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ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



ค ำน ำ 
 
 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย โครงกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน ๒๗ โครงกำร  
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำนฯ ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีคุณภำพชีวิตที่ดีและท ำงำนในองค์กร  
อย่ำงมีควำมสุข 

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จึงได้จัดท ำรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ฉบับนี้ เพ่ือรำยงำนรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนฯ ผลควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน และปัญหำ อุปสรรค ที่พบจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะส ำหรับ  
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
 

 หนำ้ 
บทที ่๑  บทน ำ ๑ 

- กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนพัฒนำบุคลำกร      ๑ 
- แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ     ๒ 
- โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ           ๒ 
- กิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลของสว่นรำชกำรสงักดัรัฐสภำ ๗ 
- งบประมำณ          ๙ 
- กำรวดัผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร           ๑๐ 

บทที ่๒ ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร              ๑๑ 
- สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน               ๑๑ 
- สรุปผลกำรด ำเนนิงำน                ๑๔ 
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ               ๑๖ 
- แผนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ              ๑๗ 
- ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ            ๑๘ 

บทที ่๓ ปญัหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ               ๓๐ 

ภำคผนวก 
- รำยละเอียดกำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บทที ่๑ 
บทน ำ 

๑.  กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกร 
 แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ  
เพื่อให้แผนพัฒนำบุคลำกรมีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและควำมต้องกำรของบุคลำกร
ด้ำนกำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียของส ำนักงำนฯ และกฎหมำย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 

แผนยทุธศำสตรส์ ำนกังำนเลขำธกิำร
วฒุสิภำ ฉบบัที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   

 
 

แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรทรพัยำกร
บคุคลของสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 
ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
นโยบำยของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดแีละมี
ประสิทธภิำพ (กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ๑.๓ และ ๑.๔) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและ
วิชำกำร (กลยุทธ์ที่ ๒.๔ และ ๒.๕) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศ 
(กลยุทธ์ที ่๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ และ ๕.๔) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือ
ทั้งในและต่ำงประเทศ (กลยุทธ์ที ่๖.๑) 

 

๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ และยึดหลัก
ธรรมำภิบำล 
๒. ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผู้มี
ควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และ
น ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกจิด้ำน
กระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคลให้มี
ควำมสุขอยำ่งสมดุลตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนควำมรู ้ ทกัษะ 
และสมรรถนะทีจ่ ำเปน็ในกำรปฏบิตังิำน 

ที ่ก.ร. ก ำหนด 
 

แผนกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบ 
กำรเรยีนรูข้องส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

กำรเชือ่มโยงกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
รำชกำรสูก่ำรพฒันำบคุลำกร 

 กำรน ำผลกำรประเมนิกำรปฏิบัติรำชกำร 
(KPI) และกำรประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลำกรไปใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล 
 
 

 กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เน้นคุณภำพงำนสนับสนุนกำรตรำ
พระรำชบัญญัต ิ
 เตรยีมควำมพร้อมด้ำนประชำคม
อำเซียนและเครือข่ำย 
 ส่งเสริมควำมร่วมมือร่วมใจของคน 
ในองค์กร 
 กำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
 กำรส่งเสริมขวัญและก ำลังใจขำ้รำชกำร 

 

สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร 

แผนปฏบิตัิกำรพฒันำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- โครงกำร/กิจกรรม 
- งบประมำณ 
- กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
- กำรประเมินผล 

 
สภำพแวดลอ้มภำยนอกองคก์ร : สถำนกำรณ์เปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

แผนยทุธศำสตรก์ำรขบัเคลือ่นและผลกัดนั
กำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรม 

ขำ้รำชกำรฐัสภำ 

ระบบกำรบรหิำรงำนบคุคล 
 แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพฯ 
 แผนสืบทอดต ำแหน่งนักบริหำร 
 

ประสทิธภิำพกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วน
รำชกำรเบิกจำ่ยงบประมำณที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรฝึกอบรม 
สัมมนำไดใ้นไตรมำสที่ ๑  
ให้มำกที่สุดหรือไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ ๕๐ 



๒ 
 
๒.  แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้ 

๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และแผนงำนต่ำงๆ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ 
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
๖. พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

มีขวัญก ำลังใจ มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

๓.  โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖๑

น ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงกำร 
ที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ประกอบด้วย โครงกำรตำมยุทธศำสตร์  จ ำนวน  
๒๔ โครงกำร (๔๘ กิจกรรม) และโครงกำรงำนประจ ำ จ ำนวน ๓ โครงกำร (๖ กิจกรรม) รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
๒๗ โครงกำร (โดยจ ำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๕๔ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ ๑.1  พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล  (1) 
  เสนอโดย : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒. การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว
ประจ าอาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา ๒ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา(งานประจ า)  
   1) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๒) 
   ๒) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ" (๓) 
   ๓) หลักสูตร "กำรฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดควำมช ำนำญ" (๔) 
   ๔) หลักสูตร "กำรฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟประจ ำปี" (๕) 
  เสนอโดย : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



๓ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า 

๓. กิจกรรมจัดพิธีอ าลาราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑ (งานประจ า) (๖) 
   - กิจกรรมที่ ๑ จัดท ำบอร์ดแสดงประวัติย่อเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
   - กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธีอ ำลำรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  เสนอโดย : ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
กลยุทธ์ที ่ ๑.๓  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๔. โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  
ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (๗) 

  ครั้งที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือระบุควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (๘) 
  เสนอโดย : ส ำนักนโยบำยและแผน   

กลยุทธ์ที ่ ๑.๔  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
๕. โครงกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (งำนประจ ำ) (๙) 
  เสนอโดย : ส ำนักนโยบำยและแผน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่ ๒.๔  พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพ 
๖. โครงกำรเสนอควำมเหน็เรื่องที่เกี่ยวกบัผลกระทบต่อเนื้อหำของ (ร่ำง) กฎหมำย (๑๐) 
  เสนอโดย : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ และส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ   

กลยุทธ์ที ่ ๒.๕  ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพ่ือตอบสนองการด าเนินการของ
สมาชิกวุฒิสภา 
๗. โครงกำรจดัท ำควำมเปน็มำและประเดน็กำรอภปิรำยร่ำงพระรำชบญัญัติในชัน้กรรมำธิกำรของวฒุิสภำ (๑๑) 
  เสนอโดย : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลศิ 
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency  based HRD) 

 
๘.1 การพัฒนาทักษะพ้ืนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

  ๘.1.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษา 
   1) หลักสูตร "ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรปฏิบัติงำนในยุค Thailand 4.0” (1๒) 
   2) หลักสูตร "ภำษำอังกฤษด้ำนกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนงำนนิติบัญญัติ" (๑๓) 
  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ร่วมกับส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 
  ๘.1.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (๑๔) 
  เสนอโดย : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
  



๔ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า 

 
๘.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)  

 
1.2.1 หลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับวงงำนรัฐสภำ" (๑๕) 

  1.2.2 หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ระดับต้น" (๑๖) 
  1.2.3 หลักสูตร "กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจ ำปี 2561 (๑๗) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
๘.3 การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)  

 
๘.3.1 หลักสูตร "กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบรหิำรจดักำรเอกสำรและข้อมูลในยุคดิจติัล" (๑๘) 

 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

๘.3.2 หลักสูตร "กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรฐัสภำเพือ่ยกระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและพรอ้มรองรบัสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน" (๑๙) 

 
เสนอโดย : ส ำนักบริหำรงำนกลำง ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

  ๘.3.3 หลักสูตร "กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกระบวนกำรรับเรื่องรำวร้องทกุข์ 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน" (๒๐) 

 
เสนอโดย : ส ำนักกรรมำธิกำร 1, 2 และ 3 ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

  ๘.3.4 หลักสูตร "กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลในยุค 4.0 (๒๑) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
๘.4 การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 

 
กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบรหิำรจดักำรองคก์ร (๒๒) 

  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

 
๘.5 การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (๒๓) 

  กิจกรรม "กำรอบรมสัมมนำร่วมกันและกำรท ำงำนเปน็ทีม"  

 
เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๙. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual development plan) (๒๔) 
   - กำรประเมินสมรรถนะ และกำรพฒันำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบคุคล (IDP) 
  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๑๐. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (๒๕) 
 การพัฒนาบุคลากรส าหรับหลักสูตรประจ า จ านวน  5 หลักสูตร  

 
   1. หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.) 

     2. หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร (สจว.) 

 
   3. หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำ (นบส.) 

 
   4. หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง 

 
   5. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงำนฝ่ำยปกครอง จัดโดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 

  การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านส าหรับหลักสูตรอื่นฯ จ านวน  20 หลักสูตร 
  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  



๕ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า 

๑๑. โครงการพัฒนาการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร  
  ๑๑.1 กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) (๒๖) 
  ๑๑.2 กำรด ำเนนิกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (กิจกรรมชมุชนนกัปฏิบตัิ) (๒๗) 
  ๑๑.3 กำรจัดกิจกรรมวนัแห่งกำรเรียนรู ้(KM Day) (๒๘) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล      
๑๒. โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-development) (๒๙) 

  
 - กำรประชมุเชงิปฏิบตัิกำรเพื่อเสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจและรับฟังควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบ 
กำรเรียนรูด้้วยตนเองของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๑๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง (๓๐) 
   - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ภำยในประเทศ จ ำนวน 5 ทุน  
   - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ภำยในประเทศ จ ำนวน 1 ทุน  
   - ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ทุน  
  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ณ ต่างประเทศ (๓๑) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๑๕. โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (๓๒) 

 
๑๕.1 กำรส่งขำ้รำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำไทยไปแลกเปลี่ยนกับรัฐสภำตำ่งประเทศ 

   - คณะที่ 1  ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  (ระยะเวลำ : 12 - 18 พ.ย. 60 หรือตำมท่ีฟิลิปปินส์ให้กำรรับรอง) 
   - คณะที่ 2  ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (ระยะเวลำ : ๓ - ๘ ธ.ค. 60  หรือตำมที่สิงคโปร์ให้กำรรับรอง) 
   - คณะที่ 3  ณ ประเทศมำเลเซีย (ก.ค. 2561 หรือตำมท่ีมำเลเซียให้กำรรับรอง) 
  ๑๕.2 กำรรับรองคณะเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำต่ำงประเทศที่เดินทำงมำแลกเปลี่ยนกับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
   - กำรรับรองคณะแลกเปลีย่นฯ จ ำนวน 1 คณะ (๓๓) 

 
เสนอโดย...ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ร่วมกับส ำนักกำรต่ำงประเทศ 

๑๖. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน (๓๔) 

 
 - กำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 
เสนอโดย...กลุ่มตรวจสอบภำยใน ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๗. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำน ICT ส ำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (๓๕) 

 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำน ICT ส ำหรับบุคลำกร 

 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๓๖) 

 
กิจกรรมที ่๓ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำน ICT ส ำหรบักลุม่ SuperUser (๓๗) 

 
เสนอโดย...ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 



๖ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า 

กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
๑๘. โครงการการจัดสวัสดกิารเพ่ิมเติมและการสรา้งการพึ่งพาตนเอง (๓๘) 

 
เสนอโดย...ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ   

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมาย
องค์กร 
๑9. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานยุค 4.0 
 ๑9.1 กิจกรรมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงเสริมประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนยุค 4.0 (๓๙) 
 ๑9.2 กิจกรรมเชื่อมสำมัคคีท ำดีถวำยพ่อหลวง (๔๐) 
 ๑๙.3 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร (๔๑) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๒0. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสร้างปฏิญญาเป็นผู้น าวัฒนธรรมองค์กร (๔๒) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๒1. โครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง (๔๓) 
 เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
กลยุทธ์ที ่5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส (๔๔) 
  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๒3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
  ๒3.1 หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส ระดับกลำง (๔๕) 
  ๒3.2 กิจกรรมคัดเลือกบุคลำกรผู้ยึดมั่นปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๔๖) 
  ๒3.3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลำกร/หน่วยงำนที่ยึดมั่นปฏิบัติตำมประมวลฯ (๔๗) 
  ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๒4. โครงการพัฒนาเครือขา่ยและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภายุค 4.0 (๔๘) 
  เสนอโดย : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
๒๕. เปิดโลกกว้างสร้างเครือข่าย 
  กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดนิทรรศกำรและสัมมนำเรียนรู้โลกกว้ำง (๔๙) 
  กิจกรรมที่ ๒ กำรเสวนำสร้ำงเครือข่ำย (๕๐) 
  เสนอโดย...ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒๖. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ 
  กิจกรรมที่ ๑ กำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนต่ำงประเทศกับเครือข่ำยภำยในประเทศ (๕๑) 
  กิจกรรมที่ ๒ กำรศึกษำดูงำน (๕๒) 
  เสนอโดย...ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 



๗ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า 

๒๗. โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านนิติบัญญัติกับเครือข่ายภายในประเทศ 

  
กิจกรรมที่ ๑ กำรศึกษำดูงำนหรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนเครือข่ำยที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับ 
ประชำคมอำเซียน (๕๓) 

  
กิจกรรมที่ ๒ กำรสัมมนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทีม่ีกำรด ำเนินกำรเก่ียวข้องกับประชำคม 
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง (๕๔) 

  เสนอโดย...ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 
๔.  กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  

โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ก ำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำก 
จะมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ แล้ว ยั งได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม  
ให้มีควำมสอดคล้องและยึดโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่ งนอกเหนือจำกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ ได้ รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ส ำนักงำนฯ จะต้องมีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนตำมกลยุทธ์แผนงำน
และตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ที่ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

ยทุธศำสตรท์ี ่๒ ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยำกรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  
และกลำ้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่นและผลักดันกลไกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผูน้ ำต้นแบบ
ทำงจริยธรรม 

- โครงกำรสมัมนำผู้บรหิำรสร้ำงปฏญิญำ 
เป็นผูน้ ำวฒันธรรมองค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนวินัยและกำรป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกบักำรทุจรติในภำครัฐ 

๑. โครงกำรสง่เสรมิวฒันธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแขง็ในกำรปฏิบตัิงำนยุค 4.0 
๒. โครงกำรสนับสนุนควำมโปรง่ใสป้องกนัภัยทุจรติ 
มุ่งชีวติพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่นและผลักดันนโยบำยควำม
โปรง่ใสของรัฐสภำ 

๑. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำร
ขับเคลือ่นประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ 
๓. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและขบัเคลือ่นประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำยุค ๔.๐ 



๘ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

ยทุธศำสตรท์ี ่๓ พฒันำทรพัยำกรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มศีกัยภำพสงู และน ำเทคโนโลยี 
มำสนบัสนนุภำรกจิดำ้นกระบวนกำรนติบิญัญตัอิยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสรำ้งกระบวนกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ที่มีประสิทธิภำพ 

โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ ๒ น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑. โครงกำรพัฒนำทกัษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 
๒. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับสมำชกิ 
สภำนิตบิัญญตัแิห่งชำตแิละบุคลำกรส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 

- กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ดังนี ้
กำรพัฒนำทักษะดำ้นภำษำต่ำงประเทศ 
๑) หลักสูตร "ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเดินทำงไป
รำชกำรตำ่งประเทศ" 
๒) หลกัสูตร "ภำษำอังกฤษด้ำนกฎหมำยเพื่อ
สนับสนนุงำนนติิบญัญตั"ิ 
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
(เฉพำะงำน)  

