓) กิจกรรม สืบสานเอกลักษณ์ของชาต ิ
  - ดําเนินการจัดกิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อ
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยจัดพิธีรดน้ําขอพรจากผู้บริหารระดับสูง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
๕๑๗ คน จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๕๐ คน และร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 
 ๔) กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา 

 - กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง 
 ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๒๓๓ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๑๕๐ คน  
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๙๗.๕๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ     
ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม รายละเอียดของกิจกรรม สามารถสรุปดังนี ้
  ๔.๑) นิทรรศการศาสนาคริสต์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖ บริเวณชั้น ๒ 
อาคารสุขประพฤต ิ
  ๔.๒) จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๖ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 
วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และจัดนิทรรศการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของวันมาฆบูชา
และกิจกรรมนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๑๑ ม.ีค. ๕๖ 
  ๔.๓) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๖ ณ อุทยานมูลนิธิสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังส)ี อําเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และเวียนเทียน   รอบพระอุโบสถ  
  ๔.๔) จัดนิทรรศการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในวันวิสาขบูชา ณ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา บริเวณชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ      
จัดนิทรรศการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ในวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ 
นอกจากนี้ยังดําเนินการจัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ดังนี ้
   - ศึกษาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและไหว้พระ เพ่ือตั้งมั่นในการทําความ
ดีตามหลักคุณธรรม ณ วัดเขาสุกิม ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
   - รับฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ เส้นทางสู่ความสําเร็จด้วยประมวล
จริยธรรมในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี โดยพระครูกันตรัตรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อ
รัญจวน) เจ้าอาวาสวัดเขาตานก 
   - ตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ศึกษาพิธีทางศาสนา ร่วมอนุรักษ์   
ศาสนสถาน ณ วัดสลักเพชร และวัดวัชคามคชทวีป (วัดสลักคอก) ตําบลเกาะช้างใต้ อําเภอเกาะช้าง 
  ๔.๕) จัดนิทรรศการวันสําคัญของศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.ค. – ๙ 
ส.ค. ๕๖ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤต ิ

๕) กิจกรรม สืบสานพระราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
ผลการดําเนินงานสรุปดังนี ้
  - ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน ๒ กิจกรรม ณ บ้านคลองเทียน อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี ้
 
 



 

๗๓ 

  ๕.๑) กิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ด้านการปลูกต้นไม้ ณ ป่าชายเลน 
  ๕.๒) กิจกรรม ร่วมสร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามคลองป่าชายเลน 
  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๗๘ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๕๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๕๖.๕๐) 
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ        
ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 

๖) กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ผลการดําเนินการ สรุปดังนี ้
  - ดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ กองบัญชาการการกองทัพเรือ          

และโครงการบริหารจัดการน้ําของโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการ จํานวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖             
และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจํานวน ๑๐๑ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๘๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๒๕) 

  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ        
ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 

๗)  กิจกรรม ยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 - ดําเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคลากร         

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๖ ณ บริเวณ    
ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ  ซึ่งผลการคัดเลือกมีบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ดังนี ้

ประเภทผู้บริหารรางวัลผู้นําต้นแบบตามประมวลจริยธรรม จํานวน ๒ ท่าน  
 (๑) นางนรรัตน์  พิมเสน (เลขาธิการวุฒิสภา) 
 (๒) นางสาวมาล ี พิลาหอม  (ผู้อํานวยการสาํนักการคลังและ

งบประมาณ) 
ประเภทบุคคล รางวัลบุคลากรผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

รัฐสภา จํานวน ๘ ท่าน 
(๑) นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข (สํานักกรรมาธิการ ๑) 
(๒) นางสาวกิ่งดาว  กุมาร   (สํานักประชาสัมพันธ)์ 
(๓) นายสมชาย  ชัยเชษฐ์ดํารงกุล   (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
(๔) นางสาวพิกุล  ห้อยดอกหอม  (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
(๕) นางจินตนา  สุนทรสีมะ  (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
(๖) นายวสันต์  มัตนามะ  (สํานักประชาสัมพันธ)์ 
(๗) นางสุภาพ  สมโภชน ์  (สํานักรรมาธิการ ๓) 
(๘) นางสาวดวงนภา  นะมะหุต   (สํานักงานประธานวุฒิสภา) 
  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 

จํานวน ๖ คน  
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ        

ในกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 
 



 

๗๔ 

 ผลลัพธ์โครงการ 
 โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๙.๔๙ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.๑.๑ โครงการ/งานประจําท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่
เป็นงานประจํา จํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ งบประมาณสําหรับดําเนินการ จํานวน ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ 
บาท(จากเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๕,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยมี
งบประมาณที่เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน ทั้งสิ้น ๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๓) 
สรุปได้ดังนี ้
 จําแนกประเด็นยุทธศาสตร ์งบประมาณ และโครงการ 
  เมื่อจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการที่อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรต์า่ง  ๆจาํนวน 
ทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท  โดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายจํานวนทั้งสิ้น ๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บาท(ร้อยละ ๘๖.๒๓) 
สรุปดังนี ้

๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จํานวน ๑๓ โครงการ (โครงการตามยุทธศาสตร์ ๗
โครงการ/ โครงการท่ีเป็นงานประจํา ๖ โครงการ) 
 � ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑๓ โครงการ 
 �ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท 
 �มีงบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน ๑๕,๑๑๘,๘๒๙.๙๘ บาท 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ จํานวน ๗ โครงการ (โครงการตามยุทธศาสตร์ ๓
โครงการ/ โครงการท่ีเป็นงานประจํา ๔ โครงการ) 
 � ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๗ โครงการ 
 �ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เดิม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวน ๓๐,๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือการดําเนินงานในโครงการที่เป็นงานประจํา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ) เป็นจํานวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
 



 

๗๕ 

 �มีงบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน ๓๐,๘๑๘,๓๕๗.๐๐ บาท 
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ จํานวน ๑๙ โครงการ (โครงการตามยุทธศาสตร์ ๑๘ 

โครงการ/ โครงการท่ีเป็นงานประจํา ๑ โครงการ) 
 � ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๗ โครงการ 
 �ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เดิม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวน ๓๐,๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
 �มีงบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน ๓๐,๘๑๘,๓๕๗.๐๐ บาท 
 เมื่อพิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงานประจําที่
สนับสนุนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ ๑๓ จะเห็นว่า ทุกกลยุทธ์มีโครงการตามยุทธศาสตร์
เข้ามาสนับสนุน ซึ่งส่งผลให้ทุกกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ถูกขับเคลื่อนให้เห็นผลในทาง
ปฏิบัติ และเมื่อพิจารณาในส่วนของโครงการที่เป็นงานประจํา พบว่า มีเฉพาะบางกลยุทธ์เท่านั้นที่มี
โครงการที่เป็นงานประจํามาสนับสนุน 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ ์

จํานวนโครงการ 

สํานักที่รับผิดชอบ โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์

โครงการที่
เป็นงาน
ประจํา 

รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๑.๑ พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒  
 

- ๒  - สํานักนโยบายและ
แผน 
- สํ า นั กบ ริหาร งาน
กลาง 

๑ . ๒  พั ฒ น า ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก
กิจการบา้นเมืองที่ด ี

๓ 
 

๑  
 

๔ 
 

- สํานักการพิมพ ์
- สํานักนโยบายและ
แผน 

๑.๓ พัฒนางานด้ าน
วิชาการ 

๑ ๒ ๓ - สํานักกฎหมาย 

๑ . ๔  พั ฒ น า
กระบวนการเสริมสร้าง
ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

๑ 
 

๓  
 

๔ 
 

- สํานกัประชาสัมพนัธ ์
- สํานักงานประธาน
วุฒิสภา 

รวม ๗ ๖ ๑๓  
ยทุธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๒.๑ พัฒนา
ฐานข้อมูลที่ เชื่อถือ
ได้ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันและตรงตาม   
ความต้องการของ
ผู้ รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๒ 
 

- ๒ 
 

- สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ     
การสื่อสาร 
- สํานักรายงาน      
การประชุม และ      
ชวเลข 

      



 

๗๖ 

      
      

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ ์

จํานวนโครงการ 

สํานักที่รับผิดชอบ โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์

โครงการที่
เป็นงาน
ประจํา 

รวม 

 

๒.๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารให้มี
ประสทิธิภาพ 

๑ 
 

๔ 
 

๕ 
 

- สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ    
การสื่อสาร 

 รวม ๓ ๔ ๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจใน
วงงานนิติบัญญัต ิ

๓.๑ พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลักสมรรถนะ 
(Competency Based 
HR) 

๕ 
 

- ๕ 
 

- สํานักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
- สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนนุภารกิจใน
วงงานนิตบิัญญัต ิ

๓.๒ พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑ 
 

- ๑ 
 

- สาํนักบริหารงานกลาง 
 

๓.๓ พฒันาระบบการ
เรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ 

๘ 
 

- 
 

๘ 
 

- สํานักกฎหมาย 
- สํานักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
- สํานักรายงาน 
การประชุมและ 
ชวเลข 

๓.๔ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้าง
แรงจูงใจใน  
การทํางาน 

๔ 
 

๑ 
 

๕ 
 

- สํานักการคลงัและ
งบประมาณ 
- สํานักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

 รวม ๑๘ ๑ ๑๙  
 รวมทั้งหมด ๒๘ ๑๑ ๓๙  

ตารางที๑่๓ตารางแสดงโครงการตามยทุธศาสตร/์โครงการที่เป็นงานประจาํ ที่สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ทั้งนี้ สําหรับกลยุทธ์ท่ีไม่โครงการที่เป็นงานประจํามาสนับสนุน สรุปได้ดังนี ้
 กลยุทธ์ท่ีไม่มี “โครงการท่ีเป็นงานประจํา”  
  กลยุทธ์ที่ไม่มี “โครงการที่เป็นงานประจํา”มาสนับสนุน รวมทั้งสิ้นมี ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๕ กลยุทธ์ ดังนี ้  
 
 



 

๗๗ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ พัฒนาฐานขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เปน็ปัจจุบนัและตรงตามความ
ต้องการของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
  กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
  กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ท่ี  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละการจัดการความรู ้
 เปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตร/์โครงการท่ีเป็นงานประจํา ท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ใน    
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการที่เป็นงานประจํา ที่สนับสนุน
กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการตามยุทธศาสตร์ได้สนับสนุนทุกกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
ในขณะที ่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการตามยุทธศาสตร์สนับสนุนเพียงบางกลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์เท่านั้น ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในทาง
ปฏิบัติสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
ให้ความสําคัญกับโครงการตามยุทธศาสตร์มากขึ้น เนื่องจาก โครงการตามยุทธศาสตร์มีส่วนสําคัญต่อ
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ ดังแสดงได้ตามตาราง 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ ์

ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ที่เป็นงาน
ประจํา 

โครงการ
ตาม

ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ที่เป็นงาน
ประจํา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

๑.๑ พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒  
 

- ๑ - 

๑.๒ พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓ 
 

๑  
 

- ๓ 

 ๑.๓ พัฒนางานดา้นวชิาการ ๑ ๒ ๒ ๓ 
      
      
      
      
      



 

๗๘ 

ตารางท่ี ๑๔ ตารางแสดงเปรียบเทียบโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการท่ีเป็นงานประจํา ท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 

      
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ที่เป็นงาน
ประจํา 

โครงการ
ตาม

ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ที่เป็นงาน
ประจํา 

 

๑.๔ พัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๑ 
 

๓  
 

- ๓ 

 รวม ๗ ๖ ๓ ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่
เชื่อถือได้ ถูกต้องเปน็
ปัจจุบนัและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

๒ 
 

- - - 

๒.๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารให้มี
ประสทิธิภาพ 

๑ 
 

๔ 
 

- ๕ 

 รวม ๓ ๔ - ๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนนุภารกิจใน
วงงานนิตบิัญญัต ิ

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดย
ใช้หลักสมรรถนะ 
(Competency Based HR) 

๕ 
 

- ๓ - 

๓.๒ พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑ 
 

- ๒ - 

๓.๓ พฒันาระบบการ
เรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ 

๘ 
 

- 
 

๔ - 

๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน 

๔ 
 

๑ 
 

๔ - 

 รวม ๑๘ ๑ ๑๓ - 
 รวมทั้งหมด ๒๘ ๑๑ ๑๖ ๑๔ 



 

๗๙ 

 ๓.๑.๒ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์หรือโครงการท่ีเป็นงาน
ประจําท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ประกอบไปด้วยโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๘ โครงการ และโครงการที่เป็นงานประจํา 
๑๑โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที ่๑๕ 

 
ตารางที ่๑๕ ตารางแสดงหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจาํ ทีส่นับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์

ตามแผนปฏิบตัิราชการฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๖ 
 

 สําหรับสํานักที่ไม่มีโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๖ สํานัก 
และ ๑ กลุ่มดังตารางที่ ๑๕หรือ ร้อยละ ๓๖.๘๔ (จากจํานวน ๑๘ สํานัก และ๑ กลุ่ม)  ซึ่งส่วนใหญ่
สํานักที่ไม่มีโครงการนั้นจะเป็นสํานักที่เป็นภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งถือว่าเป็น
สํานักที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานฯ ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

จํานวน ประเด็น จํานวน ประเด็น
โครงการ ยุทธศาสตร์ โครงการ ยุทธศาสตร์

๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา ๑ ๑ ๑.๔ - - - ๑
๒. สํานักประชาสัมพันธ์ - - - ๓ ๑ ๑.๔ ๓

๑ ๑ ๑.๑ - - -
๑ ๓ ๓.๒ - - -

๔. สํานักการคลังและงบประมาณ ๑ ๓ ๓.๔ - - - ๑
๕. สํานักวิชาการ - - - - - - -
๖. สํานักการต่างประเทศ - - - - - - -
๗. สํานักภาษาต่างประเทศ ๑ ๓ ๓.๓ - - - ๑
๘. สํานักการประชุม - - - - - - -

๑ ๒ ๒.๑ - - -
๑ ๓ ๓.๓ - - -

๑๐. สํานักกรรมาธิการ ๑ - - - - - - -
๑๑. สํานักกรรมาธิการ ๒ - - - - - - -

๑ ๑ ๑.๓ ๒ ๑ ๑.๓
๑ ๓ ๓.๓ - - -
๑ ๒ ๒.๑ -
๑ ๒ ๒.๒ ๔ ๒ ๒.๒
๑ ๓ ๓.๑

๑๔. สํานักกํากับและตรวจสอบ - - -
 ๔ ๓ ๓.๑ ๑ ๓ ๓.๔
๕ ๓ ๓.๓ - - -
๓ ๓ ๓.๔ - - -

๑๖. สํานักกรรมาธิการ ๓ - - - - - - -
๑๗. สํานักการพิมพ์ ๑ ๑ ๑.๒ ๑ ๑ ๑.๒ ๒

๑ ๑ ๑.๑ - - -
๒ ๑ ๑.๒ - - -

๑๙. กลุ่มตรวจสอบภายใน - - -
รวม ๒๘ - - ๑๑ - - ๓๙

๒๓. สํานักบริหารงานกลาง

๙. สํานักรายการประชุมและชวเลข ๒

โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการท่ีเป็นงานประจํา
หนว่ยงานหลักท่ีรับผิดชอบ รวม

กลยุทธ์ กลยุทธ์

๑๕. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๓

๑๘. สํานักนโยบายและแผน ๓

๑๒. สํานักกฎหมาย

๑๓. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๗

๔



 

๘๐ 

  ๓.๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการท่ีเป็นงานประจํา (ผลผลิต/
ผลลัพธ)์ 
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งลําดับขั้นตอนของการประเมินออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
    ๓.๑.๓.๑ ระดับปฏิบัติการ (Micro Level)    
      - สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการตามยุทธศาสตร ์
      - สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการที่เป็นงานประจํา 
    ๓.๑.๓.๒ ระดับยุทธศาสตร์ (Macro Level)  
   - การวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
   โดยแสดงรายละเอียดการประเมินตามลําดับของโครงการ พร้อมสรุปผลการ
ดําเนินงานการวิเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงาน
ประจํา ตามสัญลักษณ์ ดังนี ้

☺☺☺☺ หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย 

���� หมายถึง ไม่บรรลคุ่าเป้าหมาย 

���� หมายถึง ไม่ได้ดําเนินการสํารวจ / เก็บข้อมูล 
๓.๑.๓.๑ระดับปฏิบัติการ (Micro Level) 
  - สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็น
งานประจํา 
�ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ – ๓) จํานวน ๒๘ 
โครงการ 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๑ โครงการเสริมสร้างการสื่อสาร
ภา ย ใ นอ งค์ ก ร เ ก่ี ย ว กั บ กฎ 
ระเบียบด้านการบริหารงาน
บุคคล  
(สํานักบริหารงานกลาง) 
 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้เข้าร่วมการชี้แจง หรือ
บรรยาย หรือฝึกอบรม
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมายใหม ่

 
ร้อยละ ๘๗.๕๒ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมฯ 

 

☺☺☺☺ 

     
 
 
 

    



 

๘๑ 

     

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายใหม่ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

 

☺☺☺☺ 

๒ โ ค ร ง ก า ร ชี้ แ จ ง ก ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ         
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการชี้แจงมีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ร้อยละ ๗๙.๐๐  

 

���� 

  ผลลัพธ ์
ผลการประเมินระดับองค์กร 
ไม่น้อยกว่าระดับ ๔.๕ คะแนน 
 

 
ระดับคะแนน อยู่ที่ 
๔.๙๒๙๑  
 
 

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพิมพ ์

(สํานักการพิมพ์) 
ผลผลิต 
สํานักการพิมพ์มีครุภัณฑ ์
การพิมพ์ จํานวน ๒ รายการ 
- เคร่ืองเย็บเล่มและพับ
หนังสืออัตโนมัติ จาํนวน     
๑ เคร่ือง 
- เคร่ืองมัดกระดาษ จํานวน 
๑ เคร่ือง 

 
มีครุภัณฑ์การพิมพ์จํานวน 
๒ รายการ  

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๕ ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
และการบริการของสํานักการ
พิมพ ์

 
ร้อยละ ๙๘.๑๓  

 

☺☺☺☺ 

     
   

     
     



 

๘๒ 

     

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

๔ โครงการสัมมนาแผนยทุธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
(สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลติ 
รายงานสรุปการสัมมนาของ
ผู้บริหารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑ ฉบับ 

 
รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ 
จํานวน ๑ ฉบับ 

 

☺☺☺☺ 

  

ผลลัพธ ์
แผนยุทธศาสตร์สาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่มี
การทบทวนฯ จํานวน ๑ ฉบับ 

 
มีแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ 
ที่ได้ทบทวน ๑ ฉบับ
ประกาศใช้เมื่อวันที่๒๖ 
ส.ค. ๕๖ 

 

☺☺☺☺ 

๕ โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา   
ฉบบัที่ ๓พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  
(สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบบั
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

 
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ 

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๖ โครงการสัมมนาทางวิชาการ

และอบรมเชิงปฏบิัติการ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านกฎหมายแก่บุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
(หัวข้อ มองปัญหาสู่ทางออก : 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพทุธศักราช ๒๕๕๐)  
(สํานักกฎหมาย) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้เข้าร่วมสัมมนาและอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

 
ร้อยละ ๘๐.๒๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมสัมมนา
และอบรมเชิงปฏบิัติการ 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
และอบรมเชิงปฏบิัติการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานวิชาการด้าน
กฎหมาย 

 
ร้อยละ ๙๕  
 

 

☺☺☺☺ 

     
     
     
     
     
     
     



 

๘๓ 

     

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
๗ โครงการวุฒิสภากับการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
(สํานักงานประธานวุฒิสภา) 
 

ผลผลติ 
มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรี
กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า 
๑ คร้ัง 

 
ดําเนินการจัดกิจกรรม 
จํานวน ๒ กิจกรรม ได้แก่  - 
- กิจกรรมฉลาดรู้ ฉลาดรัก  
- กิจกรรม อ่านวันละ ๑๐ 
นาทีกับหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม 
ตอน “ทูตรักการอ่านกับ
หนังสือด”ี 

 

☺☺☺☺ 

  

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้   
ความเข้าใจเก่ียวกับสถาบนั
วุฒิสภาและมีส่วนร่วม       
ในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิก
วุฒิสภาสตรี 

 
ร้อยละ ๙๓.๘๐  

 

☺☺☺☺ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมลูที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและ      
                 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๘ โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์และ
ฐานข้อมูลของวุฒิสภาให้
เข้าถึงง่าย 
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
- มีระบบ Single Sign on 
จํานวน ๑ ระบบ 
- Weblog สมาชิกวฒุิสภา 
จํานวน ๑๕๐ blog 

 
- มีระบบ Single Sign on 
จํานวน ๑ ระบบ 
- Weblog สมาชิกวฒุิสภา 
จํานวน ๑๕๐ blog 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๗๕ ของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศม ี
ความพึงพอใจในเว็บไซต์ 
www.senate.go.th 

 
ร้อยละ ๘๗.๑๖  

 

☺☺☺☺ 

๙ โครงการจัดทาํพจนานุกรม       
ชวเลขไทย 
(สํานักรายงานการประชุม 
และชวเลข) 

ผลผลติ 
สามารถรวบรวมคําศัพท์ตาม
ตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก – ถ 
แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบ
เกร๊ก (Gregg) และปิทแมน 
(Pitman) ๑ ฉบับ 

