สรุปโครงการ/งานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘..
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา..
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ..
๓ ต.ค. ๕๗..

วิสัยทัศน์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา*
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา**และประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒๑,๓๒๒,๑๐๐ บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔๗,๓๙๙,๒๐๐ บาท)

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนางานด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๑๓๒,๐๐๐)

(๓,๗๖๐,๐๐๐)

(๒,๐๙๗,๐๐๐)

(๑๕,๓๓๓,๑๐๐)

๑.๑.๑ โครงการเสริมสร้าง
การสื่อสารภายในองค์กร
เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล
(ส.บริหารงานกลาง)
๓๒,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ขาว-ดํา จํานวน ๒ เครื่อง
(ส.การพิมพ์)
๓,๗๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๓.๑ โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ
(ส.วิชาการ)
๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
๑.๓.๒ โครงการ Virtual library
(ส.วิชาการ)
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓.๓ โครงการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยฯ (ส.วิชาการ)
๒๙๔,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ โครงการจัดทํา
แผนกลยุทธ์การสื่อสาร
ภายในของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
(ส.นโยบายฯ)
๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๔.๑ โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรฯ
(ส.ประชาสัมพันธ์)
๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ โครงการจัดตั้ง
เว็บไซต์สํารอง (Backup
Site)
(ส.เทคโนฯ)
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน

(๓๖,๐๗๒,๒๐๐)

(๔,๓๘๒,๘๐๐)

(๑,๔๗๘,๑๐๐)

(๗,๙๔๑,๐๐๐)

(๖,๔๒๙,๓๐๐)

๒.๒.๑ โครงการ Wireless Lan
เพื่อทดแทนของเดิม (ส.เทคโนฯ)
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กบั ผูป้ ฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการฯ
(ส. ประธานฯ) ๒๑,๓๐๐ บาท

๒.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบป้องกันไวรัส (ส.เทคโนฯ)
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒ โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน (ส.การต่างประเทศ)
๓๗,๐๐๐ บาท

๒.๒.๖ License (ส.เทคโนฯ)
๔,๘๕๑,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ การชี้แจงกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ
(ส.นโยบายฯ)
๓๐,๐๐๐ บาท

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

๑.๓.๖ การนําเสนอผลงานวิจัย ๑.๔.๔ การส่งเสริมประชาธิปไตย

งานประจํา
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ส.ประชาสัมพันธ์)
๗,๘๗๔,๘๐๐ บาท
๑.๔.๕ การส่งเสริมการให้ความรู้ฯ
(ส.ประชาสัมพันธ์)
๖,๑๗๕,๐๐๐ บาท

๒.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
และระบบสารสนเทศข้อมูล
ประวัติ ผลงานสมาชิก
(ส.เทคโนฯ)
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บํารุงรักษาระบบเครือข่ายฯ
(ส.เทคโนฯ)
๘,๒๕๕,๐๐๐ บาท
๒.๒.๘ การบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลฯ
(ส.เทคโนฯ)
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๙ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อทดแทน
ของเดิมฯ (ส.เทคโนฯ)
๒,๗๘๖,๒๐๐ บาท

* ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
** ในที่นี้หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ส.บริหารงานกลาง

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ ละ
การจัดการความรู้

๒.๒.๕ Leased Line (ส.เทคโนฯ)
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

งานประจํา

ส.ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๒.๒.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานตัดต่อ
ภาพฯ (ส.เทคโนฯ)
๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑๘๓,๓๐๐ บาท

งานประจํา

ส.ประธานฯ

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลักสมรรถนะ
(Competency
Based HR)

๒.๑.๒ โครงการจัดหาระบบ
จัดเก็บข้อมูล (Storage)
ทดแทนของเดิม (ส.เทคโนฯ)
๓,๘๒๗,๐๐๐ บาท
งานประจํา

งานประจํา

สู่การใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการนิติบัญญัติ
(ส.วิชาการ)
๑๑๔,๐๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ

๒.๒.๓ โครงการ Bandwidth
Management (ส.เทคโนฯ)
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔.๒ โครงการจัดทําหนังสือ
การ์ตูนเพื่อส่งเสริมความรู้ฯ
(ส.ประชาสัมพันธ์)
๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ โครงการจัดทําคูม่ ือ ๑.๓.๔ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
การเขียนชวเลขของสํานักงาน รายงานการพิจารณาศึกษาฯ
(ส.กรรมาธิการ ๑,๒,๓)
เลขาธิการวุฒสิ ภา
๑.๔.๓ โครงการจัดซื้อกล้อง
๑๖,๐๐๐ บาท
(ส.ชวเลข)
วงจรปิดฯ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาทางวิชาการ (ส.บริหารงานกลาง)
และอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
(ส.กฎหมาย)
๔๕,๐๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาฐานข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั และ
ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๑๑,๓๒๗,๐๐๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
(๒๐,๒๓๑,๒๐๐ บาท)