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบ 
กำรเรียนรูข้ององค์กร 
๒. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
(Self-development) 

ยทุธศำสตรท์ี ่๔ สรำ้งควำมผำสกุและพฒันำคณุภำพชวีติของทรพัยำกรบคุคลใหม้คีวำมสขุอยำ่งสมดลุตำม
หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกร
บุคคล 

- โครงกำรด้ำนกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ทรัพยำกรบคุคล 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงกำรสนับสนุนควำมโปร่งใสป้องกนัภัยทุจริต 
มุ่งชีวติพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

โครงกำรสง่เสรมิวฒันธรรมองค์กรเพ่ือเสรมิสร้ำง
ควำมเข้มแขง็ในกำรปฏิบตัิงำนยุค ๔.๐ 

- กิจกรรมเชื่อมสำมัคคีท ำดถีวำยพ่อหลวง 
 



๙ 
 
๕.  งบประมำณ 
 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภำยใต้วงเงินงบประมำณ จ ำนวนรวม ๑๓,๔๔๖,๑๐๐ บำท ดังนี้ 

๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรมและสัมมนำ จ ำนวน ๒๔ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกบประมำณรำยจ่ำยอื่น 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรมในส่วนของส ำนักงำนฯ โดยมีงบประมำณ
จ ำนวน ๖,๑๖๔,๑๐๐ บำท 

๒. โครงกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อในประเทศ ต่ำงประเทศ และฝึกอบรม 
ณ ต่ำงประเทศ โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บำท 

๓. โครงกำรด้ำนกำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่น 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๒,๔๘๒,๐๐๐ บำท 

๔. โครงกำรด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณ
รำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ไทยกับต่ำงประเทศ โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๕

๒,๔๘๒,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๘

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ร้อยละ ๒๑

๖,๑๖๔,๑๐๐ บาท
ร้อยละ ๔๖

 ้า  าร   อบร  ละ     า  ้า ท   าร    า

 ้า  าร    า   า      า  ระ ท  ้า  าร ล   ล  ย  ้ารา  าร     า  ระ ท 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 
๖.  กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
รวมทั้งกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม/เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน  
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร  
ตำมแผนฯ พิจำรณำจำก  

๑) ด ำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละโค รงกำรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) ผลผลิตของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงกำร 
๓) ผลลัพธ์ของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

บทที ่๒ 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร 

แผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก ำหนดโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยแบ่ งโครงกำรออกเป็นตำมกลยุทธ์ 
ซึ่งประกอบด้วย โครงกำรจ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๗ โครงกำร มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ดังนี้ 

๑. สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำน
บุคคล  -   

๒. กำรซกัซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอัคคีภัยและ
แผนส ำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ประจ ำอำคำรสุขประพฤติ และอำคำรรฐัสภำ ๒
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ (งำนประจ ำ) 

 -   

๓. กิจกรรมจัดพิธอี ำลำรำชกำร ประจ ำปี 256๑ 
(งำนประจ ำ)  -   

กลยุทธ์ที ่ 1.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๔. โครงกำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสี่ยง 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ  -   

กลยุทธ์ที ่ 1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
๕. โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
(งำนประจ ำ) 

 -   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่ ๒.๔  พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๖. โครงกำรสมัมนำ เรื่องแนวทำงกำรวิเครำะห์
และจดัท ำควำมเหน็ทำงกฎหมำยในประเดน็ 
ที่อำจเกดิผลกระทบต่อเนื้อหำของ (ร่ำง) กฎหมำย 

 -   

     



๑๒ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

กลยุทธ์ที ่ ๒.๕  สง่เสรมิ และพัฒนำงำนดำ้นกฎหมำยและวชิำกำร เพื่อตอบสนองกำรด ำเนนิกำรของสมำชิก
วฒุสิภำ 
๗. โครงกำรจดัท ำควำมเปน็มำและประเด็น 
กำรอภิปรำยร่ำงพระรำชบญัญตัิในชั้นกรรมำธิกำร
ของวุฒิสภำ 

 -   

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอยา่งเป็นระบบและหลากหลาย 
๘. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ 
(Competency  based HRD)  -   

๙. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD) เพื่อ
ประกอบกำรจดัท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP : 
Individual development plan) 

 -   

    

๑๐. โครงกำรส่งขำ้รำชกำรไปศึกษำ/อบรมกบั
หนว่ยงำนภำยนอก  -   

๑๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบ
กำรเรียนรูข้ององค์กร  -   

๑๒. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรูด้้วยตนเอง 
(Self-development)  -   

๑๓. โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้และพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนื่อง  -   

๑๔. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ณ ต่ำงประเทศ  -   

๑๕. โครงกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำไทยกบัตำ่งประเทศ  -   

๑๖. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพงำนตรวจสอบภำยใน  -   

 
 
 
 

    



๑๓ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

๑๗. โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับสมำชกิสภำ 
นิติบญัญตัแิห่งชำตแิละบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 -   

    

กลยทุธท์ี ่๕.๒ เสรมิสรำ้งและพฒันำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกร 
๑๘. โครงกำรกำรจัดสวัสดกิำรเพ่ิมเติมและ 
กำรสรำ้งกำรพึ่งพำตนเอง  -   

กลยุทธท์ี ่๕.๓ สรำ้งวฒันธรรมองคก์ำรทีเ่อื้อตอ่กำรปฏบิตังิำนของบคุลำกรและกำรบรรลุเปำ้หมำยองคก์ร 
๑๙. โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ
เสริมสรำ้งควำมเข้มแขง็ในกำรปฏิบตัิงำนยุค ๔.๐  -   

๒๐. โครงกำรสัมมนำผู้บริหำรสร้ำงปฏิญญำ 
เป็นผูน้ ำวฒันธรรมองค์กร  -   

๒๑. โครงกำรสนบัสนนุควำมโปรง่ใสป้องกันภัย
ทุจริต มุ่งชวีิตพอเพียง 

 -   
    

กลยทุธท์ี ่๕.๔ สง่เสรมิและสนบัสนุนคณุธรรมและควำมโปรง่ใส 
๒๒. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำร
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส  -   

๒๓. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัต ิ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 -   
    

๒๔. โครงกำรพัฒนำเครือขำ่ยและขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำยุค ๔.๐  -   

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๖ กำรพฒันำเครอืขำ่ยและควำมรว่มมอืทัง้ในและตำ่งประเทศ 
กลยทุธท์ี ่๖.๑ พฒันำ และขยำยครอืขำ่ยควำมรว่มมอืกบัหนว่ยงำนภำยในประเทศ 
๒๕. เปิดโลกกว้ำงสร้ำงเครอืข่ำย  -   
๒๖. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ดำ้นต่ำงประเทศ
กับเครือข่ำยภำยในประเทศ  -   

๒๗. โครงกำรสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือ 
ด้ำนนิตบิัญญัตกิับเครือข่ำยภำยในประเทศ  -   

รวม 
๒๗ 

โครงกำร 
- 

๒๓ 
โครงกำร  

๒๕ 
โครงกำร 

 



๑๔ 
 
๒. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพิจำรณำจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้
ในแต่ละโครงกำร และกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งจำกตำรำงข้ำงต้น
สรุปได้ว่ำ 

๑. มีกำรด ำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละโครงกำร 
จ ำนวน ๒๗ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของโครงกำร จ ำนวน ๒๓ โครงกำร  
โดยผลผลิตของกำรด ำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙ 

๓. มีด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงกำร จ ำนวน  ๒๕ โครงกำร  
โดยผลลพัธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ 

ดังนั้น สรุปผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ 

ทั้งนี้ โครงกำรที่ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร จ ำนวน ๔ โครงกำร 
ดังนี้ 

โครงกำร/กจิกรรม ตวัชีว้ดัผลผลติ/ผลลพัธ์ สำเหตทุีไ่มบ่รรลเุปำ้หมำย 
๑. โครงกำรซักซ้อมแผน
ป้องกนัและระงับอคัคีภัย
และแผนส ำรองฉุกเฉนิ
กรณีเกดิอุทกภัยและ
แผ่นดินไหว ประจ ำอำคำร
สุขประพฤต ิและอำคำร
รัฐสภำ ๒ ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
(งำนประจ ำ) 

ผลผลิต 
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรฯ  
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม (ภำคทฤษฎี) 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
แนวทำงกำรปฏิบัตเิมื่อเกิด
เหตุภัยพิบตัิต่ำงๆ เพิ่มขึน้ 

กำรด ำเนนิโครงกำรซกัซอ้มแผนปอ้งกนัและ
ระงบัอคัคภียัและแผนส ำรองฉกุเฉนิกรณเีกดิ
อทุกภยัและแผน่ดนิไหวฯ  
- ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรดังกลำ่ว  
เข้ำรว่มกิจกรรม (ภำคทฤษฎี) มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัแนวทำงกำรปฏิบัตเิมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติตำ่งๆ คดิเปน็รอ้ยละ ๖๓.๗๙ 
เนื่องจำก แผนก ำหนดไว ้รอ้ยละ ๘๐.๐๐ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

๒. โครงกำรสมัมนำ  
เรื่องแนวทำงกำรวิเครำะห์
และจดัท ำควำมเหน็ทำง
กฎหมำยในประเดน็ 
ที่อำจเกดิผลกระทบ 
ต่อเนื้อหำของ (ร่ำง) 
กฎหมำย 
 

ผลผลิต 
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกร
กลุ่มเปำ้หมำยมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรเสนอ
ควำมเหน็เรื่องเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อ (ร่ำง) 
กฎหมำย 

กำรด ำเนนิโครงกำรเสนอควำมเหน็ 
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัผลกระทบตอ่เนือ้หำ 
ของ (รำ่ง) กฎหมำย 
- ผู้ผ่ำนกำรฝกึอบรมในหลักสูตรดังกลำ่ว 
มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรเสนอควำมเห็น
เรื่องเกี่ยวกบัผลกระทบต่อ (ร่ำง) กฎหมำย 
คดิเปน็รอ้ยละ ๗๘.๖๔ เนื่องจำก  
แผนก ำหนดไว ้รอ้ยละ ๘๐.๐๐ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้
 



๑๕ 
 

โครงกำร/กจิกรรม ตวัชีว้ดัผลผลติ/ผลลพัธ์ สำเหตทุีไ่มบ่รรลเุปำ้หมำย 
ผลลัพธ์ท่ี ๒ 
- ร้อยละ ๘๐ ของบคุลำกร 
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกบัเรื่อง 
กำรเสนอควำมเหน็เรื่อง 
ที่เกี่ยวกบัผลกระทบต่อ 
(ร่ำง) กฎหมำยได้อย่ำง
ถูกตอ้งเหมำะสม 

- ผู้ผ่ำนกำรฝกึอบรมในหลักสูตรดังกลำ่ว 
ยังไม่สำมำรถประเมนิผลลัพธ์กำรด ำเนนิกำร
เกี่ยวกบัเรื่องกำรเสนอควำมเห็น เรื่องที่
เกี่ยวกบัผลกระทบต่อ (ร่ำง) กฎหมำยได ้ 
เนื่องจำก ยังไม่สำมำรถน ำควำมรูไ้ปปรับใช ้
กับกำรปฏิบตัิงำนได้ จงึไมเ่ป็นไปตำมแผน 
ที่ก ำหนดไว ้

๓. โครงกำรจดัท ำ 
ควำมเปน็มำและประเดน็ 
กำรอภิปรำยร่ำง
พระรำชบัญญัติในชั้น
กรรมำธิกำรของวุฒิสภำ 

ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกร
กลุ่มเปำ้หมำยมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำร
จัดท ำควำมเป็นมำและ
ประเดน็กำรอภิปรำยร่ำง
พระรำชบัญญัติในชั้น
กรรมำธิกำรของวุฒิสภำได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

กำรด ำเนนิโครงการจัดท าความเป็นมาและ
ประเด็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ 
ในชั้นกรรมาธิการของวุฒสิภา 
- ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรดังกลำ่ว 
มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำรจัดท ำควำมเป็นมำและประเด็น
กำรอภิปรำยร่ำงพระรำชบญัญตัิในชั้น
กรรมำธิกำรของวุฒิสภำได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม คดิเปน็รอ้ยละ ๗๓.๑๘  
เนื่องจำก แผนก ำหนดไว ้รอ้ยละ ๘๐.๐๐ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

ผลลัพธ์ที่ ๒ 
ร้อยละ ๘๐ ของกำรจดัท ำ
ควำมเปน็มำและประเดน็
กำรอภิปรำยร่ำงพระรำช 
บัญญตัิในชัน้กรรมำธิกำร 
ของสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิ
แห่งชำต ิมีควำมถูกต้อง 
ตำมรูปแบบทีก่ ำหนด 

- ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรดังกลำ่ว 
ยังไม่สำมำรถประเมนิผลลัพธ์กำรจดัท ำ 
ควำมเปน็มำและประเดน็กำรอภิปรำย 
ร่ำงพระรำชบัญญัติในชัน้กรรมำธกิำรของ 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ มีควำมถกูตอ้ง 
ตำมรูปแบบที่ก ำหนดได้ เนื่องจำก ยังไม่สำมำรถ
น ำควำมรู้ไปปรับใชก้ับกำรปฏิบัติงำนได ้ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

๔. โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรบัสมำชกิสภำ 
นิติบญัญตัแิห่งชำตแิละ
บุคลำกรส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ผลผลิต 
ร้อยละ ๙๕ ของสมำชิก 
สภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิ
ผู้เข้ำรว่มโครงกำรได้เขำ้รับ 
กำรอบรมในโครงกำร 
เสริมสรำ้งควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 

กำรด ำเนนิกจิกรรมเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
ดำ้น ICT ส ำหรบัสมำชกิสภำนติบิญัญตัแิหง่ชำต ิ
- สมำชิกสภำนติิบญัญตัิแห่งชำตแิละ 
บุคลำกรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
ที่เป็นกลุ่มเปำ้หมำยได้เขำ้รว่มกิจกรรม 
จ ำนวน ๑๘๒ คน คดิเปน็รอ้ยละ ๗๒.๘๐ 
เนื่องจำก แผนก ำหนดไว ้จ ำนวน ๒๕๐ คน 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้  



๑๖ 
 

๓. กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณตำมแผนฯ 

 กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงชัดเจนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นรำยไตรมำส เ พ่ือให้มีกำรใช้เงินงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินโครงกำรที่ก ำหนดได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  
ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ทีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
ตำมแผนฯ 

ผลกำรใชจ้ำ่ย 

งบประมำณทีใ่ช ้
งบประมำณ 

คงเหลือ/-เกินงบฯ 

รอ้ยละกำรใช ้
งบประมำณ 

เทยีบกบัแผนฯ 
๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรม
และสัมมนำ (จ ำนวน ๒๔ 
โครงกำร) 

๖,๑๖๔,๑๐๐ ๖,๓๗๗,๗๗๖.๙๖  -๒๑๓,๖๗๖.๙๖ ๑๐๐ 

๒. โครงกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๘๗,๖๘๔.๐๐ ๙๑๒,๓๑๖.๐๐ ๖๗.๔๒ 

๓. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำ 
บุคลำกร ณ ต่ำงประเทศ  
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๘๖.๕๔ 