 
รายงานผลการดําเนนิงานฯ 
จํานวน ๑ ฉบับ 

 

☺☺☺☺ 

     
 



 

๘๔ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๙๐ ของคําศัพท์ตามตัว
พยัญชนะตั้งแต่ ก – ถ แยกเป็น
ตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊ก 
(Gregg) และ ปิทแมน 
(Pitman) สามารถนาํไปจัดทาํ
พจนานุกรมชวเลขไทยได ้

 
ร้อยละ ๙๐ของคําศัพท์ตาม
ตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก – ถ 
แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบ
เกร๊ก (Gregg) และ ปิทแมน 
(Pitman) สามารถนาํไป
จัดทําพจนานุกรมชวเลขไทย
ได ้

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐ โครงการจัดหาอุปกรณ์ Access 

Switch ทดแทนของเดิมและ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ให้รองรับ
การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบ ๑ : ๑ 
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ม ี
- จุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
จํานวน ๕๐๐ จุด 
- มีอุปกรณ์ Access Switch 
๒๔ port จํานวน ๕๘ ตัว 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
ม ี
- จุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
จํานวน ๕๐๐ ชุด  
- มีอุปกรณ์ Access Switch 
๒๔ port จํานวน ๕๘ ตัว 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
จํานวนชั่วโมงของความขัดข้อง 
ในการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่เกิน ๔๘ ชม./ป ี

 
จํานวนชั่วโมงของความขัดข้อง 
ไม่เกิน ๔๔ ชม./ป ี

 

☺☺☺☺ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญตั ิ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
๑๑ โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ของบุคลากร (Basic Skill) 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานของ
บุคลากร (Basic Skill) 

 
ร้อยละ ๙๑.๐๓  

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานของ
บุคลากร (Basic Skill) 

 
ร้อยละ ๙๖.๙๕  

 

☺☺☺☺ 

๑๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Core Competency) 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core Competency) 

 
ร้อยละ ๘๖.๙๐ 

 

☺☺☺☺ 

 



 

๘๕ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  ผลลัพธ ์
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะ
หลักตามที่องค์กรคาดหวัง 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ 
การอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ เก่ียวกับเร่ือง 
ที่อบรมเพิ่มข้ึน 

 
- ร้อยละ ๙๗.๐๓ มีสมรรถนะ
หลักตามที่องค์กรคาดหวัง 
 
- ร้อยละ ๘๗.๙๘ มีความรู้  
ความเข้าใจ เก่ียวกับเร่ือง 
ที่อบรมเพิ่มข้ึน 

 

☺☺☺☺ 

๑๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของบุคลากร 
(Functional Competency) 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร (Functional 
Competency) 

 
ร้อยละ ๙๓.๑๒  

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ 
การอบรม/สัมมนามีความรู้ 
 ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่
อบรม/สัมมนาเพิ่มขึ้น 
 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ 
การอบรม/สัมมนา สามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้กับ 
การปฏิบัติงานได ้

 
- ร้อยละ ๙๕.๒๔ มีความรู้ 
 ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองที่
อบรม/สัมมนาเพิ่มข้ึน 
 
 
- ไม่ได้เก็บผลลัพธ ์

 

☺☺☺☺ 
 
 
���� 

๑๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
(Management Competency) 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้เข้ารับการพัฒนาใน
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บริหาร  (Management 
Competency) 

 
ร้อยละ ๙๖.๐๐  

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
เร่ืองที่อบรม 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

 

☺☺☺☺ 

 
 
 



 

๘๖ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

๑๕ โครงการเสริมสร้างความรู้     
ความเข้าใจดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สมาชิกวฒุิสภา
และบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
สมาชิกวฒุิสภาและบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
จํานวน ๒ คร้ัง 

 
ดําเนินการ จาํนวน ๕ คร้ัง 

 

☺☺☺☺ 

 ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของความพงึพอใจ
ของการดําเนินงานโครงการ 

 
ร้อยละ ๙๒.๖๐ ของความ   
พึงพอใจของการดําเนินงาน
โครงการ 

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management 
System: PMS) 
(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีการลงนามในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ลงนามคํารับรอง) เพื่อใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

 

☺☺☺☺ 

  

ผลลัพธ ์
มีการนําแบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม
มาใช้ในการประเมินผล    
การปฏิบัติงาน 

 
นําแบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการที่มีการลง
นามมาใช้ในการประเมินผล    
การปฏิบัติงาน 

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
๑๗ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน
ด้านนิตบิัญญัติระหว่างสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(สํานักกฎหมาย) 
 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของนิติกร
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ 

 
ร้อยละ ๙๗.๕๐  

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของนติิกรเข้าร่วม
โครงการสามารถนําความรู้มา
ปรับใช้ในงานร่างกฎหมาย 
และการทําความเห็นทาง
กฎหมาย 

 
ร้อยละ ๘๕.๘๐  

 

☺☺☺☺ 

     
     
     



 

๘๗ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

๑๘ โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้น
รัฐธรรมนูญและความรู้ในวงงาน
รัฐสภา 
(สํานักภาษาต่างประเทศ) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ
เสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ
และความรู้ในวงงานรัฐสภา 

 
ร้อยละ ๘๖.๙๖  

 

☺☺☺☺ 

  

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ        
ด้านรัฐธรรมนูญ และวงงาน
รัฐสภา 

 
ร้อยละ ๘๖.๖๗  

 

☺☺☺☺ 

๑๙ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทาํข้ึน
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ต่อป ี

 
องค์ความรู้ จํานวน ๑๑  
องค์ความรู้ 
 
 

 

☺☺☺☺ 

  

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายขององค์ความรู้
ได้นาํความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้    
ในการปฏิบัติงาน   

 
ร้อยละ ๘๓.๒๐  
 

 

☺☺☺☺ 

๒๐ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา / 
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับ
การศึกษา/อบรม ในหลักสูตร
ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก
จํานวนไมน่้อยกว่า ๒๖ หลักสูตร 

 
จํานวน ๔๘ หลักสูตร 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ
อบรมได้จัดทํารายงานผล
การศึกษา/อบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 

 
ร้อยละ ๙๓.๑๐  

 

☺☺☺☺ 

๒๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา
จัดสรรทุนการศึกษาได ้       
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐      
ของจํานวนทุนทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐   

 

☺☺☺☺ 



 

๘๘ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชีวั้ด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทนุ 
การศึกษา/ฝึกอบรม มีความรู้และ
ความเข้าใจในเชงิวชิาการมากข้ึน 

 
ไม่สามารถเก็บผลลัพธ์
ภายในปีงบประมาณได ้

 

���� 

๒๒ โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาไทย
กับต่างประเทศ 

ผลผลติ 
ข้าราชการสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อย ๒ คร้ัง 
 

 
จํานวน  ๔ คร้ัง 
 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทํา
เอกสารรายงานผลการ
แลกเปลี่ยน ณ ตา่งประเทศ 
จํานวน ๒ ฉบับ 

 
จํานวน ๔ ฉบับ 

 

☺☺☺☺ 

๒๓ โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ณ 
ต่างประเทศ 

ผลผลติ 
ข้าราชการสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อย ๗ คร้ัง 

 
จํานวน ๑๗ คร้ัง 
(ตามแผน ๑๔ คร้ัง และนอก
แผน ๓ คร้ัง) 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมโครงการจดัทาํเอกสาร 
รายงานผลการแลกเปลี่ยน
เยือนและการศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ จาํนวน ๗ ฉบบั 

 
จํานวน ๑๗ ฉบับ 

 

☺☺☺☺ 

๒๔ โครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค 
(สํานักรายงานการประชุมและ 
ชวเลข) 

ผลผลติ 
มีการแลกเปลีย่นและให้ความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับการปฏบิัติงาน
ด้านชวเลขของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑ คร้ัง 

 
จํานวน ๑ คร้ัง 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียน 
นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
ให้ความสําคัญกับวชิาชวเลข 

 
ร้อยละ ๘๒.๐๐  

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
๒๕ โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
(สํานักการคลังและ
งบประมาณ) 

ผลผลติ 
มีสถานที่ดูแลเด็กให้กับ
บุคลากรสาํนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ๑ แห่ง 

 
๑ แห่ง 

 

☺☺☺☺ 



 

๘๙ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร    
ที่เข้าร่วมโครงการม ี
ความพึงพอใจต่อสถาน     
รับเลี้ยงเดก็สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
ร้อยละ ๘๕.๖๐  

 

☺☺☺☺ 

๒๖ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในการทํางาน 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในการทาํงาน 

 
ร้อยละ ๙๐.๐๙  

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในการทาํงาน 

 
ร้อยละ๙๙.๐๕  
 

 

☺☺☺☺ 

๒๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุกของบุคลากร 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของบุคลากร 

 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความผาสุก 

 
ร้อยละ ๙๓.๖๘  

 

☺☺☺☺ 

๒๘ โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 
ร้อยละ ๘๕.๗๓  

 

☺☺☺☺ 
 

   
 
 
 
 
 
 

  



 

๙๐ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการตามยุทธศาสตร ์
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการพฒันาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

 
ร้อยละ ๙๙.๐๔  

 

☺☺☺☺ 

ตารางที่ ๑๖ตารางแสดงผลสมัฤทธิข์องโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 

โครงการตามยุทธศาสตร ์
 จากตารางที ่๑๖ สรุปได้ว่า จํานวนโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการโครงการที่บรรลุผลผลิต (Output) 
ตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวน ๒๗ โครงการ หรือ ร้อยละ 
๙๖.๔๓ สําหรับโครงการที่ไม่บรรลุผลผลิต จํานวน ๑ โครงการ ได้แก ่

๑. โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักนโยบายและแผน) เนื่องจากผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๗๙.๐๐ (จากเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)แต่อย่างไรก็ตาม 
ในระดับผลลัพธ์ของโครงการได้บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ๔.๙๒๙๑ คะแนน (จากเป้าหมายที่กําหนดไว้ไม่น้อย
กวา่ ๔.๕ คะแนน) 

สําหรับจํานวนโครงการที่บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) มีจํานวน ๒๖ โครงการ หรือ ร้อยละ 
๙๒.๘๖ สําหรับโครงการที่ไม่บรรลุผลลัพธ์ จํานวน ๒ โครงการ ได้แก ่
 ๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) (สํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล) เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการเก็บผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา สามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได ้
 ๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
เนื่องจาก ต้องใช้ระยะเวลาการติดตามผลความรู้ ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เพ่ิมขึ้นของผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการเก็บผลลัพธ์ภายในปีงบประมาณ 

จากการวิเคราะห์ในส่วนของการดําเนินโครงการและการประเมินความสําเร็จของโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี ้

๑. การกําหนดตัวชี้วัดสําหรับโครงการที่ต้องดําเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์เพ่ิมเติมที่
สามารถดําเนินการเก็บข้อมูลในภายปีงบประมาณนั้นได้ เช่น ผลจากการประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ในเชิงวิชาการของผู้ที่ได้รับทุนของปีที่ผ่านมา เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการประเมินความรู้ ความ
เข้าใจเชิงวิชาการของผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดตัวชี้วัดของ
โครงการในปีถัดไป 

๒. การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการที่มีการแลกเปลี่ยน / พัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ควรกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการพัฒนา
บุคลากรภายหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนหรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กําหนด 



 

๙๑ 

�ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการท่ีเป็นงานประจํา (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ – ๓) จํานวน ๑๑ 
โครงการ 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการที่เป็นงานประจํา 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาบุคลากรเพื่อสนับสนนุภารกิจในวงงานนิติบัญญตั ิ
กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาการปฏบิัติงานตามหลักกิจการบา้นเมืองที่ด ี

๑ โครงการขอคํารับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ 
: ๒๐๐๘  
(สํานักการพิมพ์) 

ผลผลติ 
คู่มือ เอกสารและการปฏิบัตงิาน 
ที่ผ่านการตรวจการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
๙๐๐๑:๒๐๐๘ 

 
คู่มือเอกสาร และการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านการตรวจ ISO ๙๐๐๑: 
๒๐๐๘ จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ๑ เล่ม 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๙๐ ของผู้มาใช้บริการ
มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
และบริการของสํานักการพิมพ์ 

 
ร้อยละ ๙๗.๑๓  

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนางานดา้นวชิาการ 
๒ โครงการจัดทําวารสาร        

ทางวชิาการดา้นกฎหมาย    
“จุลนิต”ิ 
(สํานักกฎหมาย) 

ผลผลติ 
วารสารทางวชิาการดา้นกฎหมาย
“จุลนิต”ิ จํานวน ๑ แผน    
(๖ ฉบับ/ป)ี 

 
จํานวน ๖ ฉบับ  
 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้รับทราบข้อมูล และองค์ความรู้
เก่ียวกับกระบวนการ และ
ข้ันตอนในการพจิารณาร่าง
พระราชบญัญัตขิองรัฐสภา 

 
ร้อยละ ๙๘.๒๕ของ
กลุ่มเปา้หมายได้รับทราบข้อมูล 
และองค์ความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการ และข้ันตอนใน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของรัฐสภา 

 

☺☺☺☺ 

๓ โครงการจัดทําพระราชบัญญัตทิี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ 
ประวัติความเปน็มา และข้ันตอน
ในการตราพระราชบัญญัติ   
ของรัฐสภา 
(สํานักกฎหมาย) 

ผลผลติ 
พระราชบญัญัติทีป่ระกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้ง
สรุปสาระสําคัญ ประวัติ 
ความเป็นมา กระบวนการ 
และข้ันตอนในการตรา
พระราชบญัญัติของรัฐสภา 
จํานวน ๑ แผน (๑๕ เร่ือง/ป)ี 

 
ดําเนินการจัดพิมพ์ และเผยแพร่
พระราชบญัญัติทีป่ระกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
จํานวน ๑๕ เร่ือง 
 

 

☺☺☺☺ 

     
 
 



 

๙๒ 

 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการที่เป็นงานประจํา 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย
ได้รับทราบข้อมูล และ     
องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
และข้ันตอนในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา 

 
ร้อยละ ๙๘.๒๕  

 

☺☺☺☺ 

กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 
๔ โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(สํานักประชาสัมพันธ)์ 

ผลผลติ 
มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จํานวน ๕ กิจกรรม 

 
จดักิจกรรม ๕ กิจกรรม  
 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมสร้างประสบการณ์
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย
สําหรับเด็ก และ เยาวชน    
การเสริมสร้างความพร้อมแก่
ท้องถ่ินฯ การอบรมวิทยากร
เผยแพร่ประชาธิปไตย และ 
การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย
ผู้นาํนักประชาธิปไตยมีความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ืองประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ร้อยละ ๘๖.๑๘  

 

☺☺☺☺ 

๕ โครงการสมาชิกวุฒิสภา       
พบประชาชน 
(สํานักประชาสัมพันธ)์ 

ผลผลติ 
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ
สมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในภูมิภาคต่างๆ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ไม่น้อยกวา่คร้ังละ ๑๐๐ 

 
จํานวน ๗๑๕ คน  
คร้ังที่ ๑ ดําเนินการจัด
โครงการณ จังหวัดพิษณโุลก 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน ๓๐๙ คน  
คร้ังที่ ๒ ดําเนินการจัด
โครงการณ จังหวดักาญจนบุรี 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน ๔๐๖ คน  

 

☺☺☺☺ 

     
     
   

 
  



 

๙๓ 

 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการที่เป็นงานประจํา 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

  ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในแตล่ะคร้ัง   
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สถาบนัวุฒสิภา โดยเฉพาะ
บทบาทอํานาจหนา้ที่วฒุิสภา 

 
ร้อยละ ๘๐.๐๐  

 

☺☺☺☺ 

๖ โครงการส่งเสริมให้ความรู้ 
การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
(สํานักประชาสัมพันธ)์ 

ผลผลติ 
มีกิจกรรมเพื่อการให้ความรู้ 
ประชาสัมพนัธ์ และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ๗ กิจกรรม 

 
จัดกิจกรรม จํานวน ๗ 
กิจกรรม  
 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ภารกิจบทบาท อํานาจหนา้ที่ 
ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา
ไปสู่เปา้หมาย 

 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่
กลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนด
ของแต่ละกิจกรรม 
 

 

☺☺☺☺ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

๗ โครงการเช่าสายนาํสัญญาณ
ความเร็วสูง (Leased Line)  
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา
ได้บริการอินเตอร์เน็ตที่มี
ความเร็วDomestic 
Internet Access ไม่ต่ํากว่า 
๑๐๐ Mbs. และความเร็ว 
International Internet 
Access ไม่ต่ํากว่า ๒๕ Mbps. 

 
ได้รับการบริการอินเตอร์เน็ต
ที่มีความเร็ว Domestic 
Internet Access ไม่ต่าํกวา่
๑๓๕ Mbs. และความเร็ว 
International Internet 
Access ไม่ต่าํกว่า ๓๖.๕ Mbs. 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการ  
มีความพึงพอใจในความเร็ว 
ในการสบืคน้ข้อมูล การรับ – ส่ง 
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต บริการการดาวโหลด
ต่างๆ และรับชมถ่ายทอดสด
การประชุมวฒุิสภาผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ประเภท 
Smart Phone 

 
ร้อยละ ๘๒.๙๖  

 

☺☺☺☺ 



 

๙๔ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการที่เป็นงานประจํา 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

๘  โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน 
(License) สําหรับอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส 
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
สํานักงานฯ มี License อุปกรณ์
เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส 
ได้แก่ 
๑) Firewall cisco asa 
๕๕๘๐ จํานวน ๑ ระบบ 
๒) Bandthwidth 
Management packeteer 
๗๕๐๐ จํานวน ๑ ระบบ 
๓) Log Sran SR – X 
๑๑๐๐๐ จํานวน ๑ ระบบ 

 
- สํานักงานฯ มีอุปกรณ์ตาม
รายการที่กําหนด เปน็
จํานวน ๖ รายการ 

 

☺☺☺☺ 
 

  ๔) Web Security Antivirus 
Symantec จํานวน ๑ ระบบ 
๕) Mail security Antivirus 
Symantec จํานวน ๑ ระบบ 
๖) Antivirus client ๑๕๔ 
Client 

  

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของอุปกรณ์ที่มี
ลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

 

☺☺☺☺ 

๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บํารุงรักษาระบบเครือข่าย และ
ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบํารุงรักษา
และการซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาใช้งานได้
เป็นปกติไมน่้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐  ของผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจในประสทิธิภาพ 
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
การใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายฯ 
 

 
ร้อยละ ๙๓.๔๓  

 

☺☺☺☺ 

     
     



 

๙๕ 

 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการที่เป็นงานประจํา 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย  
ผลการดําเนินงาน 
(ผลผลติ/ผลลัพธ)์ 

สถานะ 

๑๐ โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายซอฟแวร์
ระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟแวร์
ระบบบริหารโปรแกรมประยุกต์
และการบาํรุงรักษาระบบ 
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ผลผลติ 
มีซอฟแวร์ระบบปฏิบตัิการ   
ที่ถูกลิขสิทธิ์มีการบาํรุงรักษา
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
ควบคุมในปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ ระบบ 

ผลลัพธ ์
ดําเนินการ จาํนวน ๑๑ 
ระบบ  
 

 

☺☺☺☺ 

  ผลลัพธ ์
ซอฟแวร์ระบบปฏิบตัิการที่ถูก
ลิขสิทธิ์ ๑ ปี และสามารถแก้ไข
ข้อขัดข้องของระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ควบคุมได้ ภายใน 
๑๒ ชั่วโมง 

 
ไม่ได้ดาํเนินการเก็บผลลัพธ ์

 

���� 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาบุคลากรเพื่อสนับสนนุภารกิจในวงงานนิติบัญญตั ิ
กลยุทธ์ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวติและเสริมสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 
๑๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

☺☺☺☺ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพงึพอใจต่อการรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากรของสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 
ร้อยละ ๙๙.๖๕  

 

☺☺☺☺ 

ตารางที ่๑๗ ตารางแสดงผลสัมฤทธิข์องโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
  

 งานประจํา 
  จากตารางที่  ๑๗ สรุปได้ว่าจํานวนโครงการที่ เป็นงานประจําที่บรรลุ  “ผลผลิต 
(Output)”จํานวน ๑๑ โครงการ หรือ ร้อยละ ๑๐๐ โดยแสดงให้เห็นว่าโครงการที่เป็นงานประจําทุก
โครงการ สามารถดําเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตตามที่กําหนด 
  โครงการที่เป็นงานประจําที่บรรลุผลลัพธ์ (Outcome)จํานวน๑๐โครงการ หรือ ร้อยละ 
๙๐.๙๑ สําหรับโครงการที่เป็นงานประจําที่ไม่บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) จํานวน ๑ โครงการ ได้แก่
โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟแวรร์ะบบปฏิบัติการแม่ข่ายซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟแวร์ระบบ



 

๙๖ 

บริหารโปรแกรมประยุกต์และการบํารุงรักษาระบบ (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
เนื่องจากยังไม่ได้ดําเนินการเก็บผลลัพธ ์
 จากการวิเคราะห์ในส่วนของการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําและประเมิน
ความสําเร็จของโครงการที่เป็นงานประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี ้