๓.๑.๓ โครงการ Basic Skill
(ส. พัฒนาฯ)
๖๔๘,๐๐๐ บาท
๓.๑.๔ โครงการ Core Competency
(ส.พัฒนาฯ)
๑๔๐,๐๐๐ บาท

๓.๒.๑ โครงการดําเนินการ
ตามแผนกรอบอัตรากําลัง
(ส.บริหารงานกลาง)
๓๗,๐๐๐ บาท

๓.๓.๒ โครงการเปิดห้องเรียน
๓.๒.๒ โครงการ
อาเซียนศึกษา
Performance Management (ส.ภาษาฯ)
System : PMS
๑๑๖,๐๐๐ บาท

(ส.บริหารงานกลาง)
๑๒๕,๐๐๐ บาท

๓.๒.๓ โครงการดําเนินการ
ตาม Succession Plan
(ส.บริหารงานกลาง)
๔๕,๐๐๐ บาท

๓.๑.๕ โครงการ Functional
Competency (ส.พัฒนาฯ)
๒๔๘,๐๐๐ บาท

๓.๓.๑ โครงการ “เรื่องเล่า
ชาวสภา” ประจําปี ๒๕๕๘
(ส.บริหารงานกลาง)
๕๕,๐๐๐ บาท

๓.๓.๓ โครงการพัฒนา
องค์ความรู้
(ส.พัฒนาฯ)
๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๔ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (ส.พัฒนาฯ)
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒.๔
โครงการทบทวนและ
๓.๑.๗ โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
๓.๑.๖ โครงการ Management
Competency (ส.พัฒนาฯ)
๖๕๕,๐๐๐ บาท

ดําเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า
(ส.บริหารงานกลาง)
๓.๑.๘ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม ๒๗,๐๐๐ บาท

(ส.พัฒนาฯ)
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๕ โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ต่างประเทศ
(ส.พัฒนาฯ)
๓.๒.๕ โครงการพัฒนาระบบ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท

กับหน่วยงานภายนอก (ส.พัฒนาฯ)
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๙ โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
(ส.เทคโนฯ) ๑๓๓,๔๐๐ บาท
๓.๑.๑๐ โครงการปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์ฯ (ส.พัฒนาฯ)
๑,๑๐๐,๑๐๐ บาท

การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจํา
(ส.บริหารงานกลาง)
๑,๒๔๔,๑๐๐ บาท

๓.๓.๖ โครงการชวเลขสัญจร
๔ ภาค
(ส.ชวเลข)
๒๒๐,๐๐๐ บาท

ส.การต่างประเทศ

ส.วิชาการ

ส.กฎหมาย

ส.ภาษาฯ

ส.พัฒนาฯ

ส.เทคโนฯ

ส.ชวเลข

ส.การพิมพ์

ส.นโยบายฯ

๓.๔.๒ โครงการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในการทํางาน (ส.พัฒนาฯ)
๔,๕๖๑,๓๐๐ บาท
๓.๔.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ความผาสุกของบุคลากร (ส.พัฒนาฯ)
๑๔๓,๒๐๐ บาท
๓.๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(ส.พัฒนาฯ)
๘๕๓,๐๐๐ บาท
๓.๔.๕ โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร (ส.พัฒนาฯ)
๓๐๐,๐๐๐ บาท

งานประจํา
๓.๔.๖ การซักซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยฯ (ส.บริหารงานกลาง)
๑๐๕,๐๐๐ บาท
๓.๔.๗ พิธีอําลาราชการ
ประจําปี ๒๕๕๘ (ส.บริหารงานกลาง)
๔๒,๐๐๐ บาท
๓.๔.๘ การรณรงค์และสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลือ่ นตามประมวล
จริยธรรม (ส.พัฒนาฯ)
๑๘๔,๘๐๐ บาท

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
สํานักนโยบายและแผน
ส.กรรมาธิการ ๑,๒,๓

รวมทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ = ๔๘,๙๘๔,๗๐๐ บาท ๑๓ งานประจํา = ๓๙,๙๖๗,๘๐๐ บาท
ส.คลังฯ

๓.๔.๑ โครงการส่งเสริมการรักการออม
(ส.การคลังฯ)
๒๔๐,๐๐๐ บาท