๔. โครงกำรด้ำนกำร
แลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร  
ณ ต่ำงประเทศ 
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙๙๔,๕๕๘.๙๓ ๑,๐๐๕,๔๔๑.๐๗ ๔๙.๗๓ 

รวมงบประมำณ (ตำมแผน) ๑๓,๔๔๖,๑๐๐ ๑๑,๔๐๘,๐๑๙.๘๙ ๒,๐๓๘,๐๘๐.๑๑ ๘๔.๘๔ 

- โครงกำรนอกแผนปฏบิตัิ
รำชกำรดำ้นกำรพฒันำ
บคุลำกรของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ 
(จ ำนวน ๑๔ โครงกำร) 

- ๑,๑๔๐,๖๓๖.๐๐ - ๑๐๐ 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ ๑๓,๔๔๖,๑๐๐ ๑๒,๕๔๘,๖๕๕.๘๙ ๘๙๗,๔๔๔.๑๑ ๙๓.๓๓ 

 โดยผลกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ของแต่ละโครงกำร และงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 



๑๗ 
 

 
 



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๑ การบรหิารจัดการองค์กรทีด่ีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที ่ ๑.1  พัฒนาระบบด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล
๑. โครงการสรา้งความเข้มแข็งในการบรหิารงานบุคคล ๑ หลักสูตร ๓ หลักสูตร 538 433  - ร้อยละ 80 94.95  - ร้อยละ ๘๐ 92.00 43,000 26,550 ส ำนักบริหำรงำนกลำง

๑.๑ กิจกรรมกำรประชุมชีแ้จง เร่ือง กำรสร้ำงควำมรู้ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 163 154 ของผู้เข้ำร่วม  ของกลุ่มเป้ำหมำย   ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ควำมเข้ำใจเกีย่วกับระเบียบรัฐสภำวำ่ด้วย กำรชี้แจงหรือบรรยำย สำมำรถน ำควำมรู้ 
พนักงำนงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือฝึกอบรมมีควำมรู้ เกีย่วกับกฎ ระเบียบ
๑.๒ กิจกรรม “กำรประชุมชีแ้จง เร่ือง กำรเผยแพร่ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 300 218 ควำมเข้ำใจเกีย่วกับกฎ หลักเกณฑ์ตลอดจน
และท ำควำมเข้ำใจเกีย่วกับแนวทำงกำรด ำเนินกำร  ระเบียบ หลักเกณฑ์ วธิกีำรบริหำรงำน
ประเมินข้ำรำชกำรรัฐสภำเพือ่แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง  ตลอดจนงำนด้ำน บุคคลตำมกฎหมำยใหม่

ระดับควบและมีผู้ครองอยูใ่นประเภทวชิำกำร” กำรบริหำรงำนบุคคล ไปใชใ้นกำรปฏิบัติงำน

๑.๓ กิจกรรม “กำรประชุมชีแ้จง เร่ือง กำรเร่งรัด ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 75 61 ตำมกฎหมำยใหม่
ติดตำม และชีแ้จงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมิน
ข้ำรำชกำรรัฐสภำเพือ่แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับควบและมีผู้ครองอยูใ่นประเภทวชิำกำร”

๒. การซักซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยและ ๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร 1,414 550 ร้อยละ 80 63.79 ร้อยละ 80 84.92 80,600 79,199 ส ำนักบริหำรงำนกลำง
แผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ของบุคลำกรฯ  ของบุคลำกรฯ   ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ประจ าอาคารสุขประพฤติและอาคารรฐัสภา ๒ ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจ า) (ภำคทฤษฎี) (ภำคปฏิบัติ) มีควำมรู้

1) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนดับเพลิงขัน้ต้น ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 60 47 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ 26,700 26,090
และฝึกซ้อมหนีไฟ" เกีย่วกับแนวทำง แนวทำงกำรปฏิบัติ
 ๒) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 200 60 กำรปฏิบัติเมื่อเกดิเหตุ เมือ่เกิดเหตุภัยพิบัติ 16,000 22,539
กำรเคล่ือนย้ำยผู้บำดเจ็บ" ภัยพิบัติต่ำงๆ เพิม่ขึน้ ต่ำงๆ เพิม่ขึน้
๓) หลักสูตร "กำรฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 60 53 26,700 17,970
ให้เกิดควำมช ำนำญ"
๔) หลักสูตร "กำรฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟประจ ำปี" ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 1,094 390 11,200 12,600

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารพัฒนาบคุลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ านวน ๒๗ โครงการ (จ าแนกรายหลกัสตูร/กิจกรรม จ านวน ๕๔ หลกัสตูร/กิจกรรม)

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า
ผลผลิต ผลลัพธ์

ผู้รบัผิดชอบ
จ านวน จ านวน

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

 ๑๘



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้รบัผิดชอบ

จ านวน จ านวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๓. กิจกรรมจัดพิธีอ าลาราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑ ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 300 600 ตัวชีว้ดัผลผลิต ๒ กิจกรรม ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 600 42,400 80,334 ส ำนักบริหำรงำนกลำง
(งานประจ า) มีกจิกรรมตำมโครงกำร  มีผู้เข้ำร่วมในพิธอี ำลำ 

 - กิจกรรมที ่๑ จัดท ำบอร์ดแสดงประวติัย่อ พิธอี ำลำรำชกำรฯ รำชกำร ไม่น้อยกวำ่
เพือ่เป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 2 กิจกรรม ๓00 คน

 - กจิกรรมที่ ๒ จดัพิธอี ำลำรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที ่ ๑.๓  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๔. โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งของส านักงาน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 137 114 ตัวชีว้ดัผลผลิต มีแผน ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 100 115,000 112,700 ส ำนักนโยบำยและแผน
เลขาธิการวุฒิสภา มีแผนบริหำรควำม บริหำรควำม ร้อยละ ๑๐๐ ของ 

เส่ียงของส ำนักงำน เส่ียงของ ผู้รับผิดชอบในกำร
เลขำธกิำรวฒิุสภำ ส ำนักงำนฯ บริหำรและปฏิบัติงำน

จ ำนวน ๑ ฉบับ ตำมโครงกำร/กิจกรรม

 ในแผนบริหำร
ควำมเส่ียง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ
พร้อมทีจ่ะน ำไปสู่
กำรด ำเนินงำน

กลยุทธ์ที ่ ๑.๔  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๕. โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 80 92 ตัวชีว้ดัผลผลิต มีกำรจัด ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 82.70 33,000 32,000 ส ำนักนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ (งำนประจ ำ) มีกำรจัดโครงกำร โครงกำร ร้อยละ 80 ของ 

ชีแ้จงกรอบ ชีแ้จงกรอบ ผู้เข้ำรับฟังกำรชีแ้จง
กำรประเมินผล กำรประเมนิผล มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
กำรปฏิบัติรำชกำร ๑๒ วันท ำกำร เกีย่วกับกรอบ
ภำยใน ๑๕ วนั หลังจำก อ.ก.ร. กำรประเมินผล
หลังจำก อ.ก.ร. ประเมิน กำรปฏิบัติรำชกำร 
ประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธภิำพ
และประสิทธผิลฯ และประสิทธิผล

เห็นชอบกรอบกำร เห็นชอบกรอบ

ประเมินผลฯ กำรประเมินผลฯ

เมื่อวันที่  ๒๐ พ.ย. ๖๐



 ๑๙



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้รบัผิดชอบ

จ านวน จ านวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
กลยุทธ์ที ่ ๒.๔  พัฒนาระบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ
๖. โครงกำรเสนอควำมเห็นเร่ืองทีเ่กีย่วกับผลกระทบ  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง 112 81 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 70,000 31,700 ส ำนักกรรมำธกิำร ๑,๒,๓
 ต่อเนือ้หำของ (ร่ำง) กฎหมำย ร้อยละ ๘๐ ของ 72.32 ร้อยละ ๘๐ ของ xxx ส ำนักงำนประธำนวฒิุสภำ
เปล่ียนชือ่โครงกำรเป็น บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย  บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

โครงกำรสัมมนำ เร่ืองแนวทำงกำรวเิครำะห์และ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินกำร
จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยในประเด็นทีอ่ำจเกิด ในกำรเสนอควำมเห็น เกี่ยวกับเร่ืองกำรเสนอ

ผลกระทบต่อเนือ้หำของ (ร่ำง) กฎหมำย เร่ืองเกีย่วกบัผลกระทบ ควำมเห็นเร่ือง
ต่อ (ร่ำง) กฎหมำย ทีเ่กีย่วกับผลกระทบ

ต่อ (ร่ำง) กฎหมำย
ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม

กลยุทธ์ที ่ ๒.๕  ส่งเสรมิ และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
๗. โครงกำรจัดท ำควำมเป็นมำและประเด็นกำรอภิปรำย 1 โครงกำร 1 โครงกำร 180 161 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 70,000 51,400 ส ำนักกรรมำธกิำร ๑,๒,๓
ร่ำงพระรำชบัญญัติในชัน้กรรมำธกิำรของ ร้อยละ ๘๐ ของ 73.18 ผลลัพธท์ี ่๑ ๑ รูปแบบ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 220 161 บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย  มีรูปแบบกำรจัดท ำ 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเป็นมำและ
ในกำรด ำเนินกำร ประเด็นกำรอภิปรำย
เกี่ยวกบักำรจดัท ำควำม ร่ำงพระรำชบัญญัติ
เป็นมำและประเด็น ในชัน้กรรมำธกิำร
กำรอภิปรำยร่ำง ของสมำชิกสภำ
พระรำชบัญญัติในชัน้ นิติบัญญัติแห่งชำติ
กรรมำธกิำรของ ให้เป็นรูปแบบ
วฒิุสภำได้อย่ำงถูกต้อง เดียวกัน
เหมำะสม ผลลัพธท์ี ่๒ xxx

ร้อยละ ๘๐ ของ 

กำรจดัท ำควำมเป็นมำ

และประเด็นกำร
อภิปรำยร่ำงพระรำช
บัญญัติในขัน้กรรมำธิกำร

 ๒๐



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้รบัผิดชอบ

จ านวน จ านวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

ของสมำชิกสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ
มีควำมถูกต้องตำม
รูปแบบทีก่ ำหนด

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามทีอ่งค์การคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ ๑๒ หลักสูตร ๑๕ หลักสูตร ตัวชีว้ดัผลผลิต 93.98 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 84.42 1,593,000 1,498,786
(Competency based HRD) ร้อยละ ๘๐ ของ  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของ 

๘.1 การพัฒนาทักษะพ้ืนทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรม 162,000 148,395
๘.1.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษา เกีย่วกับกำรพัฒนำ เกีย่วกับกำรพัฒนำ 97,000 87,670
 1) หลักสูตร "ภำษำอังกฤษเพือ่กำรปฏิบัติงำนในยุค 20 24 ทักษะทีจ่ ำเป็นต่อ 95.83 ทักษะทีจ่ ำเป็นต่อ 81.11 49,000 41,900 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

Thailand 4.0” กำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติงำน ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ
 2) หลักสูตร "ภำษำอังกฤษด้ำนกฎหมำยเพือ่ 15 16 สมรรถนะหลัก 100 สมรรถนะหลัก 82.62 48,000 45,770
สนับสนุนงำนนิติบัญญัติ" สมรรถนะเฉพำะ สมรรถนะเฉพำะ
๘.1.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 160 241 ตำมลักษณะงำน 97.41 ตำมลักษณะงำน 90.50 65,000 60,725 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และการสือ่สาร ทีป่ฏิบัติ สมรรถนะ ทีป่ฏิบัติ และ และกำรส่ือสำร 
๑) เร่ืองกำรใช้งำนโปรแกรมกำรสร้ำงส่ือดิจิทัล ทำงกำรบริหำรและ สมรรถนะทำงกำร ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

และกำรจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลใน Cloud Storage" กำรพัฒนำข้ำรำชกำร บริหำรสำมำรถ
ส ำหรับบุคลำกรสำยงำนรำยงำนกำรประชมุและชวเลข ทีไ่ด้รับกำรบรรจุใหม่ น ำควำมรู้ทีไ่ด้รับจำก
๒) เร่ืองกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรอบรมไปปรับใช้
ส ำหรับข้ำรำชกำรใหม่ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ กับกำรปฏิบัติงำนได้
๓) เร่ืองกำรบริหำรจดักำรแบบสอบถำมอเิล็กทรอนิกส์ กำรอบรมเพิม่ขึน้ ๒. ข้ำรำชกำรทีอ่ยู่
และกำรใช้โปรแกรมค ำนวณเพือ่งำนทำงสถิติ ระหวำ่งกำรทดลอง
๔) เร่ืองกำรใช้งำนระบบสนับสนุนกำรปะชุมและ ปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร
ระบบเบีย้ประชุม ผ่ำนกำรประเมินผล
๘.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร กำรพัฒนำตำมกฎ 410,000 329,200 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

(Core Competency) กำรทดลองฯ ดังนี้
๘.2.1 หลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกีย่วกับ ๑,๐๓๕ 973 ๑๐๐     (๑) กิจกรรมกำร ๘๔.๙๐ 290,000 287,800
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกับวงงำน เรียนรู้ด้วยตนเอง
รัฐสภำ" มีผลคะแนน
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๘.2.2 หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำน 13 13 100 ไมน่้อยกวำ่ ร้อยละ ๖๐ ๘๓.๓๐ 30,000 28,950
ก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ ของคะแนนในแต่ละ
ระดับต้น" หมวดวชิำทีก่ ำหนด
๘.2.3 หลักสูตร "กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรด ำรง 85 73 100     (๒) กิจกรรมกำร ๘๒.๒๐ 90,000 12,450
ต ำแหน่งในระดับทีสู่งขึน้" ประจ ำปี 2561 อบรมสัมมนำร่วมกัน
๘.3 การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร เข้ำร่วมกิจกรรม 451,000 493,976
(Functional Competency) ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ ๘๐ 

๘.3.1 หลักสูตร "กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำร 333 329 100.00 ของระยะเวลำทั้งหมด ๘๒.๙๐ 168,000 193,600 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

จัดกำรเอกสำรและข้อมูลในยุคดิจิตัล" ในแต่ละกิจกรรม
๘.3.2 หลักสูตร "กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ 31 28 92.32 ๘๔.๐๐ 82,000 77,080 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เพือ่ยกระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ส ำนักบริหำรงำนกลำง
และพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน"
๘.3.3 หลักสูตร "กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 65 61 83.61 ๘๐.๓๐ 161,000 184,325 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ในกระบวนกำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข์เพือ่เพิม่ ส ำนักกรรมำธกิำร 1, 2 และ 3

ประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำน" 
๘.3.4 หลักสูตร "กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 34 34 100.00 ๘๐.๔๐ 40,000 38,971 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ในยุค 4.0" 
๘.4 การพัฒนาสมรรถนะบรหิาร (Management 28 28 92.00 ๘๐.๘๐ 500,000 416,175 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

Competency)
กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
๘.5 การพัฒนาข้าราชการที่ไดร้ับการบรรจใุหม่ 27 27 100 ๑๐๐.๐๐ 70,000 111,040 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กิจกรรม "กำรอบรมสัมมนำร่วมกันและกำรท ำงำน
เป็นทีม" 

๙. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลผลิต 100 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 150,000 677,738 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