๑. การกําหนดค่าเป้าหมายผลผลิตในบางโครงการได้กําหนดค่าเป้าหมายที่ต่ํากว่าที่สามารถ
ดําเนินการได้จริง ส่งผลให้โครงการมีผลผลิตในระดับสูง ได้แก่ โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โดยภายใต้กิจกรรมต่างๆ
ของโครงการมีการกําหนดจํานวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จริงซึ่งส่งผลให้ทุกกจิกรรมของโครงการได้ค่าเป้าหมายผลผลิต อยู่ที่ร้อยละ๑๐๐และภาพรวมของโครงการ
จึงมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ในการกําหนดค่าเป้าหมายของผลผลิตที่ต่ํากว่าผลการ
ดําเนินงานจริงจะไม่สามารถวัดถึงผลการดําเนินงานที่แท้จริงของโครงการได ้
 ๒. การระบุค่าเป้าหมายของโครงการควรมีการกําหนดผลลัพธ์ให้ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (สํานัก
ประชาสัมพันธ์) เนื่องจาก ได้ระบุ ผลลัพธ์ว่า “กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่
ตลอดจนผลงานและภารกิจต่างๆของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็น“มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาคณะกรรมาธิการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่เป้าหมาย” ซึ่งผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ประกอบกับควรระบุถึงจํานวนค่าเป้าหมายของโครงการเพ่ือสะท้อนถึงการดําเนินการโครงการได้ชัดเจน 
 จากการวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงาน
ประจํา ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ รายละเอียดดังตารางที่ ๑๘ 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ ( ๒๘ โครงการ) โครงการที่เป็นงานประจํา (๑๑ โครงการ) 
ผลผลติ (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลผลติ (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๒๗ 

โครงการ 
(๙๖.๔๓ 
%) 

๑ 
 โครงการ
(๓.๕๗ %) 

๒๖  
โครงการ 

(๙๒.๘๖ %) 

๒ 
 โครงการ 
(๗.๑๔ %) 

๑๑ 
โครงการ 
(๑๐๐ %) 

- ๑๐ 
โครงการ 

(๙๐.๙๑ %) 

๑ 
 โครงการ 
(๙.๐๙ %) 

ตารางที่ ๑๘ ตารางสรปุผลสัมฤทธิข์องโครงการตามยุทธศาสตรแ์ละโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ดังตารางที่ ๑๙        
ในภาพรวมของความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการที่เป็นงานประจําของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในระดับสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งในระดับของตัวชี้วัดผลผลิต
และตัวชี้วัดผลลัพธ์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการที่เป็นงานประจํา
ได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ การที่โครงการได้บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์จะมี
ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



 

๙๗ 

 ผลจากการเปรียบเทียบภาพรวมของความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์/
โครงการที่เป็นงานประจํา สรุปดังนี ้
  

ปีงบประมาณ ประเภท 
ร้อยละการดําเนินงานของ 
โครงการตามยุทธศาสตร ์

ร้อยละการดําเนินงานของ 
โครงการที่เป็นงานประจํา 

ผลจากการ
เปรียบเทียบ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ  

ปี ๒๕๕๕ 
ผลผลิต 

๘๗.๕๐ % ๑๒.๕๐ % 
๗๘.๕๗ 
% 

๒๑.๔๓ % ปี ๒๕๕๖ ภาพรวม 
ของผลผลิตบรรลุผล

สําเร็จสูงกว่า ปี ๒๕๕๖ ๙๖.๔๓ % ๓.๕๗ % ๑๐๐ % - 

ปี ๒๕๕๕ 
ผลลัพธ ์

๘๑.๒๕ % ๑๘.๗๕ % ๕๐.๐๐ 
% 

๕๐.๐๐ % ปี ๒๕๕๖ ภาพรวม 
ของผลลัพธ์บรรลผุล

สําเร็จสูงกว่า 
ปี ๒๕๕๖ 

๙๒.๘๖ % ๗.๑๔ % ๙๐.๙๑ 
% 

๙.๐๙ % 

ตารางที่ ๑๙ตารางแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมของความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร/์โครงการที่เป็นงานประจํา  
ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กบั ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 จากสรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการท่ีเป็นงาน
ประจํา ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการตามยุทธศาสตร ์รวม ๒๘ โครงการ แล้วเสร็จ ๒๘ โครงการ หรือ ร้อยละ ๑๐๐ และ
โครงการท่ีเป็นงานประจํา รวม ๑๑ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ หรือ ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดดัง
ตารางที ่๒๐ 

 
ตารางที๒่๐ ตารางแสดงสรปุผลการดาํเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏบิัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 การวิเคราะห์ระดับกลยุทธ์ (ผลลัพธ์กลยุทธ)์ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณไม่มีการระบุ
ถึงตัวชี้วัดของผลลัพธ์กลยุทธ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจําเหมือน
แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการ
วัดผลความสําเร็จของผลลัพธ์กลยุทธ์ภายในแต่ละโครงการได้   
๓.๑.๓.๒ ระดับยุทธศาสตร์ (Macro Level)  
 
 

ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ

๑ ๗ ๗ ๐ ๖ ๙ ๐ ๑๓ ๑๖ ๐

๒ ๓ ๓ ๐ ๔ ๔ ๐ ๗ ๗ ๐

๓ ๑๘ ๑๘ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑๙ ๑๙ ๐

รวม ๒๘ ๒๘ ๐ ๑๑ ๑๔ ๐ ๓๙ ๔๒ ๐

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ จํานวน จํานวน จํานวน

รวม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการที่เป็นงานประจํา



 

๙๘ 

  - สรุปการวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
�เป้าประสงค์หลกั ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดที ่
ชื่อตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์หลกั 

ค่าเป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

และแหล่งข้อมูล 

สถานภาพ 
เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏบิัติงานให้เป็นไปตามหลักบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
เป้าประสงค์หลกั การบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลักบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ ์
และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๑ ระดับความสําเร็จของการนํา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

๔ 
(คะแนน) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

   ๔.๙๒๙๑ คะแนน 
   แหล่งข้อมูล 
   สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจาํปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒ จํานวนโครงการในแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปทีี่มีการใช้  

๒ 
โครงการ 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ���� 

 งบประมาณสงูสุดได้รับ  - 
 การประเมินประสิทธิผลและ  แหล่งข้อมูล 
 ความคุ้มค่า  - 

๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้

๗๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

 ส่วนเสียที่เข้ามารับบริการ  ร้อยละ ๘๙.๘๐  
 จากสํานักงานเลขาธิการ  แหล่งข้อมูล  
 วุฒิสภา  ผลลัพธ์การดําเนินงานของการพัฒนาคุณภาพ      

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ 
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

๑.๔  ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาม ี

๗๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

 ส่วนร่วมในโครงการตาม  ร้อยละ ๘๓.๐๙  
 แผนปฏบิัติราชการ  แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัติ

ราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน(ร้อยละ ๘๖.๑๘) 
๒. โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
(ร้อยละ ๘๐) 
 

 

     



 

๙๙ 

ตัวชี้วัดที ่
ชื่อตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์หลกั 

ค่าเป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

และแหล่งข้อมูล 

สถานภาพ 
เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลกัข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานถึงไดง้่าย   และ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๑ ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน 
๒.๑.๑ ร้อยละของข้อมูลที่นําเข้า

ระบบผดิพลาดน้อยลง 
๑๐ 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ���� 

   - 
   แหล่งข้อมูล 
   - 

 
๒.๑.๒ ร้อยละของข้อมูลที่ม ี

การเผยแพร่ได้รับการแก้ไข 
๗๐ 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ���� 

 ให้เป็นปัจจุบนั  ไม่ได้ดาํเนินการสํารวจ  
   แหล่งข้อมูล  
   -  

๒.๒ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
๗๕ 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

   ร้อยละ ๙๕.๒๖๙๙  
   แหล่งขอ้มูล  
   ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดบัความสําเร็จใน     
การเสริมสร้างและพฒันาข้อมูลเพื่อเป็น
ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา) 

 

๒.๒.๒ จํานวนชั่วโมงของ        
ความขัดข้องในการให้บริการ 

๔๘ 
(ชั่วโมง) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

 ของระบบเทคโนโลยี   ๔๔ ชั่วโมง  
 (Down Time) ต่อป ี  แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๖ จํานวนชั่วโมงของ 
ความขัดข้องในการให้บริการของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Down Time) 
จํานวน ๔๘ ชั่วโมง / ป)ี 

 

     



 

๑๐๐ 

     
     

ตัวชี้วัดที ่
ชื่อตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์หลกั 

ค่าเป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

และแหลง่ข้อมูล 

สถานภาพ 
เป้าประสงค์ 

๒.๓ ความครอบคลุมของข้อมูล 
ความต้องการของสมาชิก 

๖๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ���� 

 วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ  -  
๒.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของ  แหล่งข้อมูล  

 สมาชิกวฒุิสภาและ
คณะกรรมาธิการต่อการ
ตอบสนองความต้องการ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 -  

๒.๔ เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ 

๓ 
(เครือข่าย) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ���� 

๒.๔.๑ ยกระดับความสาํเร็จใน  ๐ เครือข่าย  
 การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งใน  แหล่งข้อมูล  
 และต่างประเทศ  ไม่ม ี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนนุภารกิจในวงงานนิติบัญญตั ิ
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดส้อดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวฒุิสภาและประชาชน 

๓.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพฒันา 

๘๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

 บุคลากร  ร้อยละ ๙๕.๙๙  
   แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓ ร้อยละของบคุลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร) 

 

๓.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพฒันา 

๖๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

 บุคลากรมีสมรรถนะตามที ่  ร้อยละ ๙๘.๗๐  
 กําหนด  แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๔ ร้อยละของบคุลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมี
สมรรถนะตามที่กําหนด) 

 

     
     
     



 

๑๐๑ 

ตัวชี้วัดที ่
ชื่อตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์หลกั 

ค่าเป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

และแหล่งข้อมูล 

สถานภาพ 
เป้าประสงค์ 

๓.๓ ร้อยละของข้าราชการที่ม ี
ผลการปฏบิัติงานเปน็ไปตาม 

๗๐ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ☺☺☺☺ 

 เกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 ร้อยละ  ๘๘.๐๕ (๑,๐๗๔ คน) 
 

   แหล่งข้อมูล  
   สํานักบริหารงานกลาง  
   (ผลหารประเมนิการปฏิบตัิงาน รอบที่ ๒ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

  
ตารางที่ ๒๑ ตารางแสดงผลการประเมินเป้าประสงค์หลัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖(แสดงความก้าวหน้าในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

จากตารางที่ ๒๑ การขับเคลื่อนในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน ๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มี ๑๓ ตัวชี้วัด มีการประเมินความสําเร็จ ดังนี ้
 จํานวน ๑๐ ตัวชีว้ัด (ร้อยละ ๗๖.๙๒) มีการสํารวจเพ่ือประเมินความสําเร็จ 

 จํานวน ๓ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๓.๐๘) ไม่มีการสํารวจเพ่ือประเมินความสําเร็จ 
โดย ๑๐ ตัวชี้วัดที่มีการประเมินความสําเร็จนั้น ประกอบด้วย 

 จํานวน ๘ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๘๐) บรรลุค่าเป้าหมาย 
 จํานวน ๒ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๐) ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ประเด็นมีผลการดําเนินการแตกต่างกันเมื่อพิจารณาจาก
ความสําเร็จในการดําเนนิงานของเป้าประสงค์ สรุปได้ดังนี ้
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ซึ่งมี ๓ ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย (คิดเป็นร้อยละ 
๗๕)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ซึ่งมี ๒ ตัวชี้วัด ที่บรรลุค่าเป้าหมาย (คิดเป็น ร้อยละ 
๓๓.๓๓) โดยมี  ๑ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กําหนด และ ๓ ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ทําการ
สํารวจทําไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวชี้วัดจํานวน ๓ ตัวดังกล่าวจะมีการขับเคลื่อนในทิศทางใด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  โดยดําเนินการบรรลตุามค่าเป้าหมายที่กําหนดไดท้ั้งหมด (คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จึงเกิดการขับเคลื่อนได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็น
ยุทธศาสตร์อื่นๆ 
 
 
 



 

๑๐๒ 

  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖นั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ถูกขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นงานประจําและยัง
ไม่มีการวัดผลลัพธ์     ทั้ง  ๒ ปี แต่ยังคงให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติเป็นหลัก ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญต่อทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมโยงกับการ
ดําเนินงานตามการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ และหมวดอื่นๆ อีกด้วย 
 

๓.๒ วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ (โครงการตามยุทธศาสตร์ ๒๘ โครงการ และโครงการที่เป็นงานประจํา 
จํานวน      ๑๑ โครงการ)โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 
๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ดังนี ้
  ๑. ในภาพรวมของ “การจัดสรรงบประมาณ” ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวน ๓๙ โครงการ แบ่งออกเป็น 
  โครงการตามยุทธศาสตรจ์ํานวน ๒๘ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน 
๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท หรือร้อยละ ๔๓.๐๔ 
  โครงการท่ีเป็นงานประจํา จํานวน ๑๑ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท หรือร้อยละ ๕๖.๙๖ 
 

 

 
แผนภาพที่ ๑๓ แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเภทโครงการ) 

 

โครงการ
ตาม

ยุทธศาสตร์ 
๒๙,๓๖๓,๐
๐๐.๐๐ 
๔๓.๐๔%

โครงการที่
เป็นงาน
ประจํา 

๓๘,๘๕๗,๘
๐๐.๐๐ 
๕๖.๙๖%

โครงการตามยทุธศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตาม



ในการจัดสรรงบประมาณ
ประจําในปีงบประมาณ พ.ศ
เน้นการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่เป็นงานประจําในสัดส่วนที่สูงกว่าโครงการตามยุทธศาสตร์
ควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ
ส่วนหนึ่งของการกําหนดเป็น
องค์กรอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณ
พิจารณาจากแผนภาพ พบว่า สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการที่เป็นงานประจํา 
เป็นสัดส่วนทีม่ากกว่าโครงการ
  ๒. เมื่อจําแนกโครงการ
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
บ้านเมืองที่ดี มจีํานวน ๑๓ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 
ร้อยละ ๒๕.๘๗ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
สื่อสาร มีจํานวน ๗ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน 
รอ้ยละ ๔๘.๕๔ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
จํานวน ๑๙ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน 
๒๕.๕๙ 
 

แผนภาพที่ ๑๔ แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

  จากข้อมูลดังกล่าว
งบประมาณมากที่สุด (ร้อยละ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 

๑๗,๔๕๘
.๐๐ ๒๕

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

รจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงาน
ศ. ๒๕๕๖ พบว่าสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการ

งบประมาณให้กับโครงการที่เป็นงานประจําในสัดส่วนที่สูงกว่าโครงการตามยุทธศาสตร์
งานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์เป็นหลัก อีกทั้งโครงการตามยุทธศาสตร์เป็น

การกําหนดเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสาํนกังานฯเพ่ือการขบัเคลือ่น

การจัดสรรงบประมาณจึงควรมุ่งเน้นที่โครงการตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก 
จารณาจากแผนภาพ พบว่า สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการที่เป็นงานประจํา 

โครงการตามยุทธศาสตร ์ถึง ๐.๗๖ เท่า 
เมื่อจําแนกโครงการใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตรส์รุป ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหาร
โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๑๗,๖๔๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๓๓,๑๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๑๗,๔๕๘,๐๐๐

แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
 

ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  
ร้อยละ ๔๘.๕๔) ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมาด ประกอบกับ
ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรเป็น “ปีแห่งพัฒนา
จการบ้านเมืองที่ดี” (ภาคผนวกที่ ๑๘) ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ 

๑๗,๖๔๕,๘๐๐
.๐๐ ๒๕.๘๗%

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ 

๓๓,๑๑๗,๐๐๐
.๐๐ ๔๘.๕๔%

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 

๔๕๘,๐๐๐
๐๐ ๒๕.๕๙%

ยุทธศาสตร์ที ่
ยุทธศาสตร์ที ่
ยุทธศาสตร์ที ่

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็น

 

๑๐๓ 

สําหรับโครงการตามยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงาน
พบว่าสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการได้ที่

งบประมาณให้กับโครงการที่เป็นงานประจําในสัดส่วนที่สูงกว่าโครงการตามยุทธศาสตร์ จึง
โครงการตามยุทธศาสตร์เป็น

ฏิบัติราชการของสาํนกังานฯเพ่ือการขบัเคลือ่น

โครงการตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก และเมื่อ
จารณาจากแผนภาพ พบว่า สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการที่เป็นงานประจํา 

พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท หรือ

พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาทหรือ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ มี
๐๐๐.๐๐ บาทหรือร้อยละ 

 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ ได้รับการจัดสรร
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมาด ประกอบกับ

พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
การจัดสรรงบประมาณใน

ยุทธศาสตร์ที่ 

๘๐๐
%

ยุทธศาสตร์ที ่๑
ยุทธศาสตร์ที ่๒
ยุทธศาสตร์ที ่๓



 

๑๐๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในสัดส่วนที่สูงกว่าประเด็นยุทธศาสตร์อื่นจึงไม่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาองค์กร ซึ่งหากพิจารณาการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เป็น“ปีแห่งพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  ๓. ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวน ๓๙ โครงการ (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการที่เป็นงานประจํา) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
จํานวนทั้งสิ้น ๓๕,๘๔๕,๑๖๓.๓๕บาท หรือร้อยละ ๙๒.๒๕ ดังนี ้
 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์มีจํานวน ๒๘ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน ๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาทเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน๒๒,๙๘๐,๕๑๐.๖๓ 
บาทคิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๒๖ 
 โครงการท่ีเป็นงานประจํามีจํานวน ๑๑ โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท ไดเ้บิกจ่ายงบประมาณ จํานวน๓๕,๘๔๕,๑๖๓.๓๕ บาทหรือร้อยละ ๙๒.๒๕
(จากเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจํานวน ๓๖,๓๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติมสําหรับดําเนินการเป็นจํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑๕ แผนภาพแสดงงบประมาณที่เบิกจ่าย (จําแนกตามประเภทโครงการ) 
 

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการ พบว่า การเบิกจ่าย
โครงการตามยุทธศาสตร์มีสัดส่วนทีน่้อยกว่าโครงการที่เป็นงานประจํา ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๙๙ จาก
สัดส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการที่เป็นงานประจํามากกว่า
โครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งโครงการตามยุทธศาสตร์นั้นมีความสําคัญต่อองค์กรสูงกว่า 
 ๔. โครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจํา (๓๙ โครงการ) โดย
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน๕๘,๘๒๕,๖๗๓.๙๘ บาท หรือร้อยละ 
๘๖.๒๓ ดังนี ้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ 
๒๒,๙๘๐,๕๑

๐.๖๓ 
๓๙.๐๗%

โครงการที่
เป็นงาน
ประจํา 

๓๕,๘๔๕,๑๖
๓.๓๕ 

๖๐.๙๓%

โครงการตามยทุธศาสตร์

งบประมาณที่เบิกจ่าย (แบง่ตามประเภท



  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
บ้านเมืองที่ดี มีจํานวนโครงการตามยุทธศา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๑๕,๑๑๘,๘๒๙.๙๘ บาท คิดเป็น  ร้อยละ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
การสื่อสาร มีจํานวนโครงการต
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๓๐,๘๑๘,๓๕๗.๐๐ บาท หรือ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
มีจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ 
เ พ่ือดํ า เนินการ จํานวน 
๑๒,๘๘๘,๔๘๗.๐๐ บาท หรือ

 

 

แผนภาพที่ ๑๖ 
 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า
มากที่สุด และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
นั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีจํานวนโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการมากที่สุด แต่จากการเบิกจ่าย
ของโครงการ / กิจกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(PerformanceManagementSystem:
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒๗.๙๒ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 

๑๒,๘๘๘
.๐๐ ๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
โครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน 
บาท คิดเป็น  ร้อยละ ๘๕.๖๘  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

มีจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน 
จํานวน ๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท โดยได้เบิกจ่าย
หรือร้อยละ ๙๓.๐๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ / โครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑๙ โครงการ ได้รับการจัดสรร

ดํ า เนินการ จํานวน ๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท โดยได้ เบิกจ่ ายงบประมาณ
หรือร้อยละ ๗๓.๘๓ 

๑๖ แผนภาพแสดงงบประมาณที่เบิกจ่าย (จําแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์

ลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการเบิกจ่าย
มากที่สุด และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุดซึ่งหากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร์ 

๓ ควรมีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าประเด็นยุทธศาสตร์อื่น เนื่องจาก
มีจํานวนโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการมากที่สุด แต่จากการเบิกจ่าย

กิจกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

eManagementSystem:PMS) (สํานักบริหารงานกลาง)ได้รับการจัดสรร
บาท แต่เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน ๑๒๕,๖๒๐

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ 

๑๕,๑๑๘,๘๒๙
.๙๘ ๒๕.๗๐%

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ 

๓๐,๘๑๘,๓๕๗
.๐๐ ๕๒.๓๙%

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 

๘๘๘,๔๘๗
๐๐ ๒๑.๙๑%

ยุทธศาสตร์ที ่
ยุทธศาสตร์ที ่
ยุทธศาสตร์ที ่

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย (แบ่งตามประเด็น

 

๑๐๕ 

พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
โครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๑๓ โครงการ 

บาท โดยงบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน 

พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงการที่เป็นงานประจํา จํานวน ๗ โครงการ ได้รับการ

เบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํ านวน 

 
จําแนกตามประเด็นยทุธศาสตร)์ 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
หากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น เนื่องจาก

มีจํานวนโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการมากที่สุด แต่จากการเบิกจ่าย
เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๖๒๐.๐๐ บาท หรือร้อยละ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ซึ่ง
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑
ยุทธศาสตร์ที ่๒
ยุทธศาสตร์ที ่๓



 

๑๐๖ 

๔๘๓,๘๔๔.๐๐ บาท หรือร้อยละ ๑๒.๗๓(เนื่องจากไม่มีข้าราชการที่สมัครขอรับทุนจากโครงการ) เป็น
ต้น จึงส่งผลต่อการเบกิจ่ายงบประมาณ 
  ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เพ่ือจะได้นํางบประมาณไปจัดทําโครงการอื่นๆ นอกจากนี้ในการดําเนินงานโครงการควร
จะดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้ขอไว้ในแผน และหากมีการ
ปรับลดการดําเนินงานของโครงการก็ควรปรับลดจํานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกัน 
 
๓.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กล่าวคือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๒ ปีแผนปฏิบัติราชการประจําปีทั้งแผนงาน/แผนเงิน (ตามข้อ 
๓.๑ และ ๓.๒)ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต  ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ได้สนับสนุนในทุกกลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มากกว่าโครงการที่เป็นงานประจํา ซึ่ง
มากกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กล่าวคือ มุ่งเน้นให้กับโครงการตามยุทธศาสตร์มากย่ิงขึ้นอย่างไรก็ตาม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความสําเร็จอีกทาง
หนึ่งและเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดทีี่กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยมุ่งให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร คือ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และใช้
คํารับรองการปฏิบัติราชการมาเป็นเครื่องมือในการกํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานที่เกิด
จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอีกทางหนึ่งเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเมื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖กับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) สรุปได้ 
ดังนี ้
 ๑. ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ช่วยในการกํากับผลดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖มีตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําของส่วนราชการ(ผลการประเมิน  ๑๐๐ % หรือ อยู่ในระดับค่าคะแนนที่ ๕) 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยการเลือกเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีจํานวน ๒๘ 
โครงการมาประเมินความสําเร็จในระดับโครงการ (การบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์)(ผลการประเมิน  
๙๓.๕๓ % หรืออยู่ในระดับ ค่าคะแนนที่ ๕) 



 

๑๐๗ 

  ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม โดยพิจารณา
จากการเบกิจ่ายงบประมาณในการจัดทําโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กร 
 ๒.  ตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีส่นับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดตามคํารับรอง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความ

โปร่งใส 
ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญัต ิ
        ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑ ร้อยละชองบุคลากรท่ีผ่านขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัต ิ
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความ
เป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๒ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูล เพ่ือเป็นศูนย์
ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ ร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒  ระดับความถ่ีในการใช้บริการทางเว็บไซต์ (Page View) 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๓ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะท่ี ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ต่างประเทศ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑ ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศท่ีมีอยู่ในรูป
ดิจิตอลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ตวัช้ีวัดท่ี ๑.๓.๓ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินการด้านต่างประเทศ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๔ ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินการของหน่วยงานอ่ืนในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา 

 กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูล เพ่ือเป็นศูนย์
ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๓ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะท่ี ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
 



 

๑๐๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชีวั้ดตามคํารับรอง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพใน
การสนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญัต ิ
        ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑ ร้อยละชองบุคลากรท่ีผ่านขีดสมรรถนะเฉพาะ
ด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความ
เป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญตั ิ
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
        ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัต ิ
       ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ระดบัความสําเรจ็ของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ 

ตารางที่ ๒๒ตารางแสดงตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่สนับสนุนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
สําหรับในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ได้กําหนดกรอบตัวชี้วัดที่มีความท้าทายเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โดยขอแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้
๑. กลุ่มตัวชี้วัดที่ดําเนินการต่อเนื่อง เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพ โดยนํายุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามา
กําหนดเป็นตัวชี้วัด และปรับเปลี่ยนการวัดผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจากการวัดกระบวนการ 
ขั้นตอน (Milestone) มาเป็นการวัดผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพรวมทั้งกลุ่มตัวชี้วัด
เดิมที่ต่อเนื่อง ซึ่งดําเนินการเป็นประจําทุกๆปี  

๒. กลุม่ตวัชี้วดัทีก่าํหนดขึน้ใหม่ เป็นตัวชีว้ัดที่กําหนดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  

กลุ่มตัวชี้วดั 
ตัวชี้วดัท่ีดําเนินการต่อเน่ือง  ตัวชี้วดัท่ีกําหนดขึ้นใหม่ 
มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ 
     ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา 
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญัต ิ
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีด
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการ 

          ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของ 
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุน 
ในการสนบัสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนด
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ     

 

 

 

 

 

 

} 
 



 

๑๐๙ 

กลุ่มตัวชี้วดั 
ตัวชี้วดัท่ีดําเนินการต่อเน่ือง  ตัวชี้วดัท่ีกําหนดขึ้นใหม่ 
บริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนนุกระบวนการ
นิติบัญญัต ิ
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีด
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการใน
การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและ
พัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและ
การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที ่๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการประจําปีของส่วนราชการ 
ตัวชี้วัดที ่๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
          ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการ
ติดตามการดําเนินการตามญัตติและข้อปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 
              ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑ร้อยละความสําเร็จของการ
ติดตามการดําเนินการตามญัตต ิ
              ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๒ร้อยละความสําเร็จของการ
ติดตามการดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 
ตัวชี้วัดที ่๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ี ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มติิท่ี ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 
     ตัวชี้วัดที่  ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในภาพรวม 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม๖เดือนแรก 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม๑๒เดือน 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
 ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๐ 

กลุ่มตัวชี้วดั 
ตัวชี้วดัท่ีดําเนินการต่อเน่ือง  ตัวชี้วดัท่ีกําหนดขึ้นใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดบัความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตและดําเนนิงานตามแผนเพิ่มประสทิธิภาพ
การดําเนินงาน 

 

มิติท่ี ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร มิติท่ี ๔ มิติดา้นการพัฒนาองค์กร 
     ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการผ่านการ
ตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Certified FL)(หมวด ๑ - ๗) 
     ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) 

- 

 

มิติของการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วดัท่ี ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการ

สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัตปิระกอบดว้ย 
  ตัวชีว้ัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดบัขดีสมรรถนะเฉพาะด้านของความ
เป็นมอือาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนนุกระบวนการนิตบิัญญัต ิ
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะเฉพาะด้านของความ
เป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของสายงาน
สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการพัฒนาบุคลากรในสายงาน
ด้านนิติบัญญัติจึงกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของความเป็นมืออาชีพการ
บริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความเป็นมือ
อาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมและด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
  จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี และได้วางแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งสายงานหลัก (สายงานนิติการและสายงานวิทยาการ) และสายงานสนับสนุน
(สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษาและสายงานปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา สายงานปฏิบัติงาน
ตํารวจรัฐสภา สายงานปฏิบัติงานชวเลข และสายงานปฏิบัติงานบันทกึข้อมูล) ให้ครอบคลุมทุกงาน แม้ว่าจะ
ไม่ได้นําผลการปฏิบัติไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการก็ตาม 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการตามญัตติและข้อ
ปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา 

เพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามและประมวลผลงานด้านการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะญัตติที่ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ รวมถึงขอปรึกษาหารือก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภานําเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อคณะรัฐมนตรี หรือ



 

๑๑๑ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการติดตามการดําเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ จึงกําหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งทําให้เกิดกระบวนการขั้นตอน
ในการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ซึ่งอาจนําไปสู่การลงมติหรือ
วินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร ต่อไป 

นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความสําคัญกับการติดตามผลการดําเนินการ
ของวุฒิสภา จึงกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการติดตาม
การดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาย่ิงขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์
ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ในการพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงานและตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด สําหรับผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ ๙๕.๒๖ และมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ดี อันจะส่งต่อ
ความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กรย่ิงขึ้นและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 

สํานักการต่างประเทศและสํานักภาษาต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์จารีตประเพณี และอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในวงงานรัฐสภา รวมทั้งประสานงานและปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการในการไปเยือนต่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ   ซึ่งจําเป็นต้องจัดเตรยีมขอ้มลู
ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกภายใต้ระยะเวลาที่จํากัด การจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
จึงเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในการต่อยอดความรู้ เพ่ือติดตาม วิเคราะห์ 
และคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น 

โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดตัวชี้วัดการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินการของหน่วยงานอื่นในสังกัดรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา เพ่ิมขึ้น โดยมีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึง
ผลลัพธ์การดําเนินงาน เช่น การบูรณาการและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ซึ่งมีผล
การดําเนินงานอยู่ในระดับที่ดี  

อย่างไรก็ตาม หากบูรณาการด้านข้อมูลต่างประเทศร่วมกับสํานักที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างย่ังยืน  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนโดย
สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายเพ่ือขยายผลในการสร้างเครือข่ายในแต่ละภาค แต่ละกลุ่มต่างๆ เช่น



 

๑๑๒ 

กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ผู้นําท้องถิ่น ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและอํานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาให้แก่ประชาชนอันจะสง่ผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีย่ิงขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
จากผลการประเมิน พบว่า การดําเนินการตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีขึ้นตามลําดับ  
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
การมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการบริหารราชการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี จึงได้กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การขอข้อมูลข่าวสาร การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ การมีระบบกลไกการ
จัดการกับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ตามที่ได้มุ่งมั่นจะให้เป็นองค์กรธรรมาภิ
บาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เป็นสิ่งสําคัญที่ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยพัฒนาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับเพ่ือให้
ข้าราชการนําไปปฏิบัติและยึดถือ 
  จากผลการประเมิน พบว่า ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อองค์กรที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง
ของธรรมาภิบาลย่ิงขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกปี ซึ่งจากผลการสํารวจความพึงพอใจพบว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนี้ 

 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 
๘๗.๕๐% ๘๖.๖๕% ๘๖.๖๕% ๘๖.๒๕% 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร     

ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการวัดความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งในมิติที่ ๓ มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง        
การติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดการดําเนินการ ซึ่งผู้บริหารให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงส่งผล
ต่อเป้าหมายที่กําหนด 

มิติที ่๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช ้    

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน และยกระดับคุณภาพ   
การบริหารจัดการขององค์กร  



 

๑๑๓ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการเพ่ือรองรับการเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (CertifiedFL) ซึ่งผลการตรวจรับรองฯ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๘๘.๓๕%(๕ คะแนน) 
สําหรับผลการดําเนินการแต่ละหมวดแต่ละปี สรุปดังนี ้

ปี  หมวด ผลการประเมิน หมวด ผลการ
ประเมิน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ 
การนําองค์กร 

๔.๕๗๑๔ 
(๙๕.๗๑%) 

หมวด ๔ 
การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู ้

๔.๔๒๘๖ 
(๙๔.๒๘%) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

๔.๔๕๗๑ 
(๙๔.๕๗%) 

หมวด ๕ 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

๓.๖๐๐๐  
(๘๖.๐๐%) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๓ 
การให้ความสําคัญกับผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๔.๕๗๑๔ 
(๙๕.๗๑%) 

หมวด ๖ 
การจัดการกระบวนการ 

๔.๖๖๖๗  
(๙๖.๖๖%) 

 
  วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  จากกรอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีตัวชี้วัด          
ที่เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
มิติตาม 

คํารับรองฯ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
๑(PMQA ๕,๑,๒,๓) 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําของส่วนราชการ 

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 

  มิติท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใส 

  มิติท่ี ๓ ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกเงินงบประมาณใน
ภาพรวม  

  มิติท่ี ๓ ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  
  มิติท่ี ๓ ตัวชี้วัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๒  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการ
ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ



 

๑๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
มิติตาม 

คํารับรองฯ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๒ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๔.๑ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินการตามญัตต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๔.๒ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา 
 

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการ
ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๒ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัต ิ

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ มิติท่ี ๑ ตั ว ช้ี วัดท่ี  ๑.๔ ร้ อยละความสํ าเร็ จของการส่ งเสริ ม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
(PMQA ๔,๑,๒,๓) 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูล
เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญตัิของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้
ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒.๒  - ไมม่ ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
(PMQA ๕,๑,๒,๓) 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑  ร้อยละของบคุลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการ
ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญตั ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

  มิติท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๓.๒ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัต ิ
 



 

๑๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
มิติตาม 

คํารับรองฯ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

 กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  มิติท่ี ๔ ตัวช้ีวัดท่ี ๘ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ มิติท่ี ๔ ตัวช้ี วัดท่ี ๘  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ       
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ มิติท่ี ๒ ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามประมวล
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา 

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคํารับรองการปฏิบัติราชการ        
กับแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตาม
กรอบแนวคิด Balance Scorecard สรุป ดังนี ้

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการกําหนดกรอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯสามารถ
สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรถูกขับเคลื่อน โดยจะเห็นได้ว่าในมิติท่ี ๑ ได้เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการทํางานมากกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเน้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ถูกต้อง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของการนําเข้าขอ้มูล การกําหนดตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
จึงเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันให้กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ มีความเข้มแข็งขึ้น แต่เนื่องจากยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารให้มีประสิทธิภาพดังนั้น จึงควรกําหนดตัวชี้วัดให้มี



 

๑๑๖ 

การวัดประสทิธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาถกู
ขับเคลื่อนต่อไป 
  สําหรับตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงาน
ทั้งจากยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและจากคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ซึ่งมีการ
สํารวจทั้งจากภายในองค์กร และจากภายนอกหากนําประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการสํารวจมา
ปรับปรุงอันจะทําให้องค์กรพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองภารกิจขององค์กรให้ดีย่ิงขึ้น  

 ๓.  สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการประเมินได้กําหนดให้วัดผลลัพธ์ (Result) มากกว่าวัด
กระบวนการ (Process) ตามที่ได้กําหนดในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่นการวัดผลลัพธ์ในเรื่องของบุคลากร ดังนี ้

ตัวชี้วดั 
กลุ่มเป้าหมาย 
ในการสาํรวจ 

ร้อยละท่ีสํารวจได ้

๑.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นขีดสมรรถนะเฉพาะ
ด้านของความเปน็มืออาชีพการบริหารจัดการ
ด้านการประชุมในการสนบัสนุนกระบวนการนติิ
บัญญัต ิ

� ข้าราชการตําแหนง่
ประเภทวิชาการสายงานนิติ
การ สายงานวทิยาการใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๙๘.๗๔ 

๑.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นระดบัขีดสมรรถนะ
เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
ในการสนบัสนนุกระบวนการนติิบัญญัต ิ

� ข้าราชการตําแหนง่
ประเภทวิชาการสายงานนติิ
การ สายงานวทิยาการใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑๐๐ 

ตารางที่ ๒๓ ตารางแสดงตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีส่ํารวจ 
ถึงผลการดําเนินการของกลุ่มเปา้หมายผู้รับบริการ 

 

 โดยในการสํารวจได้เน้นข้าราชการประเภทวิชาการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานรองรับ
ตามภารกิจหลักขององค์กรการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลัก รวมทัง้การเตรยีม
ความพร้อมของระบบฐานข้อมูล อันจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล/
เอกสาร หลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสํารวจความพึงพอใจของตัวชี้วัด รวมทั้งเป็นข้อมูล
มาสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (PMQA) อีกทางหนึ่ง ซึ่งการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผลการประเมิน
อยู่ที่ ๔.๙๒๙๑ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าในปีที่ผ่านๆ มาสําหรับผลการประเมินในแต่ละมิติ
เรียงลําดับจากมากที่สุด ได้แก่ มิติที่ ๑ (๔.๙๙๐๐), มิติที่ ๔(๔.๙๖๖๗), มิติที่ ๓ (๔.๙๔๓๗)และมิติที่ ๒ 
(๔.๗๓๗๕)  ดังนี ้
 
 
 
 



 

๑๑๗ 

 

มิต ิ
ค่านําหนัก คะแนนที่ได ้

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ ๔๕ ๕๐ ๔.๘๔๗๙ ๔.๙๘๕๗ 

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๗ ๒๐ ๔.๗๗๑๙ ๔.๗๓๗๕ 

มิติที่ ๓ ด้านประสทิธิภาพของการปฏบิัติงาน ๑๓ ๑๕ ๔.๙๒๓๑ ๔.๙๔๓๗ 

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ๒๕ ๑๕ ๔.๔๓๖๖ ๔.๙๖๖๗ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๔.๗๔๑๙ ๔.๙๒๙๗ 
 

• เปรียบเทียบมิติของแผนยุทธศาสตร์กับคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
 เมื่อเทียบระหว่างการแผนยุทธศาสตรข์องสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภากับคํารบัรองการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละมิติหากยึดตามกรอบแนวคิด Balance Scorecard นั้น แผนยุทธศาสตร์เน้นมิติ
ภายในมากกว่ามิติภายนอก โดยเน้นมิติท่ี ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ มิติที่ ๔ 
มิติด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นมิติภายในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบปฏิบัติงาน ดังแผนภาพที ่๑๗  จึงควรมุ่งเน้นมิติท่ี ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
และมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นมิติภายนอกเพ่ือตอบสนองกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ให้ดีย่ิงขึ้นอีกทางหนึ่ง  

  
แผนภาพที ๑๗ แผนภาพแสดงยทุธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีมุ่่งเน้นมิติภายในองค์กร 

 
 



๑๑๘ 

 จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชก
มติิ ตามแนวคิด Balance Scorecard 
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(มิติภายนอก) และมิติที่ ๔การพัฒนาองค์กร
ความสําคัญกับมิตภิายนอกย่ิงขึ้น อันจะวัดถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ตารางและแผนภาพ

มิต ิ

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏบิั

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

รวม 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
Balance Scorecard เมื่อพิจารณาน้ําหนักในแต่ละมิติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ

๒๕๕๖ จะเห็นได้ว่าให้ความสําคัญกับมิติท่ี ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาองค์กร(มิติภายใน)และมิติที่ ๔ ก็มีแนวโน้มที่จะลด

ภายนอกย่ิงขึ้น อันจะวัดถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ตารางและแผนภาพเปรียบเทียบค่าน้าํหนักตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖  
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

ด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ ๔๕ ๔๐ ๔๕ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๖ ๑๕ ๑๕ 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏบิตัิงาน ๑๒ ๑๕ ๑๕ 

ด้านการพัฒนาองค์กร ๒๗ ๓๐ ๒๕ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 
 
 
 

ารตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้ง ๔ 
ณาน้ําหนักในแต่ละมิติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
มีแนวโน้มที่จะลดลง เพ่ือให้

ภายนอกย่ิงขึ้น อันจะวัดถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
น้าํหนักตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๑๕ ๑๗ ๒๐ 

๑๕ ๑๓ ๑๕ 

๒๕ ๒๕ ๑๕ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 



 หากพิจารณาจากผลการประเมินรายมิติประกอบกับน้ําหนักการให้ความสําคญัของแต่
ละมิติแล้วพบว่ามิติที่ ๑, มิติที่ 
ประเมินในมิติท่ี ๔ที่ผ่านมาผลการประเมิน
ประเมินสูงขึ้น ในระดับ ๔.๙๖๖๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แสดงดังตาราง 

ตารางและแผนภาพ
ประจําปีงบประมาณ พ

มิติ 

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

รวม 

 
 ทั้งนี้ ผลการประเมิน
(PMQA) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร

พิจารณาจากผลการประเมินรายมิติประกอบกับน้ําหนักการให้ความสําคญัของแต่
มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ มีแนวโน้มคะแนนที่ดีขึ้นตามลําดับ

ที่ผ่านมาผลการประเมินมีแนวโน้มลดลง แต่ในปีงบประมาณ พ
๙๖๖๗ คะแนน อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ   
 

ตารางและแผนภาพเปรียบเทียบผลการประเมนิตามรับรองการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (รายมติ)ิ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ๕.๐๐๐๐ ๔.๑๗๕๔ ๔.๖๗๐๔ ๔.๘๘๔๐

ด้านคุณภาพการให้บริการ ๔.๖๒๘๑ ๔.๘๙๐๗ ๔.๖๕๕๖ ๔.๖๔๙๕

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ๓.๗๙๑๗ ๔.๗๗๗๓ ๔.๙๙๖๕ ๔.๙๘๙๑

๔.๙๙๙๑ ๔.๘๐๐๐ ๔.๗๓๓๙ ๔.๖๑๗๔

๔.๗๙๕๓ ๔.๕๖๐๓ ๔.๗๓๓๐ ๔.๗๙๗๙

 

 

ผลการประเมินอาจจะเป็นผลมาจากการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือยกระดับองค์กรให้เป็น

 

๑๑๙ 

พิจารณาจากผลการประเมินรายมิติประกอบกับน้ําหนักการให้ความสําคญัของแต่
นตามลําดับ โดยเฉพาะผลการ

แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการ
คะแนน อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ   

ระเมนิตามรับรองการปฏิบตัิราชการ  
 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

๘๘๔๐ ๔.๘๔๗๙ ๔.๙๘๕๗ 

๖๔๙๕ ๔.๗๗๑๙ ๔.๗๓๗๕ 

๙๘๙๑ ๔.๙๒๓๑ ๔.๙๔๓๗ 

๖๑๗๔ ๔.๔๓๖๖ ๔.๙๖๖๗ 

๗๙๗๙ ๔.๗๔๑๙ ๔.๙๒๙๗ 

 

 

ะเป็นผลมาจากการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือยกระดับองค์กรให้เป็น



๑๒๐ 

องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ใดที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพ่ือการก้าวไปสู่องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 ดังนั้น การประยุกต์ใช้ทั้งแนวคิด 
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชกา
การประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายมิติ 
ซึ่งมีผลการประเมินในภาพร่วมอยู่ในระดับคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณปัจจุบันดังแผนภาพที่ 

แผนภาพที่ ๑๘ แผนภาพแสดงผลประเมินองค์กรตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ

แผนภาพที่ ๑๙ แผนภาพแสดงผลประเมินองค์กรตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ

 กล่าวโดยสรุป ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ควบคู่กับการดําเนิ
แม้คํารับรองการปฏิบัติราชการจะเป็นเพียงกลไกหนึ่งแต่ก็มีความสําคัญ

๔.๗๙๕๓

๔.๒๐๐๐

๔.๔๐๐๐

๔.๖๐๐๐

๔.๘๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๒๕๕๑

 

องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Excellence Organization) อันจะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ทราบว่ามีสิ่ง
ปรุงและพัฒนาองค์กรเพ่ือการก้าวไปสู่องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ดังนั้น การประยุกต์ใช้ทั้งแนวคิด Balanced Scorecard และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจะส่งผล
วุฒิสภามีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชกา
การประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายมิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีงบประมาณ พ

ะเมินในภาพร่วมอยู่ในระดับคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณปัจจุบันดังแผนภาพที่ ๑๘ และแผนภาพที่ ๑๙ 

แผนภาพแสดงผลประเมินองค์กรตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.

