
คําอธิบาย 

๑. การดําเนนิโครงการ เป็นการดําเนินการเพือ่สนับสนุน 
กลยทุธ์และยทุธศาสตร์ ในอันทีจ่ะนําไปสู่ทิศทางเพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์ของสํานกังานฯ 

๒. นอกจากงานโครงการแล้ว งานประจําที่ทาํอยูเ่ป็นประจาํนั้น  
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องคก์รบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาได้เช่นกัน 

  

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ พฒันาระบบปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีแนวโน้มโครงการและ 
งานประจําในการสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร ์
เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พฒันาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที ่๑ นั้น มี ๑ โครงการ  
ที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ เนือ่งจากโครงการอื่นไม่ไดร้ับจัดสรร
งบประมาณ ซึง่ส่วนใหญเ่ป็นงบลงทุน ทัง้นี้สํานกังานฯ  
อาจดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพือ่การสนับสนุนกลยุทธ์ผ่าน
งานประจําที่ทําอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้งบประมาณ 
ในการดําเนินการก็ได ้

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ พฒันาบุคลากรเพื่อสนับสนุน 
ภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ได้รบัจัดสรรงบประมาณ ๓๔,๓๕๔,๖๐๐ บาท เพิ่มเป็น  
๒ เท่าของงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทัง้เตรยีมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  

ข้อสังเกต 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

พันธกิจ (MISSION) 

ประเด็นยุทธศาตร์ (Strategic Issues) 

ค่านิยมหลัก (CORE VALUES) 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจาก 
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัต ิ

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๑. พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเ้ปน็ไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒. พัฒนาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ

๑. ยืนหยัดในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. จิตบรกิาร 
๔. โปร่งใส สุจรติ 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ไม่เลือกปฏบิัติ 

สํานักนโยบายและแผนสํานักนโยบายและแผน  

ธันวาคม ธันวาคม ๒๕๕๖๒๕๕๖  



 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

สรุปโครงการ/งานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วิสัยทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

๑.๑.๓ การชี้แจงกรอบ 
การประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการฯ 
(ส.นโยบายฯ) 
๓๙,๐๐๐ บาท 
 
 

๑.๒.๓ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ 
(ส.การพิมพ์) 
๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๑.๑.๑ โครงการเสรมิสร้าง
การสื่อสารภายในเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
(ส.บริหารงานกลาง) 
๒๔,๐๐๐ บาท 
 

๑.๒.๑ โครงการสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลฯ (ส.ประชุม) 
๓๖๐,๐๐๐ บาท 
 

๑.๓.๑ โครงการสัมมนาทาง
วิชาการฯ (ส.กฎหมาย) 
๒๘,๐๐๐ บาท 
 
 

๑.๔.๑ โครงการวุฒิสภาสตรีฯ (ส.ประธานฯ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒.๑ โครงการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภยัฯ 
(ส.เทคโนฯ) 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๔.๑ โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ฯ (ส.พัฒนาฯ) 
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑.๑ โครงการจัดทาํคูม่ือ
การเขียนชวเลขฯ 
(ส.ชวเลข) 
๓๑,๐๐๐ บาท 
 
 

๓.๑.๑ โครงการ Basic Skill 
(ส.พัฒนาฯ) 
๗๘๗,๐๐๐ บาท 

 

๓.๒.๑ โครงการ 
Performance 
Management System: 
PMS (ส.บริหารงานกลาง) 
๑๖๔,๐๐๐ บาท 

๓.๓.๑ โครงการชวเลขสัญจร 
๔ ภาค (ส.ชวเลข) 
๒๑๖,๐๐๐ บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(๒๔,๖๐๘,๔๐๐ บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๓๔,๑๓๗,๐๐๐ บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 

(๓๔,๓๕๔,๖๐๐ บาท) 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาการบริหาร 

จัดการตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 

(๑,๑๓๔,๐๐๐) 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
 พัฒนาการปฏิบัติงาน    

ตามหลักกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

 
 

(๔๕๐,๐๐๐) 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนางานด้านวิชาการ 

 
 
 
 

(๒,๑๔๗,๔๐๐) 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนากระบวนการเสรมิสรา้ง

ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการและ 

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี 
 

(๒๐,๘๗๗,๐๐๐) 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาฐานขอ้มลูที่เชื่อถอืได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาบุคลากร 

โดยใช้หลักสมรรถนะ 
(Competency  

Based HR) 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาระบบและ 
กลไกการบริหาร 

และพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบการเรยีนรูแ้ละ

การจัดการความรู ้
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และเสรมิสรา้งแรงจูงใจ 
ในการทํางาน 

 
 

 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ สารสนเทศและการสื่อสาร 
ตรงตามความต้องการของ

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี 

ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

(๓๑,๐๐๐) (๓๔,๑๐๖,๐๐๐) (๔,๖๑๓,๐๐๐) (๒๕๘,๐๐๐) (๒๔,๗๗๕,๖๐๐) (๔,๗๐๘,๐๐๐) 

๓ ต.ค. ๕๖ 

๑.๓.๓ การจัดทําเอกสารทาง
วิชาการฯ (ส.วิชาการ) 
๑๐๔,๐๐๐ บาท 
 

๑.๓.๔ การนําเสนอผลงาน 
วิจัยฯ (ส.วิชาการ) 
๑๑๒,๐๐๐ บาท 
 

๑.๓.๕ การเผยแพรผ่ลงาน
การวิจัยฯ (ส.วิชาการ) 
๒๙๓,๔๐๐ บาท 
 

๑.๔.๙ การส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 
(ส.ประชาสัมพันธ์) 
๗,๒๕๔,๘๐๐ บาท 