สมรรถนะ (Competency based HRD) เพ่ือประกอบ ร้อยละ ๘๐ ของ   - ร้อยละ ๘๐ ของ ๑๐๐.๐๐
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual ข้ำรำชกำรส ำนักงำน ข้ำรำชกำรทีจ่ัดท ำ 

development plan) เลขำธกิำรวฒิุสภำ แผนพัฒนำรำยบุคคล
 - กำรประเมินสมรรถนะ และกำรพัฒนำบุคลำกร 1,057 1,021 ได้จัดแผนพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำตำม
ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) รำยบุคคล แผนทีก่ ำหนด
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 - กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 95 95  - ร้อยละ ๘๓ ของ ๙๙.๓๒
 - กำรพัฒนำตำมแผน IDP ขำ้รำชกำรส ำนักงำนฯ 

มีระดับสมรรถนะ
ตำมทีอ่งค์กรคำดหวงั

๑๐. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๓๕ หลักสูตร ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๘๗.๕๐ 1,400,000 1,940,095 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
หน่วยงานภายนอก บุคลำกรของส ำนักงำน  ร้อยละ ๘๐ ของ 

กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับหลักสูตรประจ ำ 5 หลักสูตร ๑๕ หลักสูตร  - ๓๐ เลขำธกิำรวฒิุสภำ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
จ ำนวน  5 หลักสูตร ได้เข้ำรับกำรศึกษำ/ ได้จัดท ำรำยงำนผล
กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนส ำหรับหลักสูตรอืน่ฯ 20 หลักสูตร ๒๒ หลักสูตร  - 50 อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ กำรศึกษำ/อบรม
จ ำนวน  20 หลักสูตร กบัหน่วยงำนภำยนอก ในหลักสูตรต่ำงๆ 

จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ กบัหน่วยงำนภำยนอก

๒๕ หลักสูตร และ
ผ่ำนกำรประเมินตำม
เกณฑ์ทีห่ลักสูตร
ก ำหนด

๑๑. โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบ 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 140,000 114,279 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

การเรยีนรูข้ององค์กร องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเป็น ร้อยละ ๘๐ ของ
๑๑.1 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำน 50 44 ต่อกำรปฏบิัติงำนของ 18 บุคลำกรส ำนักงำน 86.36 50,000 39,200
จัดกำรควำมรู้ (KM Team) ส ำนักงำนเลขำธกิำร  องค์ควำมรู้ เลขำธกิำรวฒิุสภำ 

๑๑.2 กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  -  - วฒิุสภำทีจ่ัดท ำขึน้  น ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไป 7 คร้ัง 12,000 9,705
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) อยำ่งนอ้ย ๓ องค์ควำมรู้ ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

๑๑.3 กำรจดักจิกรรมวนัแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) 210 266 ต่อปี 82.48 78,000 65,374


๑๒. โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรูด้้วยตนเอง  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง 428 407 ตัวชีว้ดัผลผลิต  ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 91.25 48,000 130,800 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
(Self-development) ส ำนักงำนเลขำธกิำร  ร้อยละ ๘๐ ของ 

 - หัวข้อ “เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงไรให้ทันยุค ๔.๐” วฒิุสภำมีแนวทำง กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำ
กำรพัฒนำบุคลำกร ร่วมโครงกำรมีควำมรู้
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ด้วยวธิกีำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจและรับ
ด้วยตนเองทีช่ัดเจน ทรำบแนวทำงกำร
เป็นระบบ ๑ ฉบับ เรียนรู้ด้วยตนเองของ

ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วฒิุสภำ

๑๓. โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่าง  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลผลิต  ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 1๖ ทุน 2,800,000 1,887,684 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ต่อเน่ือง ส ำนักงำนฯ มีแนวทำง  ส ำนักงำนฯ จดัสรรทุน 

 - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ภำยในประเทศ 5 3 ในกำรจัดสรรทุน กำรศึกษำ/ทุนฝึก 1,500,000 445,130
 - ทุนกำรศึกษำประกำศนียบัตรฯ กฎหมำยมหำชน  - 1 กำรศึกษำที่สอดคล้อง อบรมให้แกข่ำ้รำชกำร  - 57,710 57710
 - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ภำยในประเทศ 1  - และเป็นประโยชน์ เพือ่ศึกษำต่อในระดับ 800,000  -
 - ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ  1 12 ต่อส ำนักงำนฯ ปริญญำโท-ปริญญำเอก 500,000 1,384,844

จ ำนวน 1 ฉบับ หรือทุนฝึกอบรม
ณ ต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 7 ทุน

๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา  ๗ หลักสูตร ๑๕ หลักสูตร 7 ๒๙ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑๕ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๗ ฉบับ 2,482,000 2,148,000 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ณ ต่างประเทศ ข้ำรำชกำรส ำนักงำน  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำร เลขำธกิำรวฒิุสภำ จัดท ำเอกสำร และอยู่ระหวำ่ง

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ (ส ำหรับหลักสูตร ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รำยงำนผลกำรเยือน กำรจัดท ำ
ฝึกอบรมภำยนอกทีม่ีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) จ ำนวน ๗ คร้ัง และกำรศึกษำดูงำน รำยงำน

ณ ต่ำงประเทศ 
จ ำนวน ๗ ฉบับ

๑๕. โครงการแลกเปลีย่นข้าราชการส านักงาน  ๔ คร้ัง  ๖ คร้ัง 10 10 ตัวชีว้ดัผลผลิต  ๖ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลลัพธ์  ๖ ฉบับ 2,000,000 994,558.93 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ข้ำรำชกำรส ำนักงำนฯ  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ส ำนักกำรต่ำงประเทศ
๑๕.1 กำรส่งขำ้รำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำไทย ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับควำมรู้และ
ไปแลกเปล่ียนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ จ ำนวน ๔ คร้ัง มโีอกำสได้แลกเปล่ียน
 - คณะที ่๑  ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 6 6 ประสบกำรณ์เกีย่วกับ 656,420 327,739
 - คณะที ่๒  ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 6 6 ระบบงำนรัฐสภำ 590,180 166,690
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 - คณะที ่3  ณ ประเทศแคนำดำ 1 1 ต่ำงประเทศและมี 563,400 380,367
 - คณะที ่๔  ณ รำชอำณำจักรกัมพูชำ 1 1 แนวทำงในกำร  - 9,995
 - คณะที ่๕  ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 2 2 พฒันำงำนขององค์กร   - 37,985

โดยจัดท ำเอกสำร
๑๕.2 กำรรับรองคณะเจ้ำหน้ำทีรั่ฐสภำต่ำงประเทศ รำยงำนผลกำร 190,000 71,783
ทีเ่ดินทำงมำแลกเปล่ียนกับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ แลกเปล่ียน 
 - กำรรับรองคณะแลกเปล่ียนฯ จ ำนวน 1 คณะ ณ ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน ๔ ฉบับ

๑๖. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง 6 5 ตัวชีว้ดัผลผลิต 1 คร้ัง ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 91.00 12,000 3,600 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
งานตรวจสอบภายใน บุคลำกรกลุ่มตรวจ  ร้อยละ ๘๐ ของ  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

สอบภำยในของ บคุลำกรกลุ่มตรวจสอบ

ส ำนักงำนเลขำธกิำร ภำยในน ำควำมรู้ที่
วุฒิสภำได้ศึกษำดูงำน ได้รับจำกกำร
กับหน่วยงำนภำยนอก แลกเปล่ียนประสบ
จ ำนวน ๑ คร้ัง กำรณ์ไปปรับใช้

ในกำรปฏิบัติงำน

๑๗. โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจด้านเทคโน  ๓ กิจกรรม  ๓ กิจกรรม 450 376 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 120,000 72,375 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โลยีสารสนเทศส าหรบัสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร้อยละ 95 ของ 72.80 ร้อยละ ๘๐ ของ 100 และกำรส่ือสำร
และบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมำชกิสภำนิติบัญญัติ  สมำชกิสภำนิติบัญญัติ 

กิจกรรมที ่๑ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง 250 182 แห่งชำติ ผู้เข้ำร่วม แห่งชำติทีเ่ข้ำร่วม 42,550 13,150
ด้ำน ICT ส ำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โครงกำรได้เข้ำรับ โครงกำรมีควำมรู้
กิจกรรมที ่๒ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 150 145 กำรอบรมในโครงกำร ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโน 13,450 8,025
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำน ICT ส ำหรับ เสริมสร้ำงควำมรู้ โลยีสำรสนเทศในกำร
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ ควำมเข้ำใจในด้ำน น ำไปใช้ในงำนได้
กิจกรรมที ่๓ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 50 49 เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 64,000 51,200
 เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำน ICT ร้อยละ ๘๐ ของ 96.67 ร้อยละ 80 ของ 100
ส ำหรับกลุ่ม SuperUser บุคลำกรผู้เข้ำร่วม  บุคลำกรผู้เข้ำรับ 

กำรอบรมมีควำมรู้ กำรอบรมสำมำรถ

 ๒๕



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้รบัผิดชอบ

จ านวน จ านวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

ควำมเข้ำใจด้ำน น ำควำมรู้ ด้ำนเทคโน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โลยีสำรสนเทศไป
เพิม่ขึน้ ปรับใช้กบักำรปฏบิัติงำน

ได้อย่ำงถูกวธิี

กลยุทธ์ที ่5.๒ สรา้งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
๑๘. โครงการการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมและการสรา้ง  ๑ คร้ัง  ๓ คร้ัง 60 71 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 50,000 41,553.06 ส ำนกักำรคลังและงบประมำณ

กำรพึง่พำตนเอง กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำ 100 ร้อยละ ๘๐ ของ 80.49
กิจกรรมที ่๑ ฝึกอำชีพแต่งหน้ำ 20 23 ร่วมกิจกรรมภำยใต้  กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ 

กิจกรรมที ่๒ ฝึกอำชีพควลิท์กระเป๋ำ 20 23 โครงกำรจัดสวัสดิกำร ควำมเข้ำใจจำก
กิจกรรมที ่๓ ฝึกอำชีพเพนท์กระเป๋ำ 20 25 เพิม่เติมและกำรสร้ำง กำรฝึกอบรมควำมรู้

กำรพึง่พำตนเอง ด้ำนวชิำชีพต่ำงๆ
จ ำนวนไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์ที ่5.3 สรา้งวัฒนธรรมองค์การทีเ่อ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร
๑9. โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเสรมิสรา้ง ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม 200 201 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 471,100 275,939 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานยุค 4.0 ร้อยละ ๘๐ ของ 100 ร้อยละ ๘๐ ของ 100
๑9.1 กจิกรรมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงเสริมประสิทธผิล ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 100 100 บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้  240,000 800
ในกำรปฏิบัติงำนยุค 4.0 รับทรำบถึงกำรมี ประพฤติปฏิบัติตน
๑9.2 กิจกรรมเชือ่มสำมัคคีท ำดีถวำยพ่อหลวง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 100 101 วฒันธรรมองค์กรของ ตำมวฒันธรรมองค์กร 141,100 152,379
๑9.3 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่วฒันธรรมองค์กร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง  -  - ส ำนักงำนเลขำธกิำร ของส ำนักงำน 90,000 122,760

วฒิุสภำ เลขำธกิำรวฒิุสภำ

๒0. โครงการสัมมนาผู้บรหิารสรา้งปฏิญญาเป็นผู้น า ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 30 18 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 340,000 42,351 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

วัฒนธรรมองค์กร มีปฏญิญำของผู้บริหำร ๑ ฉบับ ร้อยละ ๙๐ ของ 90
และมีกำรลงนำม  ผู้บริหำรได้ปฏบิัติตำม 

วำ่จะน ำไปปฏิบัติ ปฏิญญำที่ได้ลงนำมไว้

จ ำนวน ๑ ฉบับ

 ๒๖



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้รบัผิดชอบ

จ านวน จ านวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๒1. โครงการสนับสนุนความโปรง่ใสป้องกันภัยทุจรติ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 50 45 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 140,000 129,050 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

มุง่ชีวิตพอเพียง ร้อยละ ๘๐ ของ 88.89  - ร้อยละ ๘๐ ของ 100
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี  บุคลำกรผู้เข้ำร่วม 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ โครงกำรมีพฤติกรรม
เกีย่วกับควำมซ่ือสัตย์ ทีผู้่บังคับบัญชำ
สุจริตหรือกำรต่อต้ำน รับรองวำ่ประพฤติตน
กำรทุจริต ซ่ือสัตย์สุจริต

 - ร้อยละ ๘๐ ของ 100
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม 

โครงกำรมีควำม
ตระหนักถึงภัยของ
กำรทุจริต

กลยุทธ์ที ่5.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนคุณธรรมและความโปรง่ใส
๒2. โครงการพัฒนาและปรบัปรงุระบบกลไกในการ ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง 585 571 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 183,000 29,250 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ขับเคลือ่นประมวลจรยิธรรมและความโปรง่ใส ประมวลจริยธรรม ๑ ฉบับ ร้อยละ ๘๐ ของ 96.52
กิจกรรม กำรบรรยำยหัวข้อ “Digital Thinking ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 100 86 ข้ำรำชกำรรัฐสภำ  บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

: กำรขัดกันของผลประโยชน์ระหวำ่งส่วนตัว ตำมทีรั่ฐธรรมนูญ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กับส่วนรวม” ส ำหรับผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน แห่งรำชอำณำจกัรไทย ต่อสำระส ำคัญของ
กิจกรรม กำรบรรยำยหัวข้อ “Digital Thinking ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 485 485 พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนด ประมวลจริยธรรม
: กำรขัดกันของผลประโยชน์ระหวำ่งส่วนตัว จ ำนวน ๑ ฉบับ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
กับส่วนรวม” ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภททัว่ไป ฉบับใหม่

๒3. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติตาม ๓ ครัง้ ๓ ครัง้ 254 676 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 227,000 267,824 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา  - ร้อยละ ๘๐ ของ 92.70 ร้อยละ ๘๐ ของ 82.50
๒3.1 หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวล ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 50 155 กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้  55,000 214,240
จริยธรรมและควำมโปร่งใส ระดับกลำง เกีย่วกับประมวล ประพฤติปฏิบัติตน
๒3.2 กิจกรรมคัดเลือกบุคลำกรผู้ยึดมัน่ปฏิบัติตำม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 4 4 จริยธรรมข้ำรำชกำร ตำมประมวลจริยธรรม 22,000 17,206.80
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รัฐสภำ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

 ๒๗
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(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๒3.3 กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติ ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง 200 ๕๑๗  - มีกิจกรรมส่งเสริม และมีกิจกรรม 150,000 36,377.20
บุคลำกร/หน่วยงำนทีย่ึดมัน่ปฏิบัติตำมประมวล และสนับสนุน ส่งเสริมฯ
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ กำรปฏบิัติตำมประมวล ๒ กิจกรรม
 - กจิกรรมพิธมีอบเกยีรติบัตร วนัที่ ๑๒ กนัยำยน ๖๑ 280 จริยธรรมข้ำรำชกำร 

 - กิจกรรมพธิีมอบรำงวัลข้ำรำชกำรดีเด่นและส ำนักดีเด่น 237 รัฐสภำ

๒4. โครงการพัฒนาเครอืข่ายและขับเคลือ่นประมวล ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม 97 97 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 240,000 422,570 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
จรยิธรรมข้าราชการรฐัสภายุค 4.0  - แผนกำรขับเคล่ือน  ๑ ฉบับ ร้อยลละ ๘๐ ของ 100