งผลประเมินองค์กรตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ

 
กล่าวโดยสรุป ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่
ด ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ควบคู่กับการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ

แม้คํารับรองการปฏิบัติราชการจะเป็นเพียงกลไกหนึ่งแต่ก็มีความสําคัญส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการ

๗๙๕๓

๔.๕๖๐๓

๔.๗๓๓๐

๔.๗๙๗๙

๔.๗๔๑๙

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

คะแนนภาพรวม

อันจะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ทราบว่ามีสิ่ง
ปรุงและพัฒนาองค์กรเพ่ือการก้าวไปสู่องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดย่ิีงขึ้น 

และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ของ

วุฒิสภามีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมีผล

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ะเมินในภาพร่วมอยู่ในระดับคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจนถึง

 
.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (ภาพรวม) 

 
งผลประเมินองค์กรตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (รายมิต)ิ 

กล่าวโดยสรุป ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่

นงานตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ
ให้เกิดความสําเร็จในการ

๗๔๑๙
๔.๙๒๙๑

๒๕๕๕ ๒๕๕๖



 

๑๒๑ 

ช่วยกํากับ ติดตาม ควบคุม และดูแลการดําเนินงานที่เป็นกลไกหลักในการบริหารยุทธศาสตร์อีกทาง
หนึง่ในการตอบสนองต่อเป้าประสงค์หลักในแต่ละปีงบประมาณใหบ้รรลุเป้าประสงค์หลักที่กําหนดอัน
จะส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป 
 

 

๔.๑ ระดับโครงการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําแผนปฏิบัติราชการประจําปีมากําหนดเป็นตัวชี้วัด

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในระยะแรกผลการดําเนินการอยู่ที่ ร้อยละ ๕๙.๔๖ แต่ยังคงวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สําเร็จ ๑๐๐ % ซึ่งมี
ทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับดังนี้    

ปีงบประมาณ 
จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 
จํานวนโครงการ

แล้วเสร็จ 
จํานวนโครงการ
ไม่แล้วเสร็จ 

ร้อยละความสาํเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓๗ ๒๒ ๑๕ ๕๙.๔๖  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๐ ๑๖ ๔ ๘๐.๐๐  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๘ ๒๗ ๑ ๙๖.๔๓  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖ ๑๕ ๑ ๙๓.๗๕  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓๙ ๓๘ ๑ ๑๐๐ (๙๓.๕๓*) 

*สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดเกณฑ์ประเมินเพ่ือวัดความสําเรจ็ในการบรรลุตามผลผลิตและผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม 

ตารางที่ ๒๔ ตารางแสดงความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลผลิต ผลลัพธ์ นั้น จะต้องกําหนดตัวชี้วัด
ให้ชัดเจนอันจะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้
ประสบผลสําเร็จ ประกอบกับในการวัดผลการประเมินของผู้ประเมินมีความเข้มข้นขึ้น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ประเมินได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
ใน ๓ ส่วน ได้แก ่
  ๑) ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ (ความทันเวลาของโครงการ/กิจกรรม          
ที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําป)ี 
  ๒) ตัวชี้วัดของผลผลิตของโครงการ 
  ๓) ตัวชี้วดัของผลลัพธ์ของโครงการ 
  ดังนั้น จึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการกําหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรม
และแม้ว่าการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะสามารถดําเนินโครงการจนบรรลุผลสําเร็จ
ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (ร้อยละ ๙๓.๕๓) แต่ก็ยังไม่สะท้อนถึงความสําเร็จของกล
ยุทธ์เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ไว้เช่นเดียวกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



 

๑๒๒ 

ปัญหา/ข้อสังเกตการดําเนินการ  
๑. จากการติดตามผลการดําเนินงานโดยบางโครงการไม่สามารถดําเนินการติดตาม

ผลลัพธ์ไดภ้ายในปีงบประมาณ เนื่องจากผลลัพธต์้องใช้ระยะเวลาในการประเมินผล เช่นโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง , โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นซึ่งส่งผล
ต่อการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีและกระทบต่อผลการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วน
ราชการ) 

๒. การปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงการระหว่างปีงบประมาณ อาจจะกระทบต่อการบริหาร
จัดการงบประมาณได ้

๓. บางโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการมีผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด แต่ยังมี
งบประมาณเหลือ จึงควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่จะต้องใช้งบประมาณในโครงการนั้นๆ เพื่อ
นํางบประมาณไปจัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรมอื่นเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําป ี

๔. ในปี ๒๕๕๖ มีหลายโครงการ/กิจกรรม ที่ได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม ในระหว่าง
ปีงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังนั้น ผู้ท่ีจะ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ควรแจ้งสํานักนโยบายและแผนเพ่ือวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กบัยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้เพ่ือนําเสนอผู้บริหารก่อนทีผู่้เกี่ยวข้องหรือเจ้าของโครงการ/กิจกรรม นําไป
ดําเนินการหรือปฏิบัติอันจะนําไปสู่การติดตามและประเมินผล ประกอบกับโครงการ/กิจกรรม 
ที ่จัดทําในระหว่างปีงบประมาณนั้นแม้ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีก็มีความสําคัญ 
เนื่องจากอาจจะเป็นนโยบายเรง่ด่วนทีจ่ะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 

 ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
 ๑. ไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะ     

เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 
 ๒. การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ควรเร่งรัดดําเนินการใช้จ่าย

งบประมาณให้ตรงตามแผนการติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามที่กําหนด โดยเฉพาะโครงการที่
ต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือไม่ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ อีกทั้งในด้านภาพรวม
ของการเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานในแต่ละปีด้วย 

 ๓. การกําหนดงบประมาณสําหรับการดําเนินการโครงการ ควรพิจารณาให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริง ไม่ควรกําหนดไว้สูงเกินไป เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณแก่โครงการ/กิจกรรม
อื่นได้เช่นกัน 

 ๔. ด้านผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม ควรดําเนินการติดตามผลลัพธ์ทันทีหรือภายใน
ปีงบประมาณ เนื่องจาก ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม เป็นการวัดถึงผลสําเร็จที่แท้จริงของโครงการ 
(Result) 

 ๕. ควรพิจารณาถึงความพร้อมของการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมดําเนินการ
เป็นไปตามที่กําหนด 

  



 

๑๒๓ 

๔.๒ ระดับกลยุทธ ์
  ตามที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยกําหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้น         
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดแผนงานและโครงการขึ้นภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่ทั้งแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์กลยุทธ์ไว้ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไม่
สามารถประเมินประเมินผลลัพธ์กลยุทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้  
๔.๓ ระดับยุทธศาสตร ์
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยได้กําหนด เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
หลักไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ผลการประเมินออกมาดังนี ้
 

ตัวชี้วัดท่ี ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์หลัก 

ค่าเป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

และแหล่งข้อมูล 

สถานภาพ 
เป้าประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๑ ระดับความสําเร็จของการนําระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๔ 
(คะแนน) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 
   ๔.๙๒๙๑ คะแนน 
   แหล่งข้อมูล 
   สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๒ จํานวนโครงการในแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีท่ีมีการใช้  
๒ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

���� 
 งบประมาณสูงสุดได้รับ  - 
 การประเมินประสิทธิผลและ  แหล่งข้อมูล 
 ความคุ้มค่า  - 

๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

๗๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

 ส่วนเสียท่ีเข้ามารับบริการ  ร้อยละ ๘๙.๘๐  
 จากสํานักงานเลขาธิการ  แหล่งข้อมูล  
 วุฒิสภา  ผลลัพธ์การดําเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ การให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

๑.๔  ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามามี 

๗๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

 ส่วนร่วมในโครงการตาม  ร้อยละ ๘๓.๙  
 แผนปฏิบัติราชการ  แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน(ร้อยละ ๘๖.๑๘) 
๒. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน(ร้อยละ ๘๐) 
 

 



 

๑๒๔ 

ตัวชี้วัดท่ี ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์หลัก 

ค่าเป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

และแหลง่ข้อมูล 

สถานภาพ 
เป้าประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลักข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานถึงได้ง่าย   และเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

๒.๑ ฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๒.๑.๑ ร้อยละของข้อมูลท่ีนําเข้าระบบ

ผิดพลาดน้อยลง 
๑๐ 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

���� 

   - 
   แหล่งข้อมูล 
   - 

๒.๑.๒ ร้อยละของข้อมูลท่ีมี 
การเผยแพร่ได้รับการแก้ไข 
ให้เป็นปัจจุบัน 

๗๐ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

���� 

  -  
   แหล่งข้อมูล  
   -  

๒.๒ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการสารสนเทศ 
๗๕ 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

   ร้อยละ ๙๕.๒๖๙๙  
   แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ 
ระดับความสําเร็จใน     การเสริมสร้างและพัฒนา
ข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา) 

 

๒.๒.๒ จํานวนชั่วโมงของ        ความ
ขัดข้องในการให้บริการ 

๔๘ 
(ชั่วโมง) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

 ของระบบเทคโนโลยี   ๔๔ ชั่วโมง  
 (Down Time) ต่อปี  แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตัวชี้วัดท่ี 
๒.๑.๖ จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการ
ให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Down 
Time) จํานวน ๔๘ ชั่วโมง / ปี) 

 

๒.๓ ความครอบคลุมของข้อมูล ความ
ต้องการของสมาชิก 

๖๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

���� 

 วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ  ไม่ได้ดําเนินการสํารวจ  
๒.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก 

วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อ
การตอบสนองความต้องการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ 

 แหล่งข้อมูล  
 ไม่มี  

๒.๔ เชื่อมโยงกับเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ 

๓ 
(เครือข่าย) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

���� 

๒.๔.๑ ยกระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 ๐ เครือข่าย  
  แหล่งข้อมูล  
  ไม่มี  
  

 
   



 

๑๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๓.๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนา 

๘๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

 บุคลากร  ร้อยละ ๙๕.๙๙  
   แหล่งข้อมูล  
   ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตัวชี้วัดท่ี 
๒.๑.๓ ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร) 

 

๓.๒ ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมี
สมรรถนะตามท่ีกําหนด 

๖๕ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

  ร้อยละ ๙๘.๗๐  
  แหล่งข้อมูล  
  ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตัวชี้วัดท่ี 
๒.๑.๔ ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด) 

 

๓.๓ ร้อยละของข้าราชการท่ีมี 
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานท่ีสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๗๐ 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

☺☺☺☺ 

ร้อยละ  ๘๘.๐๕ (๑,๐๗๔ คน) 
แหล่งข้อมูล 
สํานักบริหารงานกลาง 
(ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบท่ี ๒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สําหรับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ พบว่า ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒มีจํานวน ๔ ตัวชี้วัด หลัก/ย่อย 
ที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรม มารองรับกับเป้าประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของข้อมูลที่นําเข้าระบบผิดพลาดน้อยลง และตัวชี้วัดที่ 
๒.๑.๒ ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ ความครอบคลุมของข้อมูล ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดเป้าประสงค์ย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ ร้อยละความพึง
พอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔ ยกระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

จึงไม่มีผลการดําเนินงานขององค์กรที่สามารถนํามาประเมินผลสําเร็จของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ได้  

ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
ในระดับโครงการได้จัดทํา/เสนอ หรือวิเคราะห์โครงการซึ่งมีค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต 

ผลลัพธ์ เพ่ือดําเนินการไว้ในแต่ละปี  แม้ในระดับกลยุทธ์ไม่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ในที่ส่งผลไปถึงระดับ
ยุทธศาสตร์ แต่ความเข้มข้นของการวัดผลเพ่ือการประเมินในระดับยุทธศาสตร์ก็มีความสําคัญ  และจาก
การติดตามและประเมินผลประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕          
และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําผลการประเมินบางส่วนจากตัวชี้วัดนําจากคํารับรองการ



 

๑๒๖ 

ปฏิบัติราชการมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายซึ่งคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น
เป็นเพียงเครื่องมือที่เสริมการปฏิบัตงิานเพ่ือการเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 

ดังนั้น ในระดับยุทธศาสตร์ควรมีความชัดเจนว่าตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลักของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามที่กําหนดไว้นั้นมีโครงการใดบ้างในแผนปฏิบัติราชการแต่
ละปีจะสะท้อนถึงตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลักใดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งหากไม่มีโครงการใดสนอง
ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรจะได้กําหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กร
เนื่องจากเป้าประสงค์หลักเป็นการกําหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ท่ีต้องการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ที่บ่งบอกถึงความต้องการให้เป็นรูปธรรมวัดผลได้   

************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

๑๒๗ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๑ 
แผนภูมิแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

 



 

๑๒๘ 

 



 

๑๒๙ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๒ 
ตารางสรุปภาพรวมโครงการตามยุทธศาสตร/์โครงการท่ีเป็นงานประจํา และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 



 

๑๓๐ 

ตารางสรุปภาพรวมโครงการตามยุทธศาสตร/์โครงการท่ีเป็นงานประจํา และงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการท่ีเป็นงานประจํา โครงการยุทธศาสตร์ รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

๖ ๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐๐ ๗ ๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ 

๒. พัฒนา
ฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔ ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ ๗ ๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๓. พัฒนาบุคลากร
เพ่ือสนับสนนุ
ภารกิจในวงงาน
นิติบัญญัติ 

๑ ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๑ ๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ ๒๘ ๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙ ๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๑ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๓ 
ตารางแสดงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเภทโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

ตารางแสดงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

ประเภทโครงการ

๑ โครงการตามยุทธศาสตร์
๒ โครงการทีเ่ปน็งานประจํา

รวม

 

๒๘

๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐

 

ตารางแสดงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ    
จํานวน    

(โครงการ)    
โครงการตามยุทธศาสตร ์ ๒๘ 

งานประจํา ๑๑ 
รวม ๓๙ 

 

๑๑

จํานวน (โครงการ)

งานประจาํ โครงการตามยุทธศาสตร์

๓๘,๘๕๗

งบประมาณ (บาท)

งานประจาํ โครงการตามยุทธศาสตร์

จําแนกตามประเภทโครงการ)    
งบประมาณ    
(บาท)    

๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ 
๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐ 
๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐ 

    

 

๘๕๗,๘๐๐.๐๐



 

๑๓๓ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๔ 
ตารางแสดงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

ตารางแสดงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑    พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจใ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

 

ตารางแสดงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์    
จํานวน    

(โครงการ)
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี ๑๓ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ ๑๙ 

รวม ๓๙    
 

 

 

๑๓

๗

๑๙

จํานวน (โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐
๐

๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐
๐

๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐
๐

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

    

)    
งบประมาณ    
(บาท)    

๑๗,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ 
๓๓,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๗,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ 
๖๘,๒๒๐,๘๐๐.๐๐    

    

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓



 

๑๓๕ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๕ 
ตารางแสดงโครงการตามยทุธศาสตร์และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร     

(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

ตารางแสดงโครงการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

๑๗

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

 

ตารางแสดงโครงการตามยทุธศาสตร์และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
(จําแนกตามประเด็นยทุธศาสตร)์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
จํานวน    

(โครงการ)
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๗ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ๑๘ 

รวม ๒๘    

 

 

 

๗

๓๑๘

จํานวน (โครงการ)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐

๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

ยทุธศาสตร์และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร     

    

)    
งบประมาณ    
(บาท)    
๒,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ 
๙,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๑๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๙,๓๖๓,๐๐๐.๐๐    

    

    

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓



 

๑๓๗ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๖ 
ตารางแสดงโครงการท่ีเป็นงานประจําและงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรร     

(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

ตารางแสดงโครงการท่ีเป็น

ประเด็นยุ

๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

๒๓

๓๙๘,

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

 

โครงการท่ีเป็นงานประจําและงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรร 
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์    
จํานวน    

(โครงการ)
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ๑ 

รวม ๒๘    

 

 

 

 

๖๔

๑

จํานวน (โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐
๐

๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐
๐

,๐๐๐.๐๐

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 

งานประจําและงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรร     

    

)    
งบประมาณ    
(บาท)    
๑๔,๖๕๙,๘๐๐.๐๐ 
๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๙๘,๐๐๐.๐๐ 
๓๘,๘๕๗,๘๐๐.๐๐    

    

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓



 

๑๓๙ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๗ 
ตารางสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ     

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 



 

๑๔๐ 

ตารางสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน จํานวน จํานวน

(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

1. พัฒนาระบบปฎิบัติงาน 7 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,986,000.00 6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,659,800.00 13 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,645,800.00

ให้เป็นไปตามหลักบริหาร 7 งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,541,126.00 6 งบประมาณที่เบิกจ่าย 13,577,703.98 13 งบประมาณที่เบิกจ่าย 15,118,829.98

กิจการบ้านเมืองที่ดี คงเหลือ / ใช้เกิน 1,444,874.00 คงเหลือ / ใช้เกิน 1,082,096.02 คงเหลือ / ใช้เกิน 2,526,970.02

100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 51.61% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 92.62% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 85.68%

ร้อยละคงเหลือ 14.32%

2. พัฒนาฐานข้อมูลและ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,317,000.00 4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,800,000.00 7 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33,117,000.00

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 งบประมาณที่เบิกจ่าย 9,095,277.00 4 งบประมาณที่เบิกจ่าย 21,723,080.00 7 งบประมาณที่เบิกจ่าย 30,818,357.00

คงเหลือ / ใช้เกิน 221,723.00 คงเหลือ / ใช้เกิน 2,076,920.00 คงเหลือ / ใช้เกิน 2,298,643.00

100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 97.62% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 91.27% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 93.06%

ร้อยละคงเหลือ 6.94%

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อ 18 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,060,000.00 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 398,000.00 19 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,458,000.00

สนับสนุนภารกิจในวงงาน 18 งบประมาณที่เบิกจ่าย 12,344,107.63 1 งบประมาณที่เบิกจ่าย 544,379.37 19 งบประมาณที่เบิกจ่าย 12,888,487.00

นิติบัญญัติ คงเหลือ / ใช้เกิน 4,715,892.37 คงเหลือ / ใช้เกิน -146,379.37 คงเหลือ / ใช้เกิน 4,569,513.00

100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 72.36% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 136.78% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 73.83%

ร้อยละคงเหลือ 26.17%

28 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 29,363,000.00 11 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,857,800.00 39 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,220,800.00

28 งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,980,510.63 11 งบประมาณที่เบิกจ่าย 35,845,163.35 39 งบประมาณที่เบิกจ่าย 58,825,673.98

คงเหลือ / ใช้เกิน 6,382,489.37 คงเหลือ / ใช้เกิน 3,012,636.65 คงเหลือ / ใช้เกิน 9,395,126.02

100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 78.26% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 92.25% 100.00% ร้อยละการเบิกจ่าย 86.23%

ร้อยละคงเหลือ 21.74% ร้อยละคงเหลือ 7.75% ร้อยละคงเหลือ 13.77%

หมายเหตุ   หมายถึง  ผลการดําเนินงานที่แล้วเสรจ็   หมายถึง  งบประมาณที่เบิกจ่าย

  หมายถึง รอ้ยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการ   หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่าย

รวมทัง้ส้ิน

โครงการท่ีเป็นงานประจํา

งบประมาณ

(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ

(บาท)

รวมท้ังสิน้ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)โครงการตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ

(บาท)



 

๑๔๑ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๘ 
ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย (จําแนกตามประเภทโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

ประเภทโครงการ

โครงการตามยทุธศาสตร์ 28

โครงการที่เป็นงานประจํา 11

28

เปา้หมาย แลว้เสร็จ

11

39รวม 39

 

ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย (จําแนกตามประเภทโครงการ

ร้อยละความสาํเร็จ ไดรั้บจัดสรร ท่ีเบกิจ่าย คงเหลือ

ในการดําเนนิโครงการ (บาท) (บาท) (บาท

6,382,489.3722,980,510.6329,363,000.00

3,012,636.6538,857,800.00-100.00%

-100.00%

58,825,673.98-100.00%

แลว้เสร็จ ไม่แลว้เสร็จ

งบประมาณ โครงการ

35,845,163.35

68,220,800.00 9,395,126.02

จําแนกตามประเภทโครงการ) 

 

 

 

 

คงเหลือ/ใช้เกนิ ร้อยละ ร้อยละ

บาท) การเบกิจ่าย คงเหลือ

21.74%78.26%6,382,489.37

7.75%92.25%3,012,636.65

งบประมาณ (บาท)

9,395,126.02 13.77%86.23%



 

๑๔๓ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๙ 
ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย     

(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 
 
 

 

 

 



๑๔๔ 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ในการดําเนินโครงการ

1 13 13

2 7 7

3 19 19

รวม 39 39

โครงการ

เป้าหมาย แล้วเสร็จ

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์

ร้อยละความสําเร็จ ได้รับการจัดสรร ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

ในการดําเนินโครงการ (บาท) (บาท)

100.00% - 17,645,800.00 15,118,829.98 2,526,970.02

100.00% - 33,117,000.00 30,818,357.00 2,298,643.00

100.00% - 17,458,000.00 12,888,487.00 4,569,513.00

100.00% 68,220,800.00 58,825,673.98 9,395,126.02

โครงการ งบประมาณ

ไม่แล้วเสร็จ

ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย  

 

คงเหลือ/ใช้เกิน ร้อยละ ร้อยละ

(บาท) การเบิกจ่าย คงเหลือ

2,526,970.02 85.68% 14.32%

2,298,643.00 93.06% 6.94%

4,569,513.00 73.83% 26.17%

9,395,126.02 86.23% 13.77%

งบประมาณ



 

๑๔๕ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๑๐ 
ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินงานและข้อมูลเปรียบเทียบ    

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเพ่ือดําเนินโครงการ    
    

    

    

    

    

    

    



 

๑๔๖ 

    

ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินงานและข้อมูลเปรียบเทียบ    
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเพ่ือดําเนินโครงการ    

    

    

 

 

 

 

จํานวน
โครงการที่แล้วเสร็จ

งบประมาณ
งบประมาณที่เบิกจ่าย

จํานวน
โครงการที่แล้วเสร็จ

งบประมาณ
งบประมาณที่เบิกจ่าย

จํานวน
โครงการที่แล้วเสร็จ

งบประมาณ
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(โครงการ)
(โครงการ)

(บาท)
(บาท)

(โครงการ)
(โครงการ)

(บาท)
(บาท)

(โครงการ)
(โครงการ)

(บาท)
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
7

7
2,986,000.00

1,541,126.00
6

6
14,659,800.00

13,577,703.98
13

13
17,645,800.00

15,118,829.98

ยุทธศาสตร์ที่ 2
3

3
9,317,000.00

9,095,277.00
4

4
23,800,000.00

21,723,080.00
7

7
33,117,000.00

30,818,357.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3
18

18
17,060,000.00

12,344,107.63
1

1
398,000.00

544,379.37
19

19
17,458,000.00

12,888,487.00

รวม

รวม
58,825,673.98

68,220,800.00
39

39
35,845,163.35

38,857,800.00
11

11

ประเด็นยุทธศาสตร์

22,980,510.63
29,363,000.00

28
28

โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการที่เป็นงานประจํา



 

๑๔๗ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๑๑ 
ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินการ (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

 

 



๑๔๘ 

ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินการ 

จํานวน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 18

28

โครงการตามยทุธศาตร์
ประเด็นยทุธศาสตร์

รวม

 

ารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบเป้าหมายและผลการดําเนินการ (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

 
 
 
 
 

จํานวน โครงการที่แล้วเสรจ็ จํานวน โครงการที่แล้วเสรจ็

7 6 6

3 4 4

18 1 1

โครงการตามยทุธศาตร์ โครงการที่เป็นงานประจํา

111128

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 

 

 

จํานวน โครงการที่แล้วเสรจ็

13 13

7 7

19 19

รวม

3939



 

๑๔๙ 

 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑๒ 
ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณ    

ท่ีเบิกจ่ายเพ่ือดําเนินโครงการ (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์ 
 
 

 

 



๑๕๐ 

ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบ
เพ่ือดําเนินโครงการ 

งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 2,986,000.00

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 9,317,000.00

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 17,060,000.00

รวม 29,363,000.00

ประเด็นยทุธศาสตร์

โครงการตามยทุธศาสตร์

 

ตารางแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย
เพ่ือดําเนินโครงการ (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร)์

 

 

 

 

 

งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

1,541,126.00 14,659,800.00 13,577,703.98 17,645,800.00

9,095,277.00 23,800,000.00 21,723,080.00 33,117,000.00

12,344,107.63 398,000.00 544,379.37 17,458,000.00

22,980,510.63 38,857,800.00

โครงการที่เป็นงานประจําโครงการตามยทุธศาสตร์

35,845,163.35 68,220,800.00

เทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
) 

 

 

งบประมาณ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

(บาท) (บาท)

17,645,800.00 15,118,829.98

33,117,000.00 30,818,357.00

17,458,000.00 12,888,487.00

รวม

58,825,673.9868,220,800.00



 

๑๕๑ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๑๓ 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
    

    

    

    

    

    

    



 

๑๕๒ 

 

 

 

 มติิท่ี 1 มติิด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 50.00 4.9900

1  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุป้าหมาย

    ตามยุทธศาสตร์

    1.1 รอ้ยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

         มอือาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.1 รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะ

                เฉพาะด้านของความเป็นมอือาชีพการบรหิาร

                จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน

                กระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.2 รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะ

                เฉพาะด้านของความเป็นมอือาชีพด้านวิชาการ

                ในการสนับสนุนการะบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.3 รอ้ยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

                มอือาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน

                กระบวนการนิติบัญญัติ

                1.1.3.1 ระดับความสําเรจ็ในการกําหนด

                         สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                         มอือาชีพของสายงานสนับสนุน

                         ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

                1.1.3.2 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา

                         มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน

                         สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ

                         นิติบัญญัติ

        1.1.4 รอ้ยละความสําเรจ็ของการติดตามการดําเนินการ

               ตามญัตติและข้อปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒสิภา

               ก่อนการประชุมวุฒสิภา

               1.1.4.1 ร้อยละความสําเรจ็ของการติดตาม

                        การดําเนินการตามญัตติ

               1.1.4.2 ร้อยละความสําเรจ็ของการติดตาม

                         การดําเนินการตามข้อปรกึษาหารอื

                         ของสมาชิกวุฒสิภาก่อนการประชุม

                         วุฒสิภา

   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสรมิสรา้งและพัฒนาข้อมูล

        เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมลูนิติบัญญัติของสํานักงาน

        เลขาธิการวุฒสิภา

        1.2.1 รอ้ยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.3000 4.9000 0.0980

        1.2.2 ระดับความถี่ในการใช้บรกิารทางเว็บไซด์

               (Page View)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

คา่

คะแนนที่

ได้

คะแนน

ถ่วงนํ้าหนัก

35.00 4.9857

18.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

70 75 80 85 90 98.7400

75 80 85 90 100.0000

5.0000

5.0000 0.2000

1 2 3 4 5

4 5

2.00

5.0000 0.2000

5.0000 0.2000

70

ระดับ

0.30005.0000

5.0000 0.1000

0.10005.00005.0000

5.0000

6.00ร้อยละ 

2.00ระดับ 1 2 3

ระดับ 3.00

ระดับ 3.00 30 40 50 60 70 86.1000 5.0000 0.1500

0.15005.0000100.00007060504030

ร้อยละ 304,000  314,000  324,000  5.0000 0.0500

4.9667

1.00

6.00

334,000  344,000  412,261    



 

๑๕๓ 

 

 

       1.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ

               ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี

               สารสนเทศฯ ระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

       1.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 95.2699 5.0000 0.0500

  1.3 ระดบัความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้

       ประโยชน์ของฐานข้อมูลดา้นตา่งประเทศ

       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลดา้นต่างประเทศ

               ที่มีอยู่ในรูปดจิิตอล ของปีงบประมาณ 

               พ.ศ. 2556

       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

               ประโยชน์ในการดําเนินการดา้นตา่งประเทศ

               ของบุคลากรในสํานักด้านตา่งประเทศ

       1.3.4 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

               ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอ่ืน

               ในสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา

  1.4 ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย

        และการมีส่วนร่วมของประชาชน

       1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา

               นักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือ

               เก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท

               อํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา หรือส่งเสริม

               การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

       1.4.2 จํานวนเครือข่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

               ที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณได้ดําเนินการ

               ขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํา

               นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย 30 คน

               ตอ่กลุ่มเครือข่ายใหม่

       1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายใหม่

               เสนอเข้ารับการพิจารณา

2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

   ปฏิบัติราชการ

   2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ

        2.1.1 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานในดา้น

                นิตบิัญญัติ (จํานวน 60 เรื่อง)

                (เป้าหมาย 251 เรื่อง)

        2.1.2 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานของ

                คณะกรรมาธิการ (จํานวน 2,480 เรื่อง)

                (เป้าหมาย 4,721 เรื่อง)

        2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

                ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่าคะแนน

ท่ีได้

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

ร้อยละ 

ร้อยละ 60 65 70

90ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

4.9500

65 70

75 88.98 5.0000 0.0500

0.10005.0000100.00100

75 80 91.49 4.9000 0.0490

0.09804.900094.5070656055502.00

1.00

2.00 807060

60

1.00

6.00

2.00

80

60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

4

4

61.00

2.00

2.00

5.00

จํานวน

เครือข่าย

จํานวน

5.0000

8 12 16 20 41 5.0000 0.1000

6 8 10 12

9 12 15 18

12 5.0000 0.1000

27 5.0000 0.0500

15.00 5.0000

1.3333

8.00 5.00005.0000

100908070

0.4000

60

ร้อยละ 1.3333 70 75 80

ร้อยละ 

90 100 5.0000 0.008385

0.00835.0000100

ร้อยละ 0.00835.000095.990090858075701.3333



 

๑๕๔ 

 

 

       2.1.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดร้ับการพัฒนา

               ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ

               ตามท่ีกําหนด

       2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา

               มีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

       2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการ

               ให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

               (Down time) จํานวน 48 ช่ัวโมงตอ่ปี

  2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ

        โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

        ราชการประจําปีของส่วนราชการ

  มิติท่ี 2 ด้านคณุภาพการให้บรกิาร 20 4.7375

  3 ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์

     มาตรฐานความโปร่งใส

  4 ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล

     จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

  5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 7.00 70 75 80 85 90 86.2500 4.2500 0.2975

  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15 4.9437

  6 ระดบัความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9155

     6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ

           ในภาพรวม

           6.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน

           6.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

                   6 เดือนแรก

           6.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดอืน

           6.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงนิงบประมาณตามแผน

     6.2 ระดบัความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

  7 ระดบัความสําเร็จของการจัดทําตน้ทุนตอ่หน่วยผลผลิต

     และดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

     การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองคก์ร 15 4.9667

  8 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหาร

     จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

     กรณทีี่ 1 ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คณุภาพ

     การบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Certified FL)

     8.1 ความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์

          คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน

          (Certified FL) (หมวด 1-7) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่าคะแนน

ท่ีได้

คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.3500

0.00835.0000

5.000093.5300

4444

8580

46

0.00835.000099.26858075

52

657.00

1.3333

1.3333

48

7570

50

0.00835.000098.7080706560551.3333

7.00

3216.00

7065

ระดับ

ระดับ 1 2 3 4

4

5 5.0000 5.0000 0.3500

0.30005.00005.00005

5.0000

4.9667

10.00 1 5

15.00

ไม่ผ่าน (1) 

/ผ่าน (5)

5.0000 0.5000

0.24164.83105.00

ร้อยละ

ร้อยละ

74

46.46

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ 0.25005.00005.0000543215.00

1.00

1.00

1.00

2.00 72

44.02

91

0.0500

76 78 80 89.5400 5.0000 0.1000

93 94 95 99.3200 5.0000

48.91 51.36 53.80 91.8100 5.0000

0.0500

91 92 93 94 95 94.1550 4.1550 0.0416

92



 

๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
          ผลการดําเนินการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร

          จัดการภาครัฐ (Application Report)

100 4.9291

 ข้อมูล ณ วันที ่24 มกราคม 2557

5
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

3

1 2 3 4

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

0.24504.90004.900054215.00ร้อยละ 

ผลการ

ดําเนินงาน

หน่วยวัด
น้ําหนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการดําเนินงาน

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก



 

๑๕๖ 

 

 

 

 



 

๑๕๗ 

 
 

ภาคผนวกที่ ๑๔ 
ตารางและแผนภาพแสดงน ้าหนักตามคา้รับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๕๖ (รายมติิ) 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๘ 

ตารางและแผนภาพแสดงน ้าหนักตามคา้รับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๕๖ (รายมติิ) 

 

มิติ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ  ๔๕ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๗ ๒๐ 

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏบิัติงาน  ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๓ ๑๕ 

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ๒๗ ๓๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๙ 

  

ภาคผนวกที่ ๑๕ 
ตารางและแผนภาพแสดงผลการประเมินตามรับรองการปฏิบตัิราชการ  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (รายมติิ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖๐ 

ตารางและแผนภาพแสดงผลการประเมินตามรับรองการปฏิบตัิราชการ  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (รายมติิ) 

มิติ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ  ๕.๐๐๐๐ ๔.๑๗๕๔ ๔.๖๗๐๔ ๔.๘๘๔๐ ๔.๘๔๗๙ ๔.๙๘๕๗ 

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  ๔.๖๒๘๑ ๔.๘๙๐๗ ๔.๖๕๕๖ ๔.๖๔๙๕ ๔.๗๗๑๙ ๔.๗๓๗๕ 

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏบิัตงิาน  ๓.๗๙๑๗ ๔.๗๗๗๓ ๔.๙๙๖๕ ๔.๙๘๙๑ ๔.๙๒๓๑ ๔.๙๔๓๗ 

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ๔.๙๙๙๑ ๔.๘๐๐๐ ๔.๗๓๓๙ ๔.๖๑๗๔ ๔.๔๓๖๖ ๔.๙๖๖๗ 

รวม ๔.๗๙๕๓ ๔.๕๖๐๓ ๔.๗๓๓๐ ๔.๗๙๗๙ ๔.๗๔๑๙ ๔.๙๒๙๗ 

 

 

 

 

 



 

๑๖๑ 

 

ภาคผนวกที่ ๑๖ 
ตารางและแผนภาพแสดงผลประเมินองค์กรตามค้ารบัรองการปฏิบัตริาชการ  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ภาพรวมและรายมติ ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖๒ 

ตารางและแผนภาพแสดงผลประเมินองค์กรตามค้ารบัรองการปฏิบัตริาชการ  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ภาพรวมและรายมติ ิ

 

 

 

๔.๗๙๕๓

๔.๕๖๐๓

๔.๗๓๓๐

๔.๗๙๗๙

๔.๗๔๑๙
๔.๙๒๙๑

๔.๒๐๐๐

๔.๔๐๐๐

๔.๖๐๐๐

๔.๘๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

คะแนนภาพรวม

๒๕๕๑
๔.๗๙…

๒๕๕๒
๔.๕๖…

๒๕๕๓
๔.๗๓…

๒๕๕๔
๔.๗๙…

๒๕๕๕
๔.๗๔…

๒๕๕๖
๔.๙๒…

๕.๐๐๐๐

๔.๑๗๕๔

๔.๖๗๐๔

๔.๘๘๔๐

๔.๘๔๗๙

๔.๙๘๕๗

๔.๖๒๘๑

๔.๘๙๐๗

๔.๖๕๕๖

๔.๖๔๙๕

๔.๗๗๑๙

๔.๗๓๗๕

๓.๗๙๑๗

๔.๗๗๗๓

๔.๙๙๖๕

๔.๙๘๙๑

๔.๙๒๓๑

๔.๙๔๓๗

๔.๙๙๙๑

๔.๘๐๐๐

๔.๗๓๓๙

๔.๖๑๗๔

๔.๔๓๖๖

๔.๙๖๖๗

มิติที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติที่ ๓ มิติที่ ๔



 

๑๖๓ 

 

ภาคผนวกที่ ๑๗ 
ตารางและแผนภาพแสดงน ้าหนักและคะแนนสรุปผลการปฏิบตัิราชการ

ตามค้ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายมิต)ิ























 

๑๖๔ 

ตารางและแผนภาพแสดงน ้าหนักและคะแนนสรุปผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค้ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายมิต)ิ

 

 

 

มติิ น ้ำหนัก มติิ คะแนน

มิติท่ี 1 ประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ 50 มิติท่ี 1 ประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ 4.9900

มิติท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ 20 มิติท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ 4.7375

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 15 มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 4.9437

มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร 15 มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร 4.9667

รวม 100 ภำพรวม 4.9291



 

๑๖๕ 

 

ภาคผนวกที่ ๑๘ 
ทิศทางการพัฒนาองค์กรของส้านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙)

ตามแผนยุทธศาสตรส์้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๑ - ๓























 

๑๖๖ 



 



 

๑๖๗ 

 

ภาคผนวกที่ ๑๙ 
รายงาน ผลผลิต / ผลลัพธ ์ในการด้าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์/โครงการที่เป็นงานประจ้า

ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้

งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย)

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม  - ไม่มโีครงการภายใต้กลยุทธ์นี้ -
หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๑.๑ -

ผลการประเมินกลยุทธ์  -

หมายเหตุ

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ งบประมาณ

กลยุทธ์ ลําดับที่ ผลการดําเนินการโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้

งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก ๑.๒.๑ โครงการขอคํารับรองระบบ  ๘๕,๖๐๐.๐๐ ๖๙,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๐๕๐.๐๐ ผลผลิต
กิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารงานคุณภาพ ISO    คู่มือ เอกสารและการปฏิบัติงานฯ    สํานักการพิมพ์ได้คู่มือการปฏิบัติงาน

 ๙๐๐๑: ๒๐๐๘ (สํานักการพิมพ์) ที่ผ่านการตรวจ การรับรองระบบ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
บริหารงานคุณภาพ  ISO ๙๐๐๑ :๒๐๐๘ จากสถาบันรับรอง
 ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ จากสถาบัน มาตรฐานไอเอสโอ จํานวน ๑ เล่ม
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ๑ เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
   ร้อยละ ๙๐ ของผู้มาขอใช้บริการ    ร้อยละ ๙๗.๑๓ ของผู้มาขอใช้บริการ
มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและ มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและ
บริการของสํานักการพิมพ์ การบริการของสํานักการพิมพ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๑.๒  -
ผลการประเมินกลยุทธ์  -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

       คงเหลือ/          ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๑,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๔๗,๖๓๓.๔๐ ๕๓๓,๓๖๖.๖๐
๑.๓  พัฒนางานด้านวิชาการ ๑.๓.๑ โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการ  ๘๘๑,๐๐๐.๐๐ ๖๔๒,๓๔๔.๖๐ ๒๓๘,๖๕๕.๔๐ ผลผลิต

ด้านกฎหมาย "จุลนิติ" วารสารทางวิชาการด้านกฎหมาย "จุลนิติ" ดําเนินการจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการ
(สํานักกฎหมาย) จํานวน ๑ แผน (๖ ฉบับต่อปี) ด้านกฎหมาย “จุลนิติ” จํานวน ๖ ฉบับ

ดังนี้
๑)   จุลนิติ ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๖
      ( เดือน พ.ย. – ธ.ค. ๕๕)
๒)     จุลนิติ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑
      (เดือน ม.ค. – ก.พ. ๕๖)
๓)     จุลนิติ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒
      (เดือน มี.ค. – เม.ย. ๕๖)
๔)     จุลนิติ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓
      (เดือน พ.ค. – มิ.ย. ๕๖)
๕)     จุลนิติ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔
     (เดือน ก.ค. – ส.ค. ๕๖)
๖)     จุลนิติ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕
      (เดือน ก.ย. – ต.ค. ๕๖)

ผลลัพธ์
   ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล    ร้อยละ ๙๘.๒๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนใน ได้รับทราบข้อมูลในวงงานด้านนิติบัญญัติ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา โดยสามารถนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่
๑.๓.๒ โครงการจัดทําพระราชบัญญัติ  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๕,๒๘๘.๘๐ ๒๙๔,๗๑๑.๒๐ ผลผลิต

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ดําเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่
พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญประวัติ พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเป็นมา พระราชบัญญัติที่ประกาศใน
ความเป็นมา และขั้นตอน กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา จํานวน ๑๕ เรื่อง
ในการตราพระราชบัญญัติ ของรัฐสภา จํานวน ๑ แผน (๑๕ เรื่องต่อปี) ดังนี้
ของรัฐสภา    ๑)   พ.ร.บ. การพลศึกษา (ฉบับที่ ๒)
(สํานักกฎหมาย) พ.ศ. ๒๕๕๕

   ๒) พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุกลยุทธ์



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

       คงเหลือ/          ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุกลยุทธ์

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
   ๓) พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางแห่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕
   ๔) พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
   ๕) พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๖)   พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๗) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๘) พ.ร.บ. วิชาสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๙) พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกใน
การขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๐) พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๑) พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑๒) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๑๓) พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๑๔) พ.ร.บ. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
   ๑๕) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
(ฉบับที่ ๖)   พ.ศ. ๒๕๕๖

ผลลัพธ์
   ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล    ร้อยละ ๙๘.๒๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน ได้รับทราบข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๑.๓ -

ผลการประเมินกลยุทธ์        -



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๑๓,๑๙๓,๒๐๐.๐๐ ๑๒,๖๖๐,๕๒๐.๕๘ ๕๓๒,๖๗๙.๔๒
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง ๑.๔.๑ โครงการการส่งเสริม  ๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๓๑๕,๘๐๓.๑๑ -๘๕,๘๐๓.๑๑ ผลผลิต
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม    มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี ดําเนินการจัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของประชาชน ส่วนร่วมของประชาชน จํานวน ๕ กิจกรรม    ๑) กิจกรรม การส่งเสริมประสบการณ์ ความรู้

(สํานักประชาสัมพันธ์) เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
  ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดทําของที่ระลึก
เพื่อแจกจ่ายคณะบุคคลที่เข้าศึกษาดูงานเป็นจํานวน
๑๐,๐๐๐ ชุด ประกอบด้วย กระเป๋าผ้าบรรจุเอกสาร
จํานวน ๖,๐๐๐ ใบ, ปากกาและเข็มกลัดที่ระลึก
จํานวน ๔,๐๐๐ ชุด โดยมีคณะเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๑,๗๓๐
คน

   ๒) กิจกรรม การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
 ประจําปี ๒๕๕๖
   ผลการดําเนินการ ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๖
ณ อาคารรัฐสภา ๒ และอาคารสุขประพฤติ โดยมี
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจํานวน ๒๖,๘๕๙ คน
   ๓) กิจกรรม การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร กระบวนการการเสริมผู้นํานักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม
   ผลการดําเนินการดําเนินการจัดกิจกรรม ๑๑ ครั้ง
โดยลดจํานวนเป้าหมาย การดําเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณตามที่ได้รับ
รายละเอียดสรุป ดังนี้
(๑)  ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธ.ค. ๕๕
 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒)  ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธ.ค. ๕๕
 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๓)   ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ม.ค. ๕๖
 ณ จังหวัดขอนแก่น
(๔)   ดําเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. – ๒ ก.พ.