๑.๑.๒ โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาวางแผนอัตรากําลังฯ 
(ส.บริหารงานกลาง) 
๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท 
 
 

๑.๒.๒ โครงการแนวทาง 
การประเมินประสทิธิผลและ
ความคุ้มค่าฯ (ส.นโยบายฯ) 
๔๐,๐๐๐ บาท 

งานประจํา งานประจํา 

 

๑.๓.๒ โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ 
 (ส.วิชาการ) 
๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๑.๔.๒ โครงการปรับปรุงโสตทัศนปูกรณฯ์ 
(ส.ประชาสัมพันธ์) 
๓,๒๕๕,๒๐๐ บาท 

๑.๔.๓ โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครือ่งฉาย 
LCD โปรเจ็คเตอรแ์ละจอรับภาพฯ 
(ส.ประชาสัมพันธ์) 
๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๔ โครงการจดัทําหนังสือความรู้
เกี่ยวกับรัฐสภาฯ (ส.ประชาสัมพันธ์) 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๘ โครงการรบัการแสดงตนของ 
สมาชิกวุฒิสภาฯ 
(ส.บริหารงานกลาง)  ๒๒๑,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๕ โครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่าย
วุฒิสภาสู่อาเซียน (ส.ประชาสัมพันธ์) 

งานประจํา 

๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๖ โครงการการจัดทําหนังสือ
รัฐธรรมนูญฯ  (ส.ประชาสัมพันธ์) 

งานประจํา 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๗ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์การรักษา
ความปลอดภัยฯ (ส.บริหารงานกลาง) 
๑,๔๗๓,๐๐๐ บาท ๓.๔.๕ การซักซ้อมแผนป้องกัน

ภัยฯ (ส.บริหารงานกลาง) 
๗๐,๐๐๐ บาท 
 
๓.๔.๖ วุฒิสภารักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ส.บริหารงานกลาง) 
๗๒,๐๐๐ บาท 

๓.๔.๗ พิธีอําลาราชการฯ 
(ส.บริหารงานกลาง) 
๒๔,๐๐๐ บาท 
 
๓.๔.๘ การรณรงค์และสื่อสารฯ 
(ส.พัฒนาฯ) 
๖๔,๘๐๐ บาท 

๓.๑.๒ โครงการ Core 
Competency (ส.พัฒนาฯ) 
๓๙๘,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๓ โครงการ Functional 
Competency (ส.พัฒนาฯ) 
๙๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๑.๔ โครงการ Management 
Competency (ส.พัฒนาฯ) 
๖๒๒,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๕. โครงการพัฒนา
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
(ส.พัฒนาฯ) 
๑๙๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๑.๖ โครงการส่งบุคลากรไป
ศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก (ส.พัฒนาฯ) 
๑,๖๑๓,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๗ โครงการเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ  
 (ส.เทคโนฯ) 
๙๓,๐๐๐ บาท 

๓.๒.๒ โครงการทบทวนแผน
สืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร  
(Succession Plan) 
 (ส.บริหารงานกลาง) 
๙๔,๐๐๐ บาท 

๓.๓.๒ โครงการพัฒนา 
องคค์วามรู ้(ส.พัฒนาฯ) 
๑๔๒,๐๐๐ บาท 

๓.๓.๓ โครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ฯ (ส.พัฒนาฯ) 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๓.๔ โครงการพัฒนา
บุคลากร ณ ต่างประเทศ 
(ส.พฒันาฯ) 

๓.๔.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ (ส.พัฒนาฯ) 
๒๔๓,๒๐๐ บาท 
 

๓.๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรมฯ 
(ส.พัฒนาฯ) 
๖๘๒,๐๐๐ บาท 

งานประจํา 

๓.๔.๓ โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมฯ
(ส.พัฒนาฯ) 
๒๕๒,๐๐๐ บาท 

๑๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

๓.๓.๕ โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการฯ (ส.พฒันาฯ) 
๑,๗๖๗,๖๐๐ บาท 

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบ
จดและจัดทํารายงาน 
การประชุมฯ (ส.เทคโนฯ) 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

งานประจํา 

๒.๒.๓ Leased Line 
(ส.เทคโนฯ) 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๔ การจัดหาลิขสิทธิ์ 
การใช้งาน (License)ฯ 
(ส.เทคโนฯ) 
๔,๘๕๑,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบํารุง รักษาระบบฯ 
(ส.เทคโนฯ) 
๘,๒๕๕,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๖ การบํารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมลูฯ (ส.เทคโนฯ) 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๑๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
(ส.ประชาสัมพันธ์) 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔.๑๑ การส่งเสริมการใหค้วามรู้  
การประชาสัมพันธ์ฯ (ส.ประชาสัมพันธ์) 
๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท 

     ส.ประธานฯ        ส.ประชาสัมพันธ ์       ส.บริหารงานกลาง        ส.วิชาการ         ส.ประชุม         ส.กฎหมาย         ส.พัฒนาฯ        ส.เทคโนฯ         ส.ชวเลข         ส.การพมิพ ์       ส.นโยบายฯ                     
 หมายเหตุ รวมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ = ๕๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท   ๑๖ งานประจํา = ๓๕,๗๑๐,๐๐๐ บาท 

 กลุ่มงานแผนงานและโครงการ   สํานักนโยบายและแผน 