กิจกรรม กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 100 98 เครือข่ำยภำยใน  เครือข่ำยภำยใน และมี
หัวข้อ Stong - Stronger – stongest พันธสัญญำ ส ำนักงำนเลขำธกิำร ส ำนักงำนเลขำธกิำร กำรขับเคล่ือน
พัฒนำองค์กรใสสะอำด วฒิุสภำตำมประมวล วฒิุสภำมีควำมรู้ กิจกรรม

จริยธรรมข้ำรำชกำร ควำมเข้ำใจใน ตำมประมวลฯ
รัฐสภำ ประมวลจริยธรรม ๑๙ กิจกรรม
จ ำนวน ๑ ฉบับ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ทุกส ำนัก)

และสำมำรถขับเคล่ือน และ ๑ กลุ่มงำน

กิจกรรม อย่ำงน้อย 

๑ กิจกรรม ภำยใน
องค์กรของตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๖ การพัฒนาเครอืข่ายและความรว่มมือทัง้ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที ่๖.๑ พัฒนาและขยายเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
๒๕. เปิดโลกกว้างสรา้งเครอืข่าย ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 130 141 ตัวชีว้ดัผลผลิต ๒ กิจกรรม ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๒ เครือข่ำย 203,000 89,813.90 ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมที ่๑ กำรจัดนิทรรศกำรและสัมมนำเรียนรู้ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 80 73 จ ำนวนกิจกรรม  ส ำนักงำนเลขำธกิำร  44,300 32,221.05 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โลกกวำ้ง ควำมร่วมมือในกำร วฒิุสภำมีเครือข่ำย
กิจกรรมที ่๒ กำรเสวนำสร้ำงเครือข่ำย ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 50 68 สร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือกับ 158,700 57,592.85

ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม หน่วยงำนอืน่ๆ เพิม่ขึน้

อย่ำงน้อย ๓ เครือข่ำย

 ๒๘



งบประมาณ งบประมาณ
ทีใ่ช้

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

ผลผลิต ผลลัพธ์
ผู้รบัผิดชอบ

จ านวน จ านวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๒๖. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านต่างประเทศกับ ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 80 112 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 164,000 95,500 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ
เครอืข่ายภายในประเทศ  - ร้อยละ ๘๐ ของ 88.80 ส ำนักงำนเลขำธกิำร ๒ เครือข่ำย ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมที ่๑ กำรสัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 40 60 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  วฒิุสภำมีเครือข่ำย  122,100 53,600
ต่ำงประเทศกับเครือข่ำยภำยในประเทศ มีควำมรู้ด้ำนกำรให้ ควำมร่วมมือกับ
กิจกรรมที ่๒ กำรศึกษำดูงำน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 40 52 กำรรับรองแขก หน่วยงำนอืน่ๆ เพิม่ขึน้ 41,900 41,900

ต่ำงประเทศของรัฐสภำ อย่ำงน้อย ๒ เครือข่ำย

 - จ ำนวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม
ควำมร่วมมือกับ 

เครือข่ำยภำยใน
ประเทศไม่น้อยกวำ่ 
๒ กิจกรรม

๒๗. โครงการสรา้งและพัฒนาความรว่มมือด้าน ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 100 111 ตัวชีว้ดัผลผลิต ๒ กิจกรรม ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๒ เครือข่ำย 229,000 132,370 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ
นิติบัญญัติกับเครอืข่ายภายในประเทศ กิจกรรมควำมร่วมมือ  ส ำนักงำนเลขำธกิำร  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ

กจิกรรมที่ ๑ กำรศึกษำดูงำนหรือกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 60 59 กำรสร้ำงเครือข่ำยและ วฒิุสภำมีเครือข่ำย 26,700 24,970 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กับหน่วยงำนเครือข่ำยทีม่ีภำรกิจเกีย่วข้องกับ พฒันำเครือข่ำยจ ำนวน ควำมร่วมมือกับ
ประชำคมอำเซียน ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม หน่วยงำนทีม่ีกำร
กิจกรรมที ่๒ กำรสัมมนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 40 52 ด ำเนนิกำรเกีย่วข้องกบั 202,300 107,400
หน่วยงำนทีม่ีกำรด ำเนินกำรเกีย่วข้องกับประชำคม ประชำคมอำเซียน
อำเซียนอย่ำงต่อเนือ่ง เพิม่ขึน้ อย่ำงน้อย 

๒ เครือข่ำย

 ๒๙



๓๐ 
 

บทที ่๓ 
ปญัหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีผลการด าเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ โดยมีการด าเนิน
โครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และ
มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๑๙ และ
ร้อยละ ๙๒.๕๙ ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมแล้วโครงการส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนด แต่ในบางโครงการหรือกิจกรรม ยังมีข้อจ ากัดหรือ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ ยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้ง การบริหารจัดการโครงการพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีการเรียนรู้
จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ในการท างานตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 ปญัหาและอปุสรรค 

๑. การก าหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการในบางโครงการ ยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงท าให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  รวมถึงการบูรณาการโครงการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักต่างๆ ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. การเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละโครงการ เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
บางคนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาได้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากติดภารกิจ  
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ซึ่งตรงกับระยะเวลาในการฝึกอบรม จึงท าให้มีผลกระทบต่อการจัดฝึกอบรม 
ให้ได้ตามเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

๓. การติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่จัดโครงการภายนอก หรือหน่วยงาน ณ ต่างประเทศ 
มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลากับการประสานงาน จึงท าให้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ตามแผน ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม 
(Non Training) ควบคู่กับการฝึกอบรมในห้องเรียน ท าให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ยังไม่เข้าใจในรูปแบบและวิธีการพัฒนาที่ชัดเจน จึงท าให้ รูปแบบการพัฒนาด้วยวิธีการอื่นยังไม่เห็น 
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

๕. การก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามที่ตั้งขอ จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ครบตามความจ าเป็นของแต่ละสายงาน 



๓๑ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรหารือร่วมกันระหว่างส านักที่ก าหนดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒) ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการและกจิกรรมในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ โดยประกาศให้บุคลากรและส านักต่างๆ รับทราบ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารับทราบและจัดสรรเวลาในการพัฒนาได้โดยไม่กระทบกับ  
การปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการโครงการที่ส านักต่างๆ ขอความร่วมมือให้ส านั กพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย
และโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๓) ควรประสานงานกับวิทยากร สถานที่จัดโครงการ หรือหน่วยงาน ณ ต่างประเทศ ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ เดือน เพ่ือให้ได้วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการ และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่แผนก าหนด 

๔) ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่และกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของ 
การพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non Training) เป็นประจ าทุกเดือน  
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติได้  
อย่างถูกต้องและพัฒนาด้วยวิธีการอื่นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๕) ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละประเภทต าแหน่งและระดับ 
โดยมุ่งเน้นในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือมุ่งไปสู่การจัดท า Training Road Map ความส าเร็จ 
ในเส้นทางความก้าวหน้าของการพัฒนาบุคลากร 
 

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



 
 
 

ภาคผนวก 
รายละเอียดการด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

1 

รายละเอียดการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดขึ้นโดยสอดคล้องและยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ 
 นอกจากนี้ ในรอบการด าเนินงาน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ส านักงานฯ 
ได้มีการด าเนินการจัดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมนอกจากที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
บุคลากร จ านวน ๑๙ โครงการ โดยผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
รวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ๒๗ โครงการ - - 
โครงการนอกแผนพฒันาบุคลากรฯ ๑๙ โครงการ - - 

รวม ๔๖ โครงการ - - 
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ มีดังนี้ 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑ โครงการพัฒนางานด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๑ กิจกรรมการประชุมชี้แจง เรื่อง การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยพนักงานงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๕๔ คน 

43,000 26,550.00 
๖,๔๐๐.00 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

  ๑.๒ กิจกรรม “การประชุมชี้แจง เรื่อง การ
เผยแพร่และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินการประเมินข้าราชการรัฐสภา
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับควบและ 
มีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ”  
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 256๐ 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๑๘ คน 

 15,500.00 
 

 

  ๑.๓ กิจกรรม “การประชุมชี้แจง เรื่อง  
การเร่งรัด ติดตาม และชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการประเมินข้าราชการรัฐสภาเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับควบและ 
มีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ”  

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๑ คน 

 4,650.00 
 

 



 
๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ  

๒ โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
และแผนส ารองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหวประจ าอาคาร
สุขประพฤติและอาคาร
รัฐสภา ๒ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
(งานประจ า) 

๒.๑ หลักสูตร "การอบรมด้านดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมหนีไฟ"  
ระยะเวลา/สถานที่  
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 
 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๔๗ คน 

80,600 ๗๙,๑๙๙.๐๐ 
๒๖,๐๙๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

 ๒.๒ หลักสูตร "การอบรมด้านการปฐม
พยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน 2561 
เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๐ คน 

 ๒๒,๕๓๙.๐๐  

 
 
 

      



 
๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๒.๓ หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องให้เกิดความช านาญ" 
หัวข้อที่ 1 การดับเพลิงขั้นต้นและการซักซ้อม
การอพยพหนีไฟ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27  
อาคารสุขประพฤติ 
หัวข้อที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๕๓ คน 

 ๑๗,๙๗๐.๐๐  

  ๒.๔ หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
ประจ าปี" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๓๙๐ คน 

 ๑๒,๖๐๐.๐๐  



 
๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๓ กิจกรรมจัดพิธีอ าลา
ราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
(งานประจ า) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท าบอร์ดแสดงประวัติย่อ 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธีอ าลาราชการ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๐๐ คน 

42,400 ๘๐,๓๓๔.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๔ โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑๐, วันจันทร์ที่ ๒๙ และ 
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๔๔ คน 

115,000 ๑๑๒,๗๐๐.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
กลยุทธ์ที่ ๑.๓  
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๕ โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
(งานประจ า) 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๙๒ คน 

33,000 ๓๒,๐๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
กลยุทธ์ที่ ๑.๔  
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 



 
๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๖ โครงการเสนอความเห็น
เรื่องท่ีเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อเนื้อหาของ (ร่าง) 
กฎหมาย 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๑ คน 

70,000 ๓๑,๗๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
กลยุทธ์ที่ ๒.๔  
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๗ โครงการจัดท าความเป็นมา
และประเด็นการอภิปราย
ร่างพระราชบัญญัติในชั้น
กรรมาธิการของวุฒิสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 28  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๖๑ คน 

70,000 ๕๑,๔๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
กลยุทธ์ที่ ๒.๔  
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๘ โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะ 
(Competency based 
HRD) 
๘.๑ การพัฒนาทักษะพ้ืนที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๘.1.๑ การพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 

๑) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน
ในยุค Thailand ๔.๐”  
ระยะเวลา/สถานที่  
วันที่ ๑๓-๑๔, ๒๐-๒๑, ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ และ ๖-๗, ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ทุกวันอังคารและพุธ  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา (๓๐ ชม.)  
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลาการของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๕ คน 

1,593,000 ๑,๔๙๘,๗๘๖.๐๐ 
 
 

87,670.00 
41,900.00 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 



 
๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๒) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 
เพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๑-๑๒, ๑๘-๑๙, ๒๕-๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ และวันที่ ๑-๒, ๘-๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ (ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา (๓๐ ชม.) 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ  

ข้าราชการต าแหน่งนิติกรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑๖ คน 

 45,770.00  

 8.1.๒ การพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมการสร้างสื่อ
ดิจิทัลและการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลใน Cloud 
Storage 
ระยะเวลา/สถานที่ 
จัด ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๓ วันพุธที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรสายงานรายงาน 
การประชุมและชวเลข  
จ านวน ๖๑ คน 
 

65,000 60,725.00  



 
๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๒) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงาน  
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการใหม่ที่ได้รับ 
การบรรจุใหม่ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๘ คน 
 

   

  ๓) หลักสูตรการบริหารจัดการแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์และการใช้โปรแกรมค านวณ
เพ่ืองานทางสถิติ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
จัด ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องทุกส านัก 
จ านวน ๖๐ คน 
 

   

   
 
 
 

    



 
๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๔)  หลักสูตรการใช้งานระบบสนับสนุน 
การประชุมและระบบเบี้ยประชุม 
ระยะเวลา/สถานที่ 
จัด ๓ รุ่น ๆ ละครึ่งวัน 
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องทุกส านัก 
จ านวน ๖๐ คน 
 

   

 ๘.๒ โครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core 
Competency) 
 

๘.๒.๑ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวงงานรัฐสภา" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
กลุ่มท่ี ๑ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน) 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑,๐๓๕ คน 
กลุ่มท่ี ๑ ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน 
จ านวน ๑๒๓ คน 
กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๙๑๒ คน 
 

410,000 
290,000 

329,200.00 
287,800.00 

 



 
๑๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  กลุ่มท่ี ๒  ข้าราชการส านักงานฯ 
(๑๐ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน) 
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๔ วันพุธที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๕ วันจันทร์ที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๖ วันอังคารที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๗ วันพุธที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๘ วันจันทร์ที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๙ วันอังคารที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๑๐ วันพุธที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา (๖ ชม.) 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

    

  ๘.๒.๒ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ระดับต้น" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๕ และวันอังคารที่ ๑๙  
ธันวาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา (๑๒ ชม.) 

ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการ 
(ผู้ครบระยะเวลาประเมิน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

30,000 28,950.00  



 
๑๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
จ านวน  ๑๓  คน 

   

  ๘.๒.๓ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่ 
การด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น"  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
และวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา (๙ ชม.) 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการเลื่อนขึ้น 
เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน  ๑๒  คน 
ข้าราชการประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการเลื่อนขึ้น 
เป็นระดับช านาญการพิเศษ  
จ านวน  ๗๘  คน 

90,000 12,450.00  

 ๘.๓ การพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของบุคลากร 
(Functional 
Competency) 
 

๘.๓.๑ หลักสูตร "การพัฒนางานด้านการ
บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในยุคดิจิตัล" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
แบ่งเป็นอบรม ๔ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๒ – วันพุธที่  
๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ – วันอังคารที่  
๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เจ้าพนักงานธุรการ และ 
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
จ านวน ๓๓๙ คน  
 

451,000 
168,000 

๔93,๙๗๖.00 
193,600.00 

 



 
๑๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  รุ่นที่ ๔  วันพุธที่ ๒๐ – วันพฤหัสบดีที่  
๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

    

  ๘.๓.๒ หลักสูตร "การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและพร้อมรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ สโมสรต ารวจ 
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา  
จ านวน ๓๑ คน  
 

82,000 77,080.00  

  ๘.๓.๓ หลักสูตร "การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน ดังนี้ 
 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
และวิทยากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๔ คน 
 

161,000 184,325.00  



 
๑๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  อบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๘ – วันพุธที่ ๑๐  
มกราคม  ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒  วันจันทร์ที่  ๑๕ – วนัพุธที่ ๑๗  
มกราคม  ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 
ทดสอบความรู้ 
รุ่นที่ ๑-๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ  
ศึกษาดูงาน 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ศูนย์ด ารงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 
และอ าเภอในเขตพ้ืนที่ 

    

  ๘.๓.๔ หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในยุค ๔.๐” 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ผู้บริหาร ๒ คน และข้าราชการ 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน ๓๒ คน  
รวมจ านวน ๓๔ คน 

40,000 38,971.00  



 
๑๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา (๑๒ ชม.) 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

    

  ๘.๔ การพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
(Management Competency) 
- การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑  
มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน  ๒๘  คน 
 

500,000 416,175.00  

  ๘.๕ การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
กิจกรรม "การอบรมสัมมนาร่วมกันและการ
ท างานเป็นทีม" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
อบรมภาควิชาการ 
วันจันทร์ที่ ๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา (๒๔ ชม.) 
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 
 

ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน ๒๗ คน และ
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร  
จ านวน ๓๘ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน 

70,000 111,040.00  



 
๑๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  อบรม ณ ต่างจังหวัด 
วันศุกร์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

    

๙ โครงการประเมินและ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency  
based HRD) เพ่ือ
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP : Individual 
development plan) 

กิจกรรมที่ ๑  การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคล (IDP) 
   ๑.๑)  บรรยายพิเศษเรื่อง ความส าคัญของ 
การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) กับการพัฒนาองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
การบรรยายพิเศษ  ด าเนินการฝึกอบรม  
รวมกันระหว่างรุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 
   ๑.๒)  อภิปรายและฝึกปฏิบัติเรื่อง  
เทคนิคการพัฒนาทีมงานด้วย non-
Classroom Training 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๙๕ คน 

150,000 ๖๗7,๗๓๘.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 



 
๑๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา (๖ ชม.) 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 
กิจกรรมที่ ๒  การฝึกปฏิบัติเพ่ือทบทวน 
และติดตามผลการจัดท าแผนพัฒนา 
รายบุคคล (IDP) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา (๓ ชม.) 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 

๑๐ โครงการส่งข้าราชการ 
ไปศึกษา/อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

การพัฒนาบุคลากรส าหรับหลักสูตรประจ า  
รวมจ านวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้ 
๑)  อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced 
Oral Communication Course : AOCC) 
รุ่นที่ ๑๓ 
วันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
จัดโดย  กระทรวงการต่างประเทศ 

นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ 
ผู้อ านวยการส านัก 
การต่างประเทศ 
 

1,400,000 1,915,095.00 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

 
 
 

      



 
๑๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๒)  การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักบริหารระดับสูง ส าหรับข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญ รุ่นที่ ๑๐ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่  
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๓๐๐ ขม.)  
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
 

ผู้เข้าอบรม ๑๑ คน ดังนี้ 
๑. นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
๒. นางยุวดี รูปขจร  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๓. นายประเสริฐ สีเลิศ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๔. น.ส.ยุวนิตย์ ไมเด็น  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
งบประมาณ 
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๕. นางนพวรรณ เชาวสกู 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ 
ส านักการคลังและงบประมาณ 
 
 

 - 
 

 



 
๑๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๖. นายอุสาห์ ชูสินธ์ 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน
คณะกรรมาธิการการยุติธรรม
และการต ารวจ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๗. นางเสาวลักษณ์ บัวทอง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
สื่อมวลชน 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๘. นางผุสดี ดวงบุบผา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
สารสนเทศและศูนย์บริการ 
(Call Center) วุฒิสภา 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๙. นายชูชาติ หอมจันทึก 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ฝึกอบรมและสัมมนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นายบุญสงค์ ลาค า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
พัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 



 
๑๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๑๑. นางศศกร รอดโฉม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
ส านักนโยบายและแผน 

   

  ๓)  อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๕ 
วันที่ ๑๐ มกราคม – วันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๑ (๒๖ วัน) 
จัดโดย กรมบัญชีกลาง 

น.ส.นิภาวรรณ  ศิริบ ารุงสุข 
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 
 

 ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
 

 

  ๔)  อบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
รุ่นที่ ๔๔ 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๑ (๒๑๓ ชม.)  
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ 

นายวราพงษ์ เทพรงค์ทอง 
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

 ๖๘,๐๐๐.00 
 

 

  ๕)  ศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหาร 
การงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕ 
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ (๓๐ วัน)   
จัดโดย ส านักงบประมาณ 
 

นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว 
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 

 -  



 
๒๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๖)  ศึกษาหลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง 
รุ่นที่ ๑๑๘ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม – วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
และการฝึกร่วมแผนป้องกันประเทศ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

นายธัชชัย  แก้ววารี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
ส านักนโยบายและแผน 
 

 ๒๗,๓๖๐.๐๐ 
 

 

  ๗)  อบรมหลักสูตร กลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ Strategic PR 
Management รุ่นที่ ๑๒ 
วันที่ ๗ พฤษภาคม – วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
(๑๙๘ ชม.) 
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ 

นางสาวสลิตา  สมพิทักษ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ๗๘,๐๐๐.๐๐ 
 

 

  ๘)  อบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) 
รุ่นที่ ๑๐ 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม – วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
 

นางอัญธิกา  รุ่งเรือง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

 

 
 
 

      



 
๒๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๙)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ ๒๒ 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ –   
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๔๗๔ ชม.)   
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 
ผู้อ านวยการส านัก 
กรรมาธิการ ๓ 
 

 -  

  ๑๐)  อบรมหลักสูตรผู้บริหารงาน 
ด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน – วันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(๔๖๙ ชม.)  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. นายพีระพจน์  รัตนมาลี 
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 

 -  

  ๑๑)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 
รุ่นที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ 
(๒๐๐ ชม.) จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวพัชรี  ธรรมปรีชา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานญัตติ 
ส านักการประชุม 
๒. นางสาววิมลรัตน์  สมัครช่วย 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๖๙,๐๐๐  บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๓๘,๐๐๐ บาท 

 

 



 
๒๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๒)  อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน 
ประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ ๕๘ 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน – วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ (๑๙๘ ชม.)   
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน 
๑. นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิต
เอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๒. นางชรัญญา  ประสิทธินาวา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
แผนงานและโครงการ 
ส านักนโยบายและแผน 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๘๘,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๗๖,๐๐๐ บาท 

 

 

  ๑๓)  อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) 
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม – วันที่ ๒๙  
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน  
๑. นายรัตนะ  โพธิสุวรรณ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
๒. นางสาวอมรรัตน์   
อินนุมาตร 
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
ในการประชุมกรรมาธิการ 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 
 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๕๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๑๐,๐๐๐ บาท 

 



 
๒๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๔)  อบรมหลักสูตรการเสนอผลงาน 
และการพูดเพ่ือการประชุม (Oral 
Communication Course : OCC)  
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันที่ ๓ – วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
๒. นางสาวธัญชนก  วิริยะ
มงคลชัย 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

 ค่าใช้จ่าย คนละ  
๘๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๗๐,๐๐๐ บาท 

 

 

  ๑๕)  ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ ๑๘ 
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ – วันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๔๖๙ ชม.)   
จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 

นายชาติชาย  เนื่องนิยม 
ผู้อ านวยการส านักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

 ๑๒,๐๐๐.00 
 

 

   
 
 

    



 
๒๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านส าหรับ
หลักสูตรอื่นฯ จ านวน ๒๒ หลักสูตร ดังนี้ 
๑)  หลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตร 
การเขียนเชิงปฏิบัติการ ๑ (Writing 
Workshop ๑ : From Sentence to 
Paragraph)  
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน – วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๐ (๕ วัน) 
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสุวรรณี  หุตายน 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ภาษาจีนและภาษาอ่ืน 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
 

 ๕,๕๐๐.๐๐ 
 

 

  ๒)  หลักสูตรภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หลักสูตร 
General English ระดับต้น  
(Pre-Intermediate Level) 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ เดือน (๔๐ ชม.) 
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายปกรณ์  นวลมณี 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
 

 ๓,๐๐๐.00 
 

 

  ๓)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ 
การใช้ภาษาฝรั่งเศส 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๑ (๓๐ ชม.)  
จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

ผู้เข้าอบรม ๔ คน ดังนี้ 
๑. นางสาววรวิมล  รัตนมาลี 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษา
ฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี 
๒. นายปกรณ์  นวลมณี 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๑๘,๕๔๐ บาท 
จ านวน ๔ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๗๔,๑๖๐ บาท 

 

 



 
๒๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๓. นายปิยะชาติ  ชื่นจิต  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
๔. นางสาวธนิยา  อุมะวิชนี 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

   

  ๔)  โครงการเสวนาวิชาการเปิดโลกยุคใหม่ 
กับการวิจัยอนาคตการณ์ รุ่นที่ ๒ 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๑ วัน) 
จัดโดย  มูลนิธิ ศ.ดร.สชุาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิจัย 

ผู้เข้าอบรม ๓ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวเรไร  ล าเจียก 
วิทยากรช านาญการพิเศษ 
๒. นายอลนกรณ์  ค าด้วง 
วิทยากรช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวศริิวรรณ  มนอัตระผดงุ 
วิทยากรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
ส านักวิชาการ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๑,๐๐๐  บาท 
จ านวน ๓ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๓,๐๐๐ บาท 

 

 

  ๕)  หลักสูตรงานพิธีการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐ – วันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑ (๓ วัน) 
 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายกริญ  จันทรจรัสวัฒน์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
๒. นายเรวัต  วรรณนุรักษ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานพิธีการทูต 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๔,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๘,๐๐๐ บาท 
 

 



 
๒๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ – วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
(๓ วัน) 
จัดโดย  กระทรวงการต่างประเทศ 
 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางศิวพร  แก้ววิเศษ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานพิธีการทูต 
๒. นายสนันท์ ศิริบูรณ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ส านักการต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๔,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๘,๐๐๐ บาท 
 

 

  ๖) หลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
รุ่นที่ ๑ ประจ าปี ๖๑ อบรมหลักสูตรย่อยท่ี ๑ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ 
วันที่ ๓๑ มกราคม – วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๖๑  
(๓ วัน) 
จัดโดย  ศูนย์บริการวิชาการแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวนาตยา  พ่วงพูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ส านักนโยบายและแผน 
 

 ๙,๙๐๐.00  

  ๗) หลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ หลักสูตร การบริหาร
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
วันที่ ๕ – วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๓ วัน) 
จัดโดย  ศูนย์บริการวิชาการแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวณัฐธนัญ  สุนทรกิตติพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 
ส านักนโยบายและแผน 

 ๙,๙๐๐.00  



 
๒๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ รุ่นที่ ๘ 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑  
จัดโดย  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

นายปริญญา แสงแก้วเขียว 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 1 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
 

 ๒๕,๐๐๐.00 
 

 

  ๙)  โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ 
บุคลากรภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๑ (๓ รุ่น) 
รุ่นที่ ๔  วันที่ ๖ – วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๖  วันที่ ๒๔ – วันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๗  วันที่ ๕ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

รุ่นที่ ๔  วันที่ ๖ – วันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑. นางสาวจุฑามาศ  พทุธังกุโร 
ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๒. นางนิโรบล  มูลจันท ี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการการกีฬา 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
รุ่นที่ ๖  วันที่ ๒๔ – วันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
๑. นายกิตติ  เจริญยงค์ 
ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๑ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๗,๘๔๘ บาท   
จ านวน ๖ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๗,๐๘๘ บาท 

 

 



 
๒๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๒. นายสุนทร  อินทร์อ่ า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 5 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
รุ่นที่ ๗  วันที่ ๕ – วันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๑. นางภาณุมาศ  วราหะไพฑรูย ์
ทีป่รึกษาด้านกฎหมาย 
๒. นายชัยพล ช้างสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาอาวุโส 
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
ส านักบริหารงานกลาง 

   

  ๑๐) หลักสูตร สืบสวนสอบสวนพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง (๒ รุ่น) 
รุ่นที่ ๔๖ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ –  
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (๒๖๗ ชม.)  
รุ่นที่ ๔๗ วันที่ ๒๓ เมษายน – วันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ (๒๖๗ ชม.) 
จัดโดย วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง 

ผู้เข้าอบรม ๔ คน ดังนี้ 
รุ่นที่ ๔๖ จ านวน ๒ คน 
๑. นางสาวภาวนา  ค ารศ 
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๒. นางสาวธมนวรรณ  จิตสงค ์
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๔๗,๐๑๐ บาท 
จ านวน ๔ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๘๘,๐๔๐ บาท 

 

 



 
๒๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   รุ่นที่ ๔๗ จ านวน ๒ คน 
๑. นางสาวภาระนา  แก้วทรายขาว 
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๒. นายปริญญา  ธรรมสา 
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 

   

  ๑๑)  หลักสูตรระยะสั้นนวัตกรรมการบริหาร
ในโลกยุคใหม ่ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(Management Innovations in the 
Modern Globalized Economy for  
Top Executives) รุ่นที่ ๑ 
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ (๑๔๔ ชม.)   
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางธัญญา  ศรีสุพรรณ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 3  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๒. นายสิทธิวรชัย  ศรีไหม 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๙๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๘๐,๐๐๐ บาท 

 

 



 
๓๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๒) หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือ 
แผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพ่ือให้ได้รับทุน  
วันที่ ๑๔ – วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (๓ วัน) 
จัดโดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย 

นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย 
วิทยากรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
ส านักวิชาการ 
 

 ๕,๕๐๐.00  

  ๑๓) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified 
Government Internal Auditor - CGIA) 
หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and 
Compliance 
วันที่ ๑๒ – วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (๗ วัน) 
จัดโดย กรมบัญชีกลาง 

นางสาวชัญญา ชินชัยชนะ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เชี่ยวชาญ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 ๖,๕๐๐.00  

  ๑๔) หลักสูตร ก้าวสู่องค์การ ๔.๐ อย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รุ่นที่ ๑  
วันที่ ๖ – วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  (๓ วัน) 
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. 

นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศลิป 
ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
และแผน 
 

 ๙,๕๐๐.00  

 
 
 
 

      



 
๓๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๕)  โครงการอบรมหลักกฎหมาย 
ปกครองและคดีปกครองเพ่ือการปฏิบัติ 
ราชการที่ดี หลักสูตรที่ ๑ เรื่อง การใช้ 
ดุลพินิจและวิธีปฏิบัติราชการของ 
ฝ่ายปกครอง 
วันที่ ๑๕ – วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน) 
จัดโดย ส านักงานศาลปกครอง 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวเพลินตา ตนัรังสรรค์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 
๒. นางสาวมานิดา  นามงาม 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 1  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๓,๘๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๗,๖๐๐ บาท 
 

 

  ๑๖)  อบรมหลักสูตร ผู้ก ากับการ รุ่นที่ ๑๑๕   
วันที่ ๒๓ เมษายน – วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 
จัดโดย วิทยาลัยการต ารวจกองบัญชาการ
ศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

นายวีรยุทธ  สัจจัง 
เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาอาวุโส 
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
ส านักบริหารงานกลาง 
 

 ๒๘,๙๘๐.00  

  ๑๗) หลักสูตร การสร้างแอพ ios และ 
Androif ด้วย HTML ๕, Angular ๕ และ 
Lonic Framework ๓ รุ่นที่ ๖๙ 
วันที่ ๒๕ – วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (๓ วัน) 
จัดโดย  บริษัท แอมอราวน์ จ ากัด 

นายสุกรี  สุหลง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 ๑๐,๑๖๕.00  

       



 
๓๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๘)  หลักสูตร ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รุ่นที่ ๗ 
วันที่ ๑๕ – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒ วนั) 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายธนกฤต  ลียะวนิช 
นายช่างพิมพ์ช านาญงาน 
๒. นายโฆษิวันต์  ดาสกุล 
นายช่างพิมพ์ช านาญงาน 
กลุ่มงานการพมิพ์ 
ส านักการพิมพ์ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๓,๕๐๐ บาท  
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๗,๐๐๐ บาท 

 

  ๑๙)  โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองเพ่ือการปฏิบัติราชการที่ดี 
เรื่อง วินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
วันที่ ๙ – วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน) 
จัดโดย ส านักงานศาลปกครอง 

นายนพดล  ลอยลม 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
 

 ๓,๘๐๐.๐๐ 
 

 

  ๒๐) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐาน 
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓ 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ (๑๘๙ ชม.) 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

นายวิเชียร  บัวบาน 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

 ๖๙,๐๐๐.๐๐ 
 

 

  ๒๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ ๔๖ 
วันที่ ๒๔ กันยายน – วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ (๒๐๑ ชม.) 
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวศิวณัฐภรณ์  นันทะมา 
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๒๘,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๕๖,๐๐๐ บาท 

 



 
๓๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๒. นางนันทิดา  วัลลา แก้วสีปลาด 
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักกรรมาธิการ 3 

   

  ๒๒) โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและ
ปฏิบัติธรรม"หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การ
ฝึกฝนตนเองที่วิเศษ) รุ่นที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
และสอบปฏิบัติภาคสนาม 

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑      
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓  
อาคารสุขประพฤติ 
วันพุธที่ ๗ – วันจันทร ์๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่    

บุคลากรส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
และบุคคลภายนอก 
 

 ๕๕,๖๐๒.๐๐  

 
 
 
 
 

      



 
๓๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๑ โครงการพฒันาการจัดการ
ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร 

๑๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
การพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒  ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 

คณะท างานจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานด้านการจัดการ
การความรู้ 
จ านวน ๕๐ คน 
 

140,000 
50,000 

114,279.00 
๓๙,๒๐๐.00 

 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ – ๔ 

  ๑๑.๒ การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) จ านวน ๗ ครั้ง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จ านวน ๒ ครั้ง  
๑. หัวข้อ "แนวทางการประเมินความคุ้มค่า
โครงการด้านพัฒนาบุคลากร" 
วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุม  ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 
๒. เรื่อง "การสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิก 
(Infographic) เพ่ือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
อย่างมืออาชีพ" 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

12,000 9,705.00  



 
๓๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๒ ส านักกฎหมาย จ านวน ๒ ครั้ง 
๑. หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการในการติดตามการตรากฎหมาย 
ล าดับรองเพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ" 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕ 
อาคารสุขประพฤติ 
๒. หัวข้อ "แนวทางการติดตามการออก
กฎหมายล าดับรองเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ" 
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ 
อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๓ ส านักกรรมาธิการ ๑  ส านัก
กรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ 
หัวข้อ "รูปแบบการจัดท าความเป็นมา 



 
๓๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

และประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธิการของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"  
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๔  ส านักการพิมพ์ หัวข้อ การสร้าง 
ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง การประมาณ 
การค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๕ ส านักประชาสัมพันธ์  
หัวข้อ "แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก"   
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ 
ครั้งที่ ๖  ส านักบริหารงานกลางร่วมกับ 
ส านักการคลังและงบประมาณ  
หัวข้อ "ข้อความรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ 



 
๓๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  และสวัสดิการของข้าราชการ  พนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจ าของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา"   
วันศุกร์ที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๗  คณะท างานการจัดการความรู้ 
เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
ของอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
หัวข้อ "การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
ของอาเซียน" 
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

    

  ๑๑.๓ การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน 266 คน 

๗๘,๐๐๐ ๖๕,๓๗๔.00  



 
๓๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
development) 

การอบรมหัวข้อ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร 
ให้ทันยุค ๔.๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ก าหนดจัด ๔ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔ วันพุธที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
จ านวน ๔๒๘ คน 
 

48,000 ๑๓๐,๘๐๐.๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ – ๔ 

๑๓ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

๑) การจดัสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี 
๒๕๖๑ ดังนี้ 
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
ภายในประเทศ จ านวน ๓ ทุน 

จ านวน ๓ ทุน ดังนี้ 
๑) นางสาวอมรรัตน์  อินนุมาตร   
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
ในการประชุมกรรมาธิการ  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
  ๒) นางสาวณิชารัศม์  
ไอยราวรวัชร์ 
วิทยากรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การแรงงานและสวัสดิการสังคม  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

1,500,000 

1,887,684.00 
 
 

๔๔๕,๑๓๐.๐๐   

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 



 
๓๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

     ๓) นายณัฐพล  สิงห์สิริสิทธิ ์  
วิทยากรช านาญการ    
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑   
ส านักกรรมาธิการ ๑ 

   

  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ 

- 800,000 -  

  - ทุนการศึกษาในโครงการประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 – วันพุธที่ 
14 สิงหาคม ๒๕๖๒ 

จ านวน ๑ ทุน ดังนี้ 
นายยุทธนากรณ์  ผมหอม  
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ่ง 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 

- ๕๗,๗๑๐.๐๐  

  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
๑. หลักสูตร Administration and 

Organization of Parliamentary Work 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ - วันเสาร์ที่ ๑๔  
ตุลาคม ๒๕๖๐  
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

จ านวน ๑ ทุน ดังนี้ 
นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิตาลี  
ส านักภาษาต่างประเทศ 

500,000 
 

1,384,844.00 
- 

 

 
 
 

      



 
๔๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๒. ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ 
ณ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษฮอว์ธอร์น 
(Hawthorn English Language Centre) 
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอังคารที่ ๑พฤษภาคม ๒๕๖๑ – 
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
(ระยะเวลา ๒ เดือน ๑๕ วัน) 

จ านวน ๑ ทุน ดังนี้ 
- นายกริญ  จันทรจรัสวัฒน์   
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส านักการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๓๓๘,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๔ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๓๕๒,๐๐๐  บาท  
(โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เงินกันเหลื่อมปี)  

 

  ๓. ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ณ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษฮอว์ธอร์น 
(Hawthorn English Language Centre) 
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – 
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
(ระยะเวลา ๒ เดือน ๑๕ วัน) 
ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย 

จ านวน ๓ ทุน ดังนี้ 
๑) นายศรัณย์  มากรักษา   
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย 
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 ๒) นางสาวถกลธีร์   
คูหาเปรมศิลป์ 
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมืองและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

  



 
๔๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๓)  นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ   
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 

   

  ๔. ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ณ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษฮอว์ธอร์น 
(Hawthorn English Language Centre) 
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - 
วันอาทิตย์ที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
(ระยะเวลา ๒ เดือน ๑๕ วัน)   
ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย 

จ านวน ๒  ทุน ดังนี้ 
๑) นางสาวสุภาภรณ์  ติ่งอินทร์   
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญกิจการวุฒิสภา   
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๒)  นางสาวปรียานุช วัจนะคปุต์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  
ส านักนโยบายและแผน 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๓๓๘,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖๗๖,๐๐๐ บาท 

 

 

  ๕. ทุนฝึกอบรมภาษาจีน  
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ - 
วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(ระยะเวลา ๑๐ เดือน ๒๒ วัน) 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
   ๑) นายจักรกริช  พิสันเทียะ 
นิติกรปฏิบัติการ   
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
ศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล   
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๓๕๒,๙๒๒ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๗๐๕,๘๔๔ บาท 

 



 
๔๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

      ๒) นางสาวสิริอร  ศรีหะทัย 
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ช านาญงาน 
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา  
ส านักประชาสัมพันธ์ 

   

  ๖. ทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ 
บุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจ 
ความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนา 
องค์กร จัดโดยสถาบันส่งเสริมรัฐสภา 
ของกัมพูชา (Parliamentary Institute  
of Cambodia : PIC)  
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน -  
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ 
ช่วงที่ ๒  
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ - วันอาทิตย์ที่ 
๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
๑) นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกลุ  
ที่ปรึกษาด้านการเมือง  
การปกครองและการบริหาร 
จัดการ   
๒) นายสมใบ  มูลจันที  
ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
๓) นายดิเรก  จันทร์อินทร์  
ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒   

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ
3,000.00 บาท 

 

 
 

      



 
๔๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๔ โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
ณ ต่างประเทศ 

๑) หลักสูตรแบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศ 
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices 
in HR) รุ่นที่ ๖ 
จัดโดย  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม –  
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส   

นายสมใบ  มูลจันที 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

2,482,000 2,148,000.00 
ค่าเครื่องแต่งตัว 
๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

  ๒) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ ๑๐ 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ  กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

จ านวน ๑๑ คน ดังนี้ 
๑. นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
๒. นางยุวดี รูปขจร  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๓. นายประเสริฐ สีเลิศ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 

 ค่าเครื่องแต่งตัว 
๙ คน ๆ ละ 
๙,๐๐๐ บาท 
รวม ๘๑,๐๐๐ 
บาท และ 
ค่าจัดท าหนังสือ 
เดินทางราชการ  
๕ คน ๆ ละ 
๑,๐๐๐ บาท  
รวม ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  
๘๖,๐๐๐ บาท 
และค่าใช้จ่ายใน

 



 
๔๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๔. น.ส.ยุวนิตย์ ไมเด็น  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
งบประมาณ 
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๕. นางนพวรรณ เชาวสกู 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ 
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๖. นายอุสาห์ ชูสินธ์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการยุติธรรม
และการต ารวจ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๗. นางเสาวลักษณ์ บัวทอง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
สื่อมวลชน 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๘. นางผุสดี ดวงบุบผา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
สารสนเทศและศูนย์บริการ 
(Call Center) วุฒิสภา 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

การอบรมคนละ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๑ คน 
รวมเป็นเงิน 
๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จา่ยทั้งสิน้ 
๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท   



 
๔๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๙. นายชูชาติ หอมจันทึก 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ฝึกอบรมและสัมมนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นายบุญสงค์ ลาค า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
พัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 
๑๑. นางศศกร รอดโฉม 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
ส านักนโยบายและแผน 

   

  ๓) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๕  
จัดโดย กรมบัญชีกลาง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบ ารุงสุข 
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 

 ค่าศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

๙๐,๐๐๐ บาท 
และค่าเครื่อง

แต่งตัว ๙,๐๐๐ 
บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
9๙,000 บาท 

 

       



 
๔๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๔) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕  
จัดโดย  ส านักงบประมาณ 
ระยะเวลา/สถานที่ ระหว่างวันที่  ๒๒ – วันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว 
ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 
 

 ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท 

 

 

  ๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๑ 
จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – วันที่ ๑๘  
มกราคม ๒๕๖๑  
ณ เมืองนาโกยาและเมืองโอซากา 
ประเทศญี่ปุ่น 

จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
๒. นางนวนันทน์  เนติธนากูล 
ผู้อ านวยการส านักงาน
ประธานวุฒิสภา 

 ค่าเครื่องแต่งตัว 
จ านวน ๒ คน  

คนละ ๙,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 

๑๘,๐๐๐ บาท 
และค่าจัดท า 

หนังสือเดินทาง
ราชการ จ านวน 
๑ คน เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๙,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 

      



 
๔๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๖) หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ 
จัดโดย  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายธัชชัย  แก้ววารี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
ส านักนโยบายและแผน 

 ค่าเครื่องแต่งตัว 
๙,๐๐๐ บาท 
และค่าศึกษา 

ดูงานต่างประเทศ 
๗๕,๗๕๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๔,๗๕๐ บาท 

 

  ๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
รุ่นที่ ๑๗ 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  

นายดิเรก  จันทร์อินทร์ 
ผู้อ านวยการส านัก 
กรรมาธิการ ๒ 

 ค่าศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

๙๓,๒๕๐ บาท 
 

 

  ๘) หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ
ระดับสูง รุ่นที่ ๗ 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

นายพีระพจน์  รัตนมาลี  
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ 
 ๑,๐๐๐ บาท 

 

 
 

      



 
๔๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๙) หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์
ระดับสูง รุ่นที่ ๕๘ 
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – วันที่ ๓  
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ  นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

๑. นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิต
เอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๒. นางชรัญญา  ประสิทธนิาวา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
แผนงานและโครงการ 
ส านักนโยบายและแผน 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ 
๑,๐๐๐ บาท 
และค่าเครื่อง

แต่งตัว ๙,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

  ๑๐) หลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
Strategic PR Management รุ่นที่ ๑๒ 
จัดโดย  กรมประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

นางสาวสลิตา  สมพิทักษ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ 
๑,๐๐๐ บาท 
และค่าเครื่อง

แต่งตัว ๙,๐๐๐  บาท  
รวม ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

  ๑๑) หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  
รุ่นที่ ๑๐ 
จัดโดย  กระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
 

นางอัญธิกา  รุ่งเรือง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ 
๑,๐๐๐ บาท 
และค่าเครื่อง

แต่งตัว ๙,๐๐๐  บาท  
รวม ๑๐,๐๐๐  บาท 

 



 
๔๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communication Course : AOCC) รุ่นที่ ๑๓ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ  
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๗ มิถุนายน – วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ 
ผู้อ านวยการส านัก 
การต่างประเทศ 
 

 ค่าศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ

๒๗๕,๐๐๐ บาท 

 

  ๑๓) หลักสูตรระยะสั้นนวัตกรรมการบริหาร
ในโลกยุคใหม่ ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
รุ่นที่ ๑ 
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๐ – วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ ประเทศสิงคโปร์  

จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางธัญญา ศรีสุพรรณ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 3 
ส านักกรรมาธิการ 2 
๒. นายสิทธิวรชัย  ศรีไหม 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ 
๑,๐๐๐ บาท 

 

 

 
 
 
 

      



 
๕๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๔) หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) 
จัดโดย  กระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่  ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายรัตนะ  โพธิสุวรรณ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
๒. นางสาวอมรรัตน์  อินนุมาตร 
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
ในการประชุมกรรมาธิการ 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ 
คนละ ๑,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๒,๐๐๐ บาท 

 

  15) โครงการศึกษาดูงานร่วมกับธนาคาร 
ออมสินเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
เป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

นางสาวฉัตรนภา  บุญภิละ 
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ช านาญงาน 
กลุ่มงานสวัสดิการ 
ส านักการคลังและงบประมาณ 

 ค่าเครื่องแต่งตัว 
9,000 บาท 

 

 
 
 

      



 
๕๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๕ โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ 

การแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 
คณะที่ ๑ การแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ  
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร ์   
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร ์   

จ านวน ๖  คน ดังนี้ 
๑) นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ 
ผู้อ านวยการส านัก 
การต่างประเทศ 
๒) นายจรงค์  กลับชนะ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
๓) นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์ 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 
๔) นายภีรภัทร์  ดิษฐากรณ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ส านักนโยบายและแผน 
 

2,000,000 ๙๙๔,๕๕๘.๙๓ 
๓๒๗,๗๓๘.๙๓ 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 



 
๕๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๕) นางสาวบุษยพรรณ   
ปักการะโน 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การยุติธรรมและการต ารวจ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๖) นางสาวพรพนา  ปาเฉย 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 5 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

   

  คณะที่ ๒ การแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ  
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม –  
วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

จ านวน  ๖  คน ดังนี ้
๑) นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน 
ผู้อ านวยการส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
๒) นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ๑๖๖,๖๙๐.๐๐ 
 

 

    
 

   



 
๕๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

   ๓) นางสาวธัญชนก  วิริยะมงคลชยั 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๔) นายวราพงษ์  เทพรงค์ทอง 
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๕) นางสาวมาณริกา  จันทาโภ 
วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
ในการประชุมกรรมาธิการ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๖) นางธนยา   สิงห์มณี 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาสังคมและกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