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

 ๕๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา
(๕) ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗  ก.พ. ๕๖
 ณ จังหวัดหนองบัวลําภู
(๖)   ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มี.ค. ๕๖
 ณ จังหวัดเพชรบุรี
(๗)   ดําเนินการระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พ.ค. ๕๖
 ณ จังหวัดพัทลุง
(๘)   ดําเนินการระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. – ๑ มิ.ย.
 ๕๖ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
(๙)  ดําเนินการระหว่างวันที่ ๗ -๙ มิ.ย. ๕๖
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  จังหวัดชัยภูมิ
(๑๐)  ดําเนินการระหว่างวันที่ ๖ – ๙ ก.ค.  ๕๖
 ณ จังหวัดนครสวรรค์
(๑๑) ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ ส.ค.
 ๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา
 กรุงเทพมหานคร

   ๔) กิจกรรม การอบรมวิทยากรเผยแพร่
ประชาธิปไตย
    ผลการดําเนินการ  ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจาก
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับโครงการพิเศษ
ที่ประธานวุฒิสภาได้ร่วมจัดกับกสทช. ได้แก่
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชน
เข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืน โดยได้นํางบประมาณ
มาใช้ในการดําเนินการกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่นแทน



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   ๕) กิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย
ผู้นํานักประชาธิปไตย
    ผลการดําเนินการ  ดําเนินการมอบเงินรางวัลให้
เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาที่ผ่าน
การคัดเลือก จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ โดยได้มอบ
เงินรางวัลให้โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท

ผลลัพธ์
   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ภาพรวมโดยเฉลี่ย ร้อยละ ๘๖.๑๘ ของผู้เข้าร่วม
การส่งเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยสําหรับเด็บและเยาวชน ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ
การอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยและ
การสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานัก
ประชาธิปไตยและการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย
ผู้นํานักประชาธิปไตยมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๔.๒ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ป

 ๑,๓๔๓,๒๐๐.๐๐ 1,138,308.00 204,892.00 ผลผลิต
(สํานักประชาสัมพันธ์)    มีประชาชนเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภา    มีประชาชนเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

พบประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ปีงบประมาณ ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐ คน จํานวน ๗๑๕ คน ผลการดําเนินการสรุปดังนี้

  - ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการ จากที่ต้อง
ดําเนินการ ๔ ครั้ง ลดลงเหลือเพียง ๒ ครั้ง ตามนโยบาย
ของประธานวุฒิสภา รายละเอียดสรุปดังนี้
   ครั้งที่ ๑  ดําเนินการจัดโครงการ ณ จังหวัดพิษณุโลก
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๓๐๙ คน ซึ่งจังหวัดที่เข้าร่วมดําเนินการ
ประกอบด้วย
   - จ. พิษณุโลก
   - จ. สุโขทัย
   -   จ. พิจิตร
   -   จ. ตาก
   -   จ. เพชรบูรณ์
   -   จ. ขอนแก่น
   -   จ. กาฬสินธุ์
  -    จ. สกลนคร
  -    จ. มุกดาหาร
   -    จ. นครพนม



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   ครั้งที่ ๒  ดําเนินการจัดโครงการ ณ จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน ๔๐๖ คน ซึ่งจังหวัดที่เข้าร่วม
ดําเนินการ  ประกอบด้วย
   -    จ. กาญจนบุรี
   -    จ. นครปฐม
   -    จ. ราชบุรี
   -    จ. ฉะเชิงเทรา
   -    จ. ปราจีนบุรี
   -    จ. ระยอง
   -    จ. ชลบุรี
   -    จ. จันทบุรี
   -    จ. ตราด
   -    จ. สระแก้ว

ผลลัพธ์
   ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน    ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง
แต่ละครั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดยเฉพาะบทบาทอํานาจ
วุฒิสภาโดยเฉพาะบทบาทอํานาจหน้าที่วุฒิสภา หน้าที่วุฒิสภา

๑.๔.๓ โครงการส่งเสริมให้ความรู้  ๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 5,206,409.47 413,590.53 ผลผลิต
การประชาสัมพันธ์และ    มีกิจกรรมเพื่อการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์    มีการจัดกิจกรรมเพื่อการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ๗ กิจกรรม  และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ครบ ๗ กิจกรรม

สรุปดังนี้
   ๑) กิจกรรม จัดทําหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา”
   ผลการดําเนินการ จัดทําหนังสือสรุปผลงาน
วุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๕๐๐ เล่ม
 และเผยแพร่ให้กับสมาชิกวุฒิสภา  ส่วนราชการ  
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  องค์กรอิสระ  
ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  และ
สาธารณชนทั่วไป
   ๒) กิจกรรม การจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   ผลการดําเนินการ จัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาและ วงงานรัฐสภา เรื่อง 
วุฒิสภาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน ๗,๕๐๐ เล่ม
 โดยเผยแพร่หนังสือในงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๖
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

   ๓) กิจกรรม การจัดทําวารวาร “สารวุฒิสภา”
   ผลการดําเนินการ ผลิตวารสาร สารวุฒิสภา
จํานวน ๑๒ ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนตุลาคม ๕๕ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๕๕ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนธันวาคม ๕๕ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนมกราคม ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนมีนาคม ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนเมษายน ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนพฤษภาคม ๕๖
 จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนมิถุนายน ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนกรกฎาคม ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนสิงหาคม ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
   - วารสาร สารวุฒิสภา ฉบับเดือนกันยายน ๕๖ 
จํานวน ๘,๐๐๐ เล่ม



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   นอกจากนี้ ยังได้จัดทําหนังสือเพิ่มเติมอีก ๒ เรื่อง
ได้แก่ หนังสือวุฒิสภาน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ฉบับ ๒ ภาษา) จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และ
หนังสือวุฒิสภากับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และ
ความรู้ในวงงานรัฐสภา จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
โดยเผยแพร่วารสารให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
องค์กรอิสระ หอ้งสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
และสาธารณชนทั่วไป
   ๔) กิจกรรม การจัดทําวิดีทัศน์สรุปผลงานของ
วุฒิสภา ประจําปี ๒๕๕๕ ในรูปแบบสารคดี ความยาว
ประมาณ ๑๕ นาที
    ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดทําวีดิทัศน์ จํานวน
๑,๐๐๐ ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
   - สมาชิกวุฒิสภา  จํานวน ๑๕๐ แผ่น
   - ส่วนราชการไทย  จํานวน ๒๕๓ แผ่น
   - องค์กรอิสระ ( ๗ แห่ง)  จํานวน ๗ แผ่น
   - ส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน ๑๓๗  แผ่น
   - ส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จํานวน  ๓๕  แผ่น
   - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ 
จํานวน ๗๒ แผ่น
   - ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ จํานวน ๑๐๒ แผ่น
   -  ผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน ๗๖ แผ่น
   -  สถานทูตไทยประจําต่างประเทศ จํานวน ๗๒ แผ่น
   - ห้องสมุดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
ห้องสมุดรัฐสภา (ห้องสมุดละ ๒ แผ่น)
   - เผยแพร่ในภารกิจของสํานักงานและสาธารณชน
ทั่วไป จํานวน ๔๒ แผ่น



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   ๕) กิจกรรม จัดจ้างทําสําเนาสารคดีโทรทัศน์
“วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน” (ชื่อเดิม กิจกรรมจัดจ้าง
ทําสําเนาวีดิทัศน์สําหรับเยาวชน เพื่อเผยแพร่บทบาท
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา เรื่อง เหตุเกิดที่ ... หมู่บ้าน
กลมเกลียว)
    ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดทําสําเนาสารคดี
โทรทัศน์ในรูปแบบ DVD แอนิเมชั่น ความยาว ๘ นาที 
จํานวน ๔,๐๐๐ ชุด โดยส่งมอบให้กับกลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด และกลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด
ให้กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   ๖) กิจกรรม การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานของวุฒิสภาทางสื่อมวลชน
   ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเผยแพร่ผลงานของ
วุฒิสภา ๔ ประเภท (เดิมมี ๖ ประเภท แต่ทั้งนี้ได้
ยุบรวมช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์กับสื่อทางบิลบอร์ด 
เพื่อจัดทํากิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสครบวาระการดํารง
ตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
 รายละเอียด สรุปดังนี้
   ๖.๑) สื่อโทรทัศน์ ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ ดังนี้
 -  สกู๊ปข่าว “วุฒิสภาน่ารู้” ความยาวตอนละ ๑ นาที
 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ระหว่าง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. จํานวน ๒ ครั้ง
    ๖.๒) สื่อวิทยุ ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ ดังนี้
    - ผลิตและเผยแพร่สปอต ความยาว ๓๐ วินาที
จํานวน ๓ ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุFM ๑๐๐.๕ MHz. 
อสมท ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน ๑๕๕ ครั้ง
    - ผลิตและเผยแพร่สารคดี ความยาว ๖๐ วินาที 
จํานวน ๑ ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๐.๕ 
MHz. อสมท ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน ๖๕ ครั้ง



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

    ๖.๓) สื่อหนังสือพิมพ์ ดําเนินการผลิตและเผยแพร่
ดังนี้
    - ยุบรวมกิจกรรม โดยนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากกิจกรรม สื่อหนังสือพิมพ์รวมกับกิจกรรม
สื่อทางบิลบอร์ด เพื่อจัดกิจกรรมการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาส
ครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
   ๖.๔) สื่อทางบิลบอร์ด ดําเนินการผลิตและเผยแพร่
ดังนี้
    - ยุบรวมกิจกรรม โดยนํางบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากกิจกรรมสื่อทางบิลบอร์ดรวมกับกิจกรรม
สื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อจัดกิจกรรมการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาส
ครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
   ๖.๕) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิก
วุฒิสภา ในโอกาสครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
(กิจกรรมที่จัดทําขึ้นใหม่) ผลการดําเนินงานสรุปดังนี้
  - ดําเนินการผลิตสารคดีความรู้เกี่ยวกับบทบาท
 อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา พร้อมประมวลผลงานที่ 
โดดเด่นต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน  
ความยาว ๕ นาที พร้อมสําเนาลงแผ่น DVD สกรีนแผ่น
และพิมพ์ปก บรรจุกล่อง จํานวน ๒๕๐ แผ่น

   ๗) กิจกรรม การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
   ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมวุฒิสภา
พบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ สโมสรรัฐสภา



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

ผลลัพธ์
   มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาท    มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทอํานาจ
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ หน้าที่ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานเลชาธิการวุฒิสภาไปสู่เป้าหมาย วุฒิสภาไปสู่กลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนดของแต่ละ

กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๑.๔ -
ผลการประเมินกลยุทธ์ -



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้

งบประมาณเกิน
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้  - ไม่มีโครงการภายใต้กลยุทธ์นี้ -
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๒.๑ -
ผลการประเมินกลยุทธ์ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๗๒๓,๐๘๐.๐๐ ๒,๐๗๖,๙๒๐.๐๐
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี ๒.๒.๑ โครงการเช่าสายนําสัญญาณ  ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ผลผลิต
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี ความเร็วสูง (Leased Line) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้บริการ   - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ
ประสิทธิภาพ (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็ว Domestic Internet สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้

การสื่อสาร) Access ไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ Mbs.และความเร็ว ดําเนินการทําสัญญากับบริษัทที่ผ่าน
International Internet Access ไม่ต่ํากว่า การประกวดคัดเลือก ได้แก่
 ๒๕ Mbps. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวิร์ค

 จํากัด ตามเลขที่สัญญาที่  ๑๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  โดย
คณะกรรมการตรวจรับงานได้ดําเนินการ
ตรวจรับงานจํานวน ๑๒ งวด
  - ผลจากการดําเนินการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้รับการบริการ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว Domestic
Internet Access ไม่ต่ํากว่า ๑๓๕ Mbs.
 และ ความเร็ว International Internet
 Access ไม่ต่ํากว่า ๓๖.๕ Mbs.

ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความ ร้อยละ ๘๒.๙๖ ของผู้ใช้บริการมี
ความเร็วในความเร็วในการสืบค้นข้อมูล ความพึงพอใจในความเร็วในการสืบค้น
การรับ - ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ
อินทราเน็ต บริการการดาวน์โหลดต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการดาวน์
บริการการดาวน์โหลดต่างๆ และรับชม โหลดต่างๆ และรับชมถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่าน การประชุมวุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ ประเภท Smart Phone ประเภท Smart Phone

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๒.๒.๒ โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ การใช้งาน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ผลผลิต
(License) สําหรับอุปกรณ์ระบบ (เดิมได้รับงบประมาณ สํานักงานฯ มี License อุปกรณ์เครือข่ายและ  - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ
เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) ระบบป้องกันไวรัส ได้แก่ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ ๑. Firewall ciscoasa5580 จํานวน ๑ ระบบ ดําเนินการทําสัญญากับบริษัทที่ผ่าน
การสื่อสาร) ๒. Bandthwidth Management packeteer การประกวดคัดเลือก ได้แก่

๗๕๐๐ จํานวน ๑ ระบบ บริษัท พี แอน พี อิเล็กทรอนิกส์
๓. Log Sran SR-X ๑๑๐๐๐ จํานวน ๑ ระบบ  เทคโนโลยี  (จํากัด) ตามเลขที่สัญญาที่
๔. Web security Antivirus Symantec จํานวน ๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖ โดย
๑ ระบบ คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจงาน
๕. Mail security Antivirus Symantec จํานวน เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
๑ ระบบ   - ผลจากการดําเนินการ: สํานักงาน
๖. Antivirus client ๑๕๔ Client เลขาธิการวุฒิสภามี License ของ

อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส
ดังนี้
๑) Firewall cisco asa ๕๕๘๐ จํานวน
 ๑ ระบบ
๒) Bandthwidth Management
packeteer ๗๕๐๐ จํานวน ๑ ระบบ
๓) Log Sran SR-X ๑๑๐๐ จํานวน
๑ ระบบ
๔) Web security Antivirus Symantec
 จํานวน ๑ ระบบ
๕) Mail security Antivirus Symantec
 จํานวน ๑ ระบบ
๖) Antivirus Client จํานวน ๑๕๔
ระบบ

ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐ ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์
(License) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง การใช้งาน (License) สามารถใช้งานได้

อย่างต่อเนื่อง



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๒.๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ ๙๒๕,๐๐๐.๐๐ ผลผลิต
การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้า  - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
(สํานักเทคโนโลยีสานสนเทศและ คอมพิวเตอร์และระบบเครือช่ายของสํานักงาน ดําเนินการทําสัญญากับบริษัท ทรีโอแอค
การสื่อสาร) เลขาธิการวุฒิสภาใช้งานได้เป็นปกติไม่น้อยกว่า เซส จํากัด เพื่อดําเนินการสํารวจอุปกรณ์

ร้อยละ ๘๐ ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่เข้าโครงการบํารุงรักษา สามารถใช้งาน
เป็นปกติได้ร้อยละ ๑๐๐

ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๓.๔๓ ของผู้ใช้บริการมี
ในประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการแก้ไข
การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ ปัญหา ข้อขัดข้องการใช้งานของ
เครือข่ายฯ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๒.๔ การจัดหาลิขสิทธิ์ชอฟต์แวร์ระบบ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๖๒,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๓๗,๙๒๐.๐๐ ผลผลิต

ปฏิบัติการแม่ข่าย ชอฟต์แวร์ มีชอฟแวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์มีการบํารุง  -คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน
ระบบจัดการฐานข้อมูลชอฟแวร์ รักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุมในปี เลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการทําสัญญา
ระบบบริหารโปรแกรมประยุกต์ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ ระบบ กับบริษัทที่ผ่านการประกวดคัดเลือก
และการบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ บริษัท MFEC จํากัด (มหาชน)
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ ตามเลขที่สัญญาที่ ๒๑/ ๒๕๕๖ โดย
การสื่อสาร) คณะกรรมการตรวจรับงานได้ดําเนินการ

ตรวจรับงานจํานวน ๑๒ งวด
-ผลการดําเนินงาน: สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีชอฟต์แวร์ระบบ
ปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ มีการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ควบคุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑
ระบบ ดังนี้
๑)     ระบบสํานักงานเสมือนจริง
๒)     ระบบทรัพยากรบุคคล
๓) ระบบห้องสมุดเสมือนจริง
๔) ระบบสารสนเทศนิติบัญญัติ
๕) ระบบสารสนเทศการประชุมและ
กรรมาธิการ
๖) ระบบสารสนเทศญัตติ
๗) ระบบสารสนเทศกระทู้ถาม
๘) ระบบสารสนเทศสรรหาและแต่งตั้ง
๙)   ระบบสารสนเทศถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหน่ง



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๑๐) ระบบสารสนเทศรับเรื่องราว
ร้องทุกข์
๑๑) ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์
ชอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ ๑ ปี  - ไม่ได้ดําเนินการเก็บผลลัพธ์โครงการ
และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์ควบคุมได้ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๒.๒
ผลการประเมินกลยุทธ์ -

 -



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณ
เกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก  - ไม่มีโครงการภายใต้กลยุทธ์นี้ -
สมรรถนะ (Competency Based
HR)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๑ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๓.๒ พัฒนาระบบและกลไก  - ไม่มีโครงการภายใต้กลยุทธ์นี้ -
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๒ -

ผลการประเมิน -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ

สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ๓.๔.๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริม ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๕๔๔,๓๗๙.๓๗ -๑๔๖,๓๗๙.๓๗ ผลผลิต
เสริมสร้างและเสริมสร้างแรงจูงใจ คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมรณรงค์  - ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน ๗
ในการทํางาน บุคลากรของสํานักงาน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร กิจกรรม โดยร้อยละ ๒๙๕.๔๒ ของ

เลขาธิการวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการรณรงค์
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่

บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม สรปุดังนี้
 ๑) กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลและ
ถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผลการดําเนินงานสรุป
ดังนี้
    ผลการดําเนินการ : จัดกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฎิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ
หน้าอาคารสุขประพฤติ
   ผลผลิตของกิจกรรม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ๔๘๗ คน จาก
กลุ่มเป้าหมายจํานวน ๒๐๐ คน
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๙๘.๙๐
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

๒) กิจกรรม รู้รักสามัคคี ทําดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้งและยา แด่พระสงฆ์
จํานวน ๙ รูป จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้นที่ ๒๘
อาคารสุขประพฤติ

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จํานวน ๓๗๑ คน จากกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๒๐๐ คน
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

๓) กิจกรรม สืบสานเอกลักษณ์ของชาติ
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมสืบสาน
เอกลักษณ์ของชาติ เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ
ห้อง ๒๘๐๑ ชั้นที่ ๒๘ อาคารสุขประพฤติ
 โดยจัดพิธีรดน้ําขอพรจากผู้บริหาร
ระดับสูง
  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
 จํานวน ๕๑๗ คน จากกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๕๐ คน
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