   



 
๕๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  คณะที่ ๓ โครงการอบรมงานด้านรัฐสภา
ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา (Parliamentary Officers' 
Study Program : POSP) ภาคภาษาอังกฤษ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ - วันศุกร์ที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ รัฐสภาแคนาดา กรุงออตตาวา   
ประเทศแคนาดา 

นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์  
ผู้อ านวยการส านัก 
การต่างประเทศ  
 

 ๓๘๐,๓๖๗.๐๐ 
 

 

  คณะที่ ๔ โครงการ Regional Fellowship 
Program ๒๐๑๘ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันเสาร์ที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ - 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๖ เดือน) 
ณ สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา 
(Parliamentary  Institute of Cambodia) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

นายธีติ.ป. สวุรรณศาสตร์  
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และติดตามการบริหาร
งบประมาณ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ๙,๙๙๕.๐๐  

 
 
 
 

      



 
๕๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  คณะที่ ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาของ 
ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมภาษาจีน รุ่นที่ ๑๔ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันพฤหัสบดี ๑๓ - วันเสาร์ที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๑  
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑) นางละออ ภูธรใจ  
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ  
๒) นายนัฐพล  บุญสอน  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน   
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ๓๗,๙๘๕.๐๐  

 ๘.๒ การรับรองคณะ
เจ้าหน้าที่รัฐสภาต่าง 
ประเทศ ที่เดินทางมา
แลกเปลี่ยนกับส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

การรับรองคณะข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากัมพูชาที่ประสงค์มาศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ด้านระบบงานนิติบัญญัติและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย  

คณะข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

๗๑,๗๘๓.00  

๑๖ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน จ านวน ๕ คน 

12,000 3,600.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 



 
๕๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๗ โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้าน ICT ส าหรับสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 213-
216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๘๒ คน 

120,000 ๗๒,๓๗๕.๐๐ 
13,150.00 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

  กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน ICT 
ส าหรับบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒801 ชั้น 28 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๔๕ คน 

 8,025.00  

  กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้าน ICT ส าหรับ
กลุ่ม SuperUser 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา 09.00-1๖.00 นาฬิกา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๔๙ คน 

 51,200.๐๐  



 
๕๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน 
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
และวันที่ ๒๖ และ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา 09.00-1๖.00 นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13  
อาคารสุขประพฤติ 

๑๘ โครงการการจัดสวัสดิการ
เพ่ิมเติมและการสร้างการ
พ่ึงพาตนเอง 

ระยะเวลา/สถานที่ 
1. ฝึกอาชีพแต่งหน้า : วันจันทร์ที่  
    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้อง 2701 ชั้น 27 
2. ฝึกอาชีพงานควิลท์กระเป๋า : วันอังคารที่ 
    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้อง 2701 ชั้น 27 
3. ฝึกอาชีพงานเพนท์กระเป๋า : วันพุธที่  
    ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้อง 2701 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๗๑ คน 

50,000 41,553.06 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๙ โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การปฏิบัติงานยุค ๔.๐ 

๑๙.๑ กิจกรรมคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยุค ๔.๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๐๐ คน 

๔๗๑,000 
240,000 

275,939.00 
800.00 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

       



 
๕๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๑๙.๒ กิจกรรมเชื่อมสามัคคีท าดีถวาย 
พ่อหลวง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓  
อาคารสุขประพฤติ  
ครั้งที่ ๓ ปฎิบัติธรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓  
อาคารสุขประพฤติ  
ครั้งที่ ๔ การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ
พัฒนาด้านจิตใจตามหลักการของพระธรรม
มงคลญาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๐๑ คน 

141,100 152,379.00  

        
 

 
      



 
๕๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๙.๓ กิจกรรมรณรงค์และเผยแพรว่ัฒนธรรมองค์กร 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

90,000 122,760.00 
 

 

๒๐ โครงการสัมมนาผู้บริหาร
สร้างปฏิญญาเป็นผู้น า
วัฒนธรรมองค์กร 

ระยะเวลา/สถานที่ 
ระยะที่ ๑ จัดท าปฏิญญาประจ าส านัก 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
ระยะที่ ๒ จัดท าปฏิญญาประจ าส านักงาน
และติดตามผลการจัดท าปฏิญญา 
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 
ระยะที่ ๓ สรุปและเผยแพร่ปฏิญญาส านัก
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 
๒๐ สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ 
ระยะที่ ๔ มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามปฏิญญาส านัก  
 

ผู้อ านวยการส านัก 
จ านวน ๑๕ คน 
บุคลากรแทนผู้อ านวยการ
ส านัก จ านวน ๓ คน 
รวมจ านวน ๑๘ คน 
 

340,000 42,351.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 



 
๖๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๒๑ โครงการสนับสนุนความ
โปร่งใสป้องกันภัยทุจริต 
มุ่งชีวิตพอเพียง 

กิจกรรมการอบรม ณ ส านักงานฯ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 
และ กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๔๕ คน 
 

140,000 129,050.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

๒๒ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไก 
ในการขับเคลื่อน 
ประมวลจริยธรรม 
และความโปร่งใส 

กิจกรรมที่ ๑ การบรรยายหัวข้อ “Digital 
Thinking : การขัดกันของผลประโยชน์
ระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม”  
ส าหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๖ คน 

183,000 ๒๙,๒๕๐.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

  กิจกรรมที่ ๒ การบรรยายหัวข้อ “Digital 
Thinking : การขัดกันของผลประโยชน์
ระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม”  
ส าหรับข้าราชการประเภททั่วไป 

ข้าราชการประเภททั่วไปของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๔๘๕ คน 

  -  



 
๖๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

โดยแบ่งออกเป็น ๕ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
รุ่นที่ ๓ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๕ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

๒๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

๒๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส 
ระดับกลาง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน –  
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๒ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน –  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงานศาลปกครอง กรุงเทพฯ 
และศึกษาดูงาน ณ บริษัทเครือเบทาโกร 
จังหวัดลพบุรี และโครงการเขื่อนป่าสัก 
ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุร ี

ข้าราชการ ระดับช านาญการ
ที่ครบก าหนดเลื่อนระดับจาก
ช านาญการเป็นช านาญการ
พิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๐  
จ านวน ๑๕๕ คน 
 

227,000 
55,000 

267,824.00 
214,240.00 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 



 
๖๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๒๓.๒ กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น 
ผู้ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
จ านวน ๔ คน 

22,000 17,206.80  

  ๒๓.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชู
เกียรติบุคลากร/หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
กิจกรรมที่ ๑ พิธีมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๘๐ คน 

150,000 36,377.20  

  กิจกรรมที ่๒ พิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการ
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นและส านักที่มีผลงานด้าน
การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
 

ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๓๗ คน 

  -   

       



 
๖๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที ่๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ 

    

๒๔ โครงการพัฒนาเครือข่าย
และขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภายุค ๔.๐ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ  
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ รุ่น 
รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๙–วันอาทิตย์ที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๙๙ คน 

240,000 ๔๒๒,๕๗๐.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

๒๕ กิจกรรมเปิดโลกกว้าง 
สร้างเครือข่าย 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดนิทรรศการและสัมมนา
เรียนรู้โลกกว้าง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน ๒๕61  

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๗๓ คน 

203,000 
44,300 

89,813.90 
32,221.05 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

  กิจกรรมที่ ๒ การเสวนาสร้างเครือข่าย 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๘ คน 

158,700 57,592.85 



 
๖๔ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๒๖ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านต่างประเทศกับ
เครือข่ายภายในประเทศ 

กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ 18 กันยายน ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ 

นักวิเทศสัมพันธ์ ส านัก 
การต่างประเทศ และส านัก
ภาษาต่างประเทศ และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๖๐ คน 

164,000 
122,100 

95,500.00 
53,600 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓   กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงาน 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นักวิเทศสัมพันธ์ ส านัก 
การต่างประเทศ และส านัก
ภาษาต่างประเทศ และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๕๒ คน 

41,900 41,900 

๒๗ โครงการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือด้านนิติ
บัญญัติกับเครือข่าย
ภายในประเทศ 

กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาดูงานหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

นักวิเทศสัมพันธ์ ส านัก 
การต่างประเทศ และส านัก
ภาษาต่างประเทศ และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๕๙ คน 

229,000 
26,700 

132,370.00 
24,970 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

  กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

นักวิเทศสัมพันธ์ ส านัก 
การต่างประเทศ และส านัก
ภาษาต่างประเทศ และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๕๒ คน 

202,300 107,400  



 
๖๕ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

 โครงการนอกแผน      
๑ โครงการฝึกอบรมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๑ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๖๐ คน 

 65,269.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

  ๑.๒ เรื่อง การใช้งานระบบ e-GP กรณ ี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธี 
เฉพาะเจาะจง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๗ คน 

   

  ๑.๓ เรื่อง การใช้งานระบบ e-GP กรณ ี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๗ คน 

   



 
๖๖ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๒ โครงการเสริมสร้างความรู้
ทางวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรของส านักวิชาการ 
เรื่อง เทคนิคการจัดท า
และการน าเสนอข้อมูล 
ทางวิชาการในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๑ วัน) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักวิชาการ  
จ านวน ๔๐ คน 
 

 - ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๓ โครงการจัดท าเว็บไซต์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 
 

๑)  หลักสูตร การใช้เครื่องมือในการ 
ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๑ วัน) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
๒)  หลักสูตร การบริหารจัดการระบบ 
เว็บไซต์ อินทราเน็ต ส าหรับผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันจนัทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (๐.๕ วัน) 
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (๐.๕ วัน) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
ระบบและเว็บไซต์สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
จ านวน  ๑๐  คน 
 
บุคลากรผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
อินทราเน็ตของส านัก และ
เจ้าหน้าที่ส านักเทคโนโลยีฯ 
จ านวน ๔๖ คน 
 
 
 

 - ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
 



 
๖๗ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๓)  หลักสูตร การบริหารจัดการระบบ 
เว็บไซต์ คณะกรรมาธิการ ส าหรับผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันจนัทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (๐.๕ วัน) 
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (๐.๕ วัน) 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓  
อาคารสุขประพฤติ 
๔)  หลักสูตร การบริหารจัดการระบบ 
เว็บไซต์ (CMS) ส าหรับผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (๑ วัน) 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓  
อาคารสุขประพฤติ 
 
 
 
 

บุคลากรผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
อินทราเน็ตของ 
ส านักกรรมาธิการ ๑  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ส านักกรรมาธิการ ๓ และ
เจ้าหน้าที่ส านักเทคโนโลยีฯ  
จ านวน ๔๙ คน 
บุคลากรผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
น าเข้าข้อมูลกฤตภาคข่าว 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารกิจกรรม ปฏิทิน
กิจกรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และข่าวรับสมัคร 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ในเว็บไซต์สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและส านักงานฯ  
จ านวน ๔๑ คน   
 

   
 
 

    



 
๖๘ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

  ๕)  หลักสูตร Web Hacking & ARP 
Spoofing (ความปลอดภัยและช่องโหว่ 
ของเว็บไซต์) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ – วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ (๒ วัน) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ
จากส านักเทคโนโลยีฯ  
จ านวน ๔ คน 
 

   

๔ โครงการเทคนิคการสร้าง 
ความประทับใจในการ
ให้บริการ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน) 
ณ ห้องอบรม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในห้อง
ประชุม และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
อาคารสถานที่ 
จ านวน ๖๖ คน 

 ๔๔,๒๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๕ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
เพ่ือความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารรัฐสภา ๑ 
 

ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน  ๒๗๔  คน 

 17,760.00 
 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 



 
๖๙ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๖ โครงการเข้าร่วมริ้วขบวน
อัญเชิญเครื่องราชสักการะ
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑๔๘ คน 
 

 ๔๗,๗๕๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๗ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง 
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภาเพ่ือรองรับ 
รัฐสภาแห่งใหม่ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๔ – วันอาทิตย์ที่  
๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารรัฐสภา ๒ และบริเวณรัฐสภา 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 
จ านวน ๓๐ คน 

 ๓๒,๙๖๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๘ โครงการเข้าร่วมริ้วขบวน
อัญเชิญเครื่องราชสักการะ
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชการที่ ๙ เนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ระยะเวลา/สถานที่  
วันอาทิตยท์ี่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๔๘ คน 
 

 ๔๘,๙๕๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 



 
๗๐ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๙ โครงการสัมมนาและ 
ศึกษาดูงานด้านการ 
ขับเคลื่อนองค์กรตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะเวลา/สถานที่  
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่  
๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ จังหวัดกระบี่ 
 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 
และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๔๑ คน 

 ๕๑๘,๔๙๘.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

๑๐ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภาให้มีความเป็นมือ
อาชีพด้านการรักษา 
ความปลอดภัยเพ่ือรองรับ 
รัฐสภาแห่งใหม่ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ – วันอังคารที่  
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๔ – วันอังคารที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ อาคารรัฐสภา ๒ และท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ การรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 
 

 25,7๐๐.๐๐   ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๑๑ โครงการบริจาคโลหิตของ
ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ร่วมกับ
สภากาชาดไทย 
 

กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาและ
บุคคลภายนอก 
 

 4,775.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

 
 

      



 
๗๑ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๒ กิจกรรมตักบาตร ครบ ๑ ปี 
วันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมมหาบพิตร 

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ หน้าอาคารรัฐสภา ๒  
 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
จ านวน ๒๕๐ คน 

 157,100.00 
 

ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๓ โครงการร่วมใจภักดิ์  
ถวายความจงรักภักดี 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมมหาบพิตร 

ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และคู่สมรส ผู้บริหารของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๓๖๘ คน  

 22,000.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๔ โครงการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท (ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของรัชกาลที่ ๕ และ
รัชกาลที่ ๙ ภายในงาน 
("อุ่นไอรักคลายความ
หนาว") 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๒๗ คน 

 - ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

 
 

   
 

   



 
๗๒ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๕ โครงการสัมมนาชี้แจง 
แผนส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๗๓ คน 
  

 - ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

16 โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 และ 
วันจันทร์ที่ 23 – วันพุธที่ 26 เมษายน 61  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสติ  
กรุงเทพฯ 

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 119 คน  
และระดับช านาญการ  
จ านวน 246 คน  

 33,250.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

17 
 

โครงการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท : ศึกษา 
การส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ของชาติไทยสู่สายตา
ชาวโลก "นิทรรศการ 
 Great and Good 
Friends : ของขวัญแห่ง
มิตรภาพ ราชอาณาจักร
ไทยและสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ 
คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศและรับรองแขก
ต่างประเทศ 
 

 - ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 



 
๗๓ 

ล าดับ โครงการ ระละเอยีดการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 
ตามแผน จ่ายจริง 

๑๘ กิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร
และถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๗ รูป  
และถวายพระพรชัยมงคล 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ หน้าอาคารรัฐสภา ๒  

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
จ านวน ๘๐๕ คน 

 - ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๙ กิจกรรมพิธีตักบาตร  
ถวายภัตตาหาร และ 
ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พรรษา ๘๖ พรรษา  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๘๗ รูป 
และถวายพระพรชัยมงคล 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ หน้าอาคารรัฐสภา ๒  
 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
จ านวน ๘๒๗ คน 
 

 122,424.00 ยุทธศาสตร์ สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร์ ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