๔) กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา
 - กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ได้
ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น
๕ ครั้ง
  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จํานวน ๒๓๓ คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๑๕๐ คน
   ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๙๗.๕๐
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม
รายละเอียดของกิจกรรม สามารถสรุปดังนี้
   ๔.๑) นิทรรศการศาสนาคริสต์ ระหว่าง
วันที่ ๒๐ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖ ณ บริเวณชั้น ๒
อาคารสุขประพฤติ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   ๔.๒) จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เมื่อวันที่
๒๕ ก.พ. ๕๖ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และจัด
นิทรรศการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม
ความสําคัญของวันมาฆบูชาและกิจกรรม
นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๑ ระหว่าง
วันที่ ๒๗ ก.พ. – ๑๑ มี.ค. ๕๖
   ๔.๓) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่
๒๔ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อุทยานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) อําเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
   ๔.๔) จัดนิทรรศการเผยแพร่คุณธรรม
จริยธรรมในวันวิสาขบูชา ณ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา บริเวณชั้น ๑
อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดนิทรรศการ
เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ใน
วันอาสาฬหบูชา ณ ชั้น ๑
อาคารสุขประพฤติ นอกจากนี้ยังดําเนินการ
จัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม
 ๒๕๕๖ ดังนี้
 - ศึกษาทํานุบํารุงพระศาสนาและไหว้พระ
เพื่อตั้งมั่นในการทําความดีตามหลัก
คุณธรรม ณ วัดเขาสุกิม ตําบลบายศรี
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 - รับฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ เส้นทาง
สู่ความสําเร็จด้วยประมวลจริยธรรม
ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาสุกิม
จ. จันทบุรี  โดยพระครูกันตรัตรัตนาภรณ์
(หลวงพ่อรัญจวน) เจ้าอาวาสวัดเขาตานก
 - ตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงศึกษา
พิธีทางศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศาสนสถาน
ณ วัดสลักเพชรและวัดวัชคามคชทวีป
(วัดสลักคอก) ตําบลเกาะช้างใต้
อําเภอเกาะช้าง



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๔.๕) จัดนิทรรศการวันสําคัญของศาสนา
อิสลาม ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.ค. – ๙ ส.ค.
๕๖ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑
อาคารสุขประพฤติ

๕) กิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน
แม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ผลการดําเนินงาน
สรุปดังนี้
 - ดําเนินการจัด ๒ กิจกรรม ณ บ้าน
คลองเทียน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดดังนี้
  ๕.๑) กิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ด้านการปลูก
ต้นไม้ ณ ป่าชายเลน
  ๕.๒) กิจกรรม ร่วมสร้างสะพานไม้ไผ่
ข้ามคลองป่าชายเลน
  ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีจํานวน ๗๘ คน จากกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๕๐ คน
  ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

๖) กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ตามรอยเบื้อง
ยุคลบาท ผลการดําเนินการ สรุปดังนี้
  - ดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ณ กองบัญชาการการกองทัพเรือและ
โครงการบริหารจัดการน้ําของโครงการ
ประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ จ.สมุทรปราการ
โดยได้ดําเนินการ ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ใน
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๒
ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
 ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน ๑๐๑ คน จากกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๘๐ คน



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๗) กิจกรรม ยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่น
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
  - ดําเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๙ ก.ย. ๕๖ ณ ห้องโถงชั้น ๑
อาคารสุขประพฤติ  ผลการคัดเลือกมี
บุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประเภท
ผู้บริหารรางวัลผู้นําต้นแบบตามประมวล
จริยธรรม จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้
   (๑) นางนรรัตน์  พิมเสน
(เลขาธิการวุฒิสภา)
   (๒) นางสาวมาลี  พิลาหอม
(ผู้อํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณ)
  ประเภทบุคคล รางวัลบุคลากรผู้ยึดมั่น
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา จํานวน ๘ ท่าน
   (๑) นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข
(สํานักกรรมาธิการ ๑)
   (๒) นางสาวกิ่งดาว  กุมาร
(สํานักประชาสัมพันธ์)
   (๓) นายสมชาย  ชัยเชษฐ์ดํารงกุล
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
   (๔) นางสาวพิกุล  ห้อยดอกหอม
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
   (๕) นางจินตนา  สุนทรสีมะ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
   (๖) นายวสันต์  มัตนามะ
(สํานักประชาสัมพันธ์)
   (๗) นางสุภาพ  สมโภชน์
(สํานักรรมาธิการ ๓)
   (๘) นางสาวดวงนภา  นะมะหุต
(สํานักงานประธานวุฒิสภา)



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ/
อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย

คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

   ผลผลิตของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน ๖ คน จากกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๑๐ คน
   ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ร้อยละ ๙๙.๖๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม มีความพึงพอใจต่อการรณรงค์ส่งเสริม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงาน คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ
เลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๔
ผลการประเมินกลยุทธ์ -

  -



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้

งบประมาณเกิน
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ  - ไม่มีโครงการภายใต้กลยุทธ์นี้ -
การจัดการความรู้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๓ -
ผลการประเมินกลยุทธ์ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการที่เป็นงานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๖๗,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๕๐๐.๐๐ ๑๘,๕๐๐.๐๐

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม ๑.๑.๑ โครงการเสริมสร้างการสื่อสาร  ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๑๐๐.๐๐ ๑๐,๙๐๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม  - ร้อยละ ๘๗.๕๒ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม

ด้านการบริหารงานบุคคล การชี้แจงหรือบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ การชี้แจงหรือบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ

(สํานักบริหารงานกลาง) กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ บริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล

ตามกฎหมายใหม่ ตามกฎหมายใหม่

๑.๑.๒ โครงการชี้แจงกรอบการ  ๓๗,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๔๐๐.๐๐ ๗,๖๐๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ร้อยละ ๗๙ ของผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(สํานักนโยบายและแผน) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ผลการประเมินระดับองค์กร ไม่น้อยกว่าระดับ ผลการประเมินระดับองค์กร อยู่ที่ระดับ  ๔.๙๒๙๑

๔.๕ คะแนน  คะแนน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธที่ ๑.๑ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๑.๑ -

หมายเหตุ

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ งบประมาณ
กลยุทธ์ ลําดับที่ ผลการดําเนินการโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๗๔๒,๑๔๐.๐๐ ๕๗๙,๖๒๐.๐๐ ๑๖๒,๕๒๐.๐๐

๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก ๑.๒.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพิมพ์  ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๑,๙๕๐.๐๐ ๒๘,๐๕๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

กิจการบ้านเมืองที่ดี (สํานักการพิมพ์) สํานักการพิมพ์มีครุภัณฑ์การพิมพ์ จํานวน ๒ สํานักการพิมพ์มีครุภัณฑ์การพิมพ์ จํานวน ๒

รายการ รายการ

 - เครื่องเย็บเล่มและพับหนังสืออัตโนมัติ  - เครื่องเย็บเล่มและพับหนังสืออัตโนมัติยี่ห้อ

จํานวน ๑ เครื่อง  HORIZON รุ่น SPF -๘ จํานวน ๑ เครื่อง

- เครื่องมัดกระดาษ จํานวน ๑ เครื่อง  - เครื่องมดักระดาษยี่ห้อ FASTEC รุ่น F -๙๐๕ CT

จํานวน ๑ เครื่อง

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๕ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน ร้อยละ ๙๘.๑๓ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน

ด้านคุณภาพและการบริการของสํานักการพิมพ์ ด้านคุณภาพและการบริการของสํานักการพิมพ์

๑.๒.๒ โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์  ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ ๑๖๗,๖๗๐.๐๐ ๑๐๓,๓๓๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รายงานสรุปผลการสัมมนาของผู้บริหารของบ ดําเนินการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

 ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖

 (สํานักนโยบายและแผน) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ฉบับ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ฟูราม่า จอมเทียน

จ.ชลบุรี โดยได้ผลการสรุปการสัมมนาของผู้บริหาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ จํานวน ๑ ฉบับ

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่มีการทบทวนฯ  ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)

จํานวน ๑ ฉบับ ได้มีการทบทวนแล้ว และได้มีการลงนามเห็นชอบจาก

เลขาธิการวุฒิสภา ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่๒๖ ส.ค. ๕๖ และ ได้แจ้งเวียน ในวันที่

๒๙ ส.ค. ๕๖ เรียบร้อยแล้ว

๑.๒.๓ โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์  ๓๑,๑๔๐.๐๐ ๑๐,๘๖๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๘๓.๗๕ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

(สํานักนโยบายและแผน) เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และ ร้อยละ ๘๑.๔ ของกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และ

เข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ เข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ถูกต้องตรงกัน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ถูกต้องตรงกัน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๑.๒ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๑.๓  พัฒนางานด้านวิชาการ ๑.๓.๑ โครงการสัมมนาทางวิชาการและ  ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๓๓๐.๐๐ ๓๐,๖๗๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม ร้อยละ ๘๐.๒๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม

องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

กฎหมายแก่บุคลากรสํานักงาน ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

เลขาธิการวุฒิสภา (หัวข้อ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนา

มองปัญหาสู่ทางออก: รัฐธรรมนูญ ทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ความเข้าใจในการปฏิบัติงานวิชาการด้าน ความเข้าใจในการปฏิบัติงานวิชาการด้าน

๒๕๕๐) (สํานักกฎหมาย) กฎหมาย กฎหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๑.๓ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๑.๓ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุกลยุทธ์



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง ๑.๔.๑ โครงการวุฒิสภาสตรีกับการ  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๖,๕๓๖.๐๐ ๑,๒๕๓,๔๖๔.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ มีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํานักงานประธานวุฒิสภา) ของประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ของประชาชน จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

 ๑. กิจกรรม ฉลาดรู้ ฉลาดรัก ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม

ผลลัพธ์ ๒ ครั้ง คือ

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี       - ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๓ ก.ย. ๕๖

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันวุฒิสภาและ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

      - ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๕๖ ณ จ.เชียงใหม่

  ๒. กิจกรรม อ่านวันละ ๑๐ นาที กับหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม

ตอนทูตรักการอา่นกับหนังสือดี

      - อยู่ระหว่างดําเนินการเตรียมหนังสือ เพื่อแจกจ่าย

ให้กับเด็ก รน. ตามโรงเรียนต่าง ๆ (จะดําเนินการ

แล้วเสร็จเดือน ม.ค. ๕๗)

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิกวุฒิสภา ผลลัพธ์

สตรี  - 

สตรี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๑.๔ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๑.๔ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้
งบประมาณเกิน

(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๒,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๖๔,๐๕๕.๐๐ ๑๐๒,๙๔๕.๐๐

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง ๒.๑.๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซด์และฐานข้อมูล  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๑๙,๕๘๐.๐๐ ๘๐,๔๒๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต
เป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการ ของวุฒิสภาให้เข้าถึงง่าย  - มีระบบ Single Sign on จํานวน ๑ ระบบ  - มีระบบ Single Sign on จํานวน ๑ ระบบ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ  - weblog สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๕๐ blog  - weblog สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๕๐ blog

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๗๕ ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศมีความ ร้อยละ ๘๗.๑๖ ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศมี

พึงพอใจในเว็ปไซด์ www.senate.go.th ความพึงพอใจในเว็ปไซด์ www.senate.go.th
๒.๑.๒ โครงการจัดทําพจนานุกรมชวเลขไทย  ๖๗,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๔๗๕.๐๐ ๒๒,๕๒๕.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

(สํานักรายงานการประชุมและชวเลข) สามารถรวบรวมคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก-ถ รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําพจนานุกรม

แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ (Gregg) และ ชวเลขไทย จํานวน ๑ ฉบับ

ปิทแมน (Pitman) ๑ ฉบับ

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๙๐ ของคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก-ถ ร้อยละ ๙๐ ของคําศัพท์ตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ก-ถ

แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ (Gregg) และ แยกเป็นตัวอักษรชวเลขแบบเกร๊กก์ (Gregg) และ

ปิทแมน (Pitman) สามารถนําไปจัดทําพจนานุกรม ปิทแมน (Pitman) สามารถนําไปจัดทําพจนานุกรม

ชวเลขไทยได้ ชวเลขไทยได้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๒.๑ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๒.๑ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๓๑,๒๒๒.๐๐ ๑๑๘,๗๗๘.๐๐

๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๒.๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์ Access-Switch  ๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๓๑,๒๒๒.๐๐ ๑๑๘,๗๗๘.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์    - มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน ๕๐๐ จุด    - มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน ๕๐๐ จุด

เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่อง    - มีอุปกรณ์ Access Switch ๒๔ port จํานวน ๕๘ ตัว    - มีอุปกรณ์ Access Switch ๒๔ port จํานวน ๕๘ ตัว
คอมพิวเตอร์แบบ ๑ : ๑

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

และการสื่อสาร) จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของระบบ จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน ๔๘ ชม./ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน ๔๔ ชม./ปี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๒.๒ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๒.๒ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๒,๖๗๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๐๕,๙๓๓.๙๒ ๕๖๖,๐๖๖.๐๘

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ ๓.๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของ  ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ ๕๖๑,๔๖๑.๐๐ ๒๐๖,๕๓๙.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

(Competency Based HR) บุคลากร (Basic Skill) ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมใน ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๑.๙๓ ของกลุ่มเป้าหมาย

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร(Basic skill) ได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๖.๙๕ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill)

๓.๑.๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๖,๓๗๓.๐๐ ๒๐๓,๖๒๗.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

บุคลากร (Core Competency) ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาใน ร้อยละ ๙๖.๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก

(Core Competency) ของบุคลากร (Core Competency)

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

 - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะ  - ร้อยละ ๙๗.๐๓ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะ

หลักตามที่องค์กรคาดหวัง หลักตามที่องค์กรคาดหวัง

 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  - ร้อยละ ๘๗.๙๘ ของผู้เข้ารับ

เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น

๓.๑.๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของ  ๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ๖๙๕,๕๐๐.๐๐ ๑๐๖,๕๐๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

บุคลากร (Functional Competency) ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาใน ในภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๑๒ ของกลุ่มเป้าหมาย
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร ได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะ

(Functional Competency) เฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนามีความรู้  - ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๕.๒๔ ของผู้เข้ารับ

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม/สัมมนาเพิ่มขึ้น การอบรม/สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถนํา  - ร้อยละ ๙๖.๖๓ ของผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา

มีความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ มีความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบตัิงานได้

๓.๑.๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

(Management competency) ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาใน ร้อยละ ๙๖ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาใน
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management 

Competency) Competency)

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๓.๑.๕ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๕๙๙.๙๒ ๔๙,๔๐๐.๐๘ ผลผลิต ผลผลิต

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิก มีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่  - มีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

วุฒิสภาและบุคลากรสํานักงาน สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒ ครั้ง จํานวน ๕ ครั้ง

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  - มีการจัดสัมมนาโครงการ New IT,New Life 

และการสื่อสาร) จํานวน ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกวุฒิสภา

และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑๕๐ คน

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของการดําเนินงาน ร้อยละ ๙๒.๖๐ ของความพึงพอใจของการดําเนินงาน

โครงการ โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๑ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๓.๑  -



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๕,๖๒๐.๐๐ ๓๒๔,๓๘๐.๐๐

๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร ๓.๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๕,๖๒๐.๐๐ ๓๒๔,๓๘๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงนามในแบบ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงนามใน

(Performance Mangement ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ลงนามคํารับรอง) เพื่อใช้ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ลงนามคํารับรอง)

System : PMS) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปี

(สํานักบริหารงานกลาง) ๒๕๕๖ งบประมาณ ๒๕๕๖

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

มีการนําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม นําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีการลงนาม

มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๒ -

ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๓.๒ -

           

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๙,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๘๒,๒๙๗.๙๕ ๓,๓๘๔,๗๐๒.๐๕
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ ๓.๓.๑ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน  - - - ผลผลิต ผลผลิต

การจัดการความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ ของนิติกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๗.๕๐ ของนิติกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ

ด้านนิติบัญญัติระหว่างสํานักงาน ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

เลขาธิการวุฒิสภากับสํานักงาน ร้อยละ ๘๐ ของนิติกรเข้าร่วมโครงการสามารถ ร้อยละ ๘๕.๘๐ ของนิติกรเข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการกฤษฎีกาประจําปี นําความรู้มาปรับใช้ในงานร่างกฎหมายและการทํา
ความเห็นทางกฎหมาย

สามารถนําความรู้มาปรับใช้ในงานร่างกฎหมายและการ
ทําความเห็นทางกฎหมาย

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๕๑๐.๐๐ ๒,๔๙๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

รัฐธรรมนูญและความรู้ในวงงานรัฐสภา ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๖.๙๖ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมใน
(สํานักกฎหมาย) ในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและความรู้ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและความรู้

ในวงงานรัฐสภา ในวงงานรัฐสภา

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๖.๖๗ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

ด้านรัฐธรรมนูญและวงงานรัฐสภา ด้านรัฐธรรมนูญและวงงานรัฐสภา

๓.๓.๓ โครงการพัฒนาองค์ความรู้  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗,๒๐๔.๐๐ ๑๘๒,๗๙๖.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขา

เลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทําขึ้นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ต่อปี ธิการวุฒิสภาที่จัดทําในปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ องค์ความรู้

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ร้อยละ ๘๓.๒๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์

องค์ความรู้ได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้ได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.๓.๔ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม  ๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๒๐๑.๙๕ -๒๑๘,๒๐๑.๙๕ ผลผลิต ผลผลิต

กับหน่วยงานภายนอก บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) การศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงาน การศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงาน

ภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๖ หลักสูตร ภายนอกจํานวน ๔๘ หลักสูตร

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทํารายงานผล ร้อยละ ๙๓.๑๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทํารายงานผล

การศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงาน การศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงาน

ภายนอก ภายนอก

๓.๓.๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา  ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๓,๘๔๔.๐๐ ๓,๓๑๖,๑๕๖.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง สํานักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ สํานักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ของจํานวนทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ของจํานวนทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม อยู่ระหว่างดําเนินการ

มีความรู้และความเข้าใจในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น ความรู้และความเข้าใจในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

๓.๓.๖ โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ  ๑,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๗,๖๗๕.๐๐ ๑๖,๓๒๕.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม

ต่างประเทศ โครงการฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง โครงการฯ จํานวน ๔ ครั้ง
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการ ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการ

แลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ จํานวน ๒ ฉบับ แลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ จํานวน ๔ ฉบับ

๓.๓.๗ โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โครงการฯ อย่างน้อย ๗ ครั้ง โครงการฯ จํานวน ๑๓ ครั้ง

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการ ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการ

แลกเปลี่ยนเยือนและการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเยือนและการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

จํานวน ๗ ฉบับ จํานวน ๗ ฉบับ

๓.๓.๘ โครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค  ๒๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑๗๕,๘๖๓.๐๐ ๘๕,๑๓๗.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต
(สํานักรายงานการประชุมและชวเลข) มีการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ มีการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านชวเลขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติงานด้านชวเลขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จํานวน ๑ ครั้ง จํานวน ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๒.๐๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ให้ความสําคัญกับวิชาชวเลข ให้ความสําคัญกับวิชาชวเลข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ที่ ๓.๓ -

ผลการประเมินผลลัพธ์กลยุทธ์ที่ ๓.๓  -



ผลผลิต / ผลลัพธ์

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/อื่นๆ ตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ/ใช้งบประมาณเกิน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)

๔,๘๗๑,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๓๐,๒๕๕.๗๖ ๔๔๐,๗๔๔.๒๔

๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ๓.๔.๑ โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก  ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐.๐๑ ๘๑,๔๙๙.๙๙ ผลผลิต ผลผลิต ค่าดําเนินการจ้างเหมาบริการ

แรงจูงใจในการทํางาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีสถานที่ดูแลเด็กให้กับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ มีสถานที่ดูแลเด็กให้กับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ พนักงานดูแลเด็ก จํานวน ๓ คน

(สํานักการคลังและงบประมาณ) วุฒิสภา ๑ แห่ง วุฒิสภา ๑ แห่ง ใช้เงินสวัสดิการของสํานักงาน

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ เลขาธิการวุฒิสภา

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความ ร้อยละ ๘๕.๖๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจต่อสถานรับเลี้ยงเด็กสํานักงานเลขาธิการ พึงพอใจต่อสถานรับเลี้ยงเด็กสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา วุฒิสภา

๓.๔.๒ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการ  ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๘๐,๑๘๑.๐๐ ๑๖๙,๘๑๙.๐๐ ผลผลิต ผลผลิต

ทํางาน ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๐.๐๙ ของกลุ่มเป้าหมาย
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ ในภาพร่วม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๙.๐๕ ของผู้เข้าร่วม

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ในการทํางาน

๓.๔.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ  ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ ๒๖๕,๔๑๐.๒๕ ๑๒๘,๕๘๙.๗๕ ผลผลิต ผลผลิต

ผาสุกของบุคลากร ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) คุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก

ของบุคลากร

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ ในภาพรวม  ร้อยละ ๙๕.๙๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความผาสุก

๓.๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล  ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓๙,๑๖๔.๕๐ ๖๐,๘๓๕.๕๐ ผลผลิต ผลผลิต

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๓.๖๘ ของกลุ่มเป้าหมาย
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) พัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ ในภาพรวม โดยเฉลี่ย ร้อยละ ๙๙.๐๔ ของผู้เข้าร่วม

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล โครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนา

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา บุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ผลลัพธ์ กลยุทธ์ที่ ๓.๔ -

ผลการประเมินผลลัพธ์กลยุทธ์ที่ ๓.๔ -

รายงานผลผลิต / ผลลัพธ์ ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ลําดับที่ โครงการ
สถานะโครงการ งบประมาณ

ผลการดําเนินการ หมายเหตุ






