รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

คำนำ
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ย โครงกำรในกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร จ ำนวน ๔๔ โครงกำร
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรสำนักงำนฯ ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีและทำงำนในองค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข
บัดนี้ ได้สิ้น สุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักพัฒ นำทรัพยำกรบุคคล จึงได้จัด ทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ฉบับนี้ เพื่อรำยงำนรำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่กำหนดไว้ตำมแผนฯ ผลควำมสำเร็จ
ของกำรด ำเนิ น งำน และปั ญ หำ อุ ป สรรค ที่ พ บจำกกำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะส ำหรั บ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

สำรบัญ
หน้ำ
บทที่ ๑ บทนำ
๑
- กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
๑
- แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๒
- โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒
- กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๘
- งบประมำณ
๑๐
- กำรวัดผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
๑๑
บทที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
๑๒
- สรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
๑๒
- สรุปผลกำรดำเนินงำน
๑๖
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ
๑๘
- แผนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ
๑๙
- ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
๒๐
บทที่ ๓ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๓๗
ภำคผนวก
- รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
*******************************

บทที่ ๑
บทนำ
๑. กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
แผนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนงำนต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กำรพั ฒ นำบุ คลำกรของส ำนั ก งำนฯ
เพื่อให้แผนพัฒนำบุคลำกรมีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและควำมต้องกำรของบุคลำกร
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
กำรพั ฒ นำทรัพ ยำกรบุ คคลของส ำนั ก งำนฯ ได้ แก่ สถำนกำรณ์ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ สังคม
กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงำนฯ และกฎหมำย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิ ภำ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

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

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

แผนกำรจัดกำรควำมรูข้ อง
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลือ่ นและผลักดัน
กำรปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรัฐสภำ
มำตรฐำนควำมรู้ ทักษะ
และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นในกำรปฏิบตั งิ ำน
ที่ ก.ร. กำหนด

๒.

นโยบำยของผูบ้ ริหำรระดับสูง

• เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรดำเนินกำร
ตำมรัฐธรรมนูญทั้งด้ำนบุคลำกรและ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้งำน
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
• หมั่นเสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้
ด้วยตนเอง ให้ก้ำวทันกับสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย เฉพำะอย่ำงยิ่ง
ระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
• พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งพัฒนำ
ทักษะและควำมรูท้ ั้งด้ำนวิชำกำร กฎหมำย
เพื่อให้เป็นบุคลำกรที่ดี เก่ง มีคุณภำพ และ
มีควำมสุข

ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพฯ
 ระบบสืบทอดตำแหน่งนักบริหำร
 ระบบบริหำรผู้มีศักยภำพสูง
 ระบบหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน


สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
กำรประเมินควำมคุม้ ค่ำด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

กำรพัฒนำทักษะดิจทิ ลั
กำรเชือ่ มโยงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
ของบุคลำกร
รำชกำรสูก่ ำรพัฒนำบุคลำกร
 กำรนำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
(KPI) และกำรประเมินสมรรถนะ
คุ
ณภำพชีวติ กำรทำงำนของ
(Competency) ของบุคลำกรไปใช้เป็น
แนวทำงกำรพั
ฒ
นำบุ
ค
ลำกรของส
ำนั
ก
งำนเลขำธิ
กำรวุฒสิ ภำ
บุคลำกร
ข้อมูลในกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล

แผนปฏิบตั ิกำรพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- โครงกำร/กิจกรรม
- งบประมำณ
- กระบวนกำรดำเนินงำนตำมแผน
- กำรประเมินผล

สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร : สถำนกำรณ์เปลีย่ นแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม

๒
๒. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และแผนงำนต่ำงๆ รวมทั้ง สถำนกำรณ์
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๒. พัฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อ เนื่อง เพื่อ ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ
๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติตนตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน
๖. พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจ
มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร
๓. โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
แผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบั ติรำชกำรของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งโครงกำรที่
กำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรฯ ได้บูรณำกำรร่วมกันทุกสำนัก ประกอบด้วยโครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร (จำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จำนวน ๕๙ หลักสูตร/
กิจกรรม) ดังนี้
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีด่ แี ละมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนำระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. โครงกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (๑)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล (๒)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓. โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั และแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหวประจำอำคำรสุขประพฤติ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (งำนประจำ)
๑) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓)
๒) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ" (๔)

๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชานาญ" (๕)

๓
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจาปี" (๖)
ผู้รับผิดชอบ : สานักบริหารงานกลาง ลละสานักพันนาทรัพยากรบคคคล

๔. พิธีอำลำรำชกำร ปี ๒๕๖๒ (งำนประจำ) (๗)
๑) จัดบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร
๒) จัดพิธีอำลำรำชกำร ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ : สานักบริหารงานกลาง

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
๕. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนำระบบกำรปฏิบตั งิ ำนให้มปี ระสิทธิภำพ
๖. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรทำงำนเชิงรุก (๙)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล
๗. โครงกำรชีแ้ จงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งำนประจำ) (๑๐)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรเพือ่ ตอบสนองกำรดำเนินกำรของ
สมำชิกวุฒสิ ภำ
๘. โครงกำรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบตั งิ ำนเพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมำธิกำร
กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน (๑๑)
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบ (Best Practice) กำรนำข้อมูลมำจัดทำ Info Graphic (๑๒)
กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Info Graphic Presentation Workshop and Training” (๑๓)
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำ Info Graphic (๑๔)
กิจกรรมที่ ๕ เล่ำสู่กันฟัง (๑๕)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย
โครงการด้านการพันนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
๙. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๑๖)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๑๐. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๑๗)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
๑๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรเพือ่ สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ สำหรับข้ำรำชกำร
สำยงำนนิตกิ ำร (๑๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรเพือ่ สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ สำหรับข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร (๑๙)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๓. โครงกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรือ่ งรำวร้องทุกข์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำน (๒๐)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๔. โครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ (๒๑)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๕. โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่ รองรับกำรปฏิบตั งิ ำนของภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้ำนกำรพิมพ์ (๒๒)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๖. โครงกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนประชำสัมพันธ์และสือ่ สำรองค์กรในยุคดิจทิ ลั (๒๓)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๗. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจดชวเลขเพือ่ สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ (๒๔)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๘. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ (๒๕)
- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงิน
กำรคลังที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
๑๙. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร
หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ" ระดับกลำง (๒๖)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๐. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลักษะงำนทีป่ ฏิบตั ิ
หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำน (๒๗)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๑. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร
๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๒๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๕
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and
Innovation Leader) (๒๙)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๒. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสูก่ ำรดำรงตำแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๓. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)
เพือ่ ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP : Individual development plan) (๓๑)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๔. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบกำรเรียนรูข้ ององค์กร
กิจกรรมที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) (๓๒)
กิจกรรมที่ ๒ กำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) (๓๓)
กิจกรรมที่ ๓ กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) (๓๔)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๕. โครงกำรส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำ/อบรมกับหน่วยงำนภำยนอก (๓๕)
กำรพัฒนำบุคลำกรสำหรับหลักสูตรประจำ จำนวน ๕ หลักสูตร
๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.)
๒) หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอำนวยกำร (สจว.)
๓) หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงสำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำ (นบส.)
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลสำหรับผู้บริหำรระดับกลำง
๕) หลักสูตรสีบสวนสอบสวนพนักงำนฝ่ำยปกครอง จัดโดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนสำหรับหลักสูตรอื่นฯ จำนวน ๒๐ หลักสูตร
๑) กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรเพือ่ สนับสนุนกระบวนกำรนิตบิ ญ
ั ญัติ
๑.๑) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมำยนิติบัญญัติ
๑.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในตำแหน่งวิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ
๑.๓) กำรเรียนรู้กฎหมำยเฉพำะทำงของฝ่ำยบริหำร

๒) กำรพัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
๒.๑) หลักสูตร "กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ"
๒.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำฝรั่งเศส ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
และเทคนิคล่ำมเบื้องต้น
๒.๓) หลักสูตร ภำษำอังกฤษสำหรับกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Intensive Language Course : ILC)
๒.๔) หลักสูตรกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพื่อกำรประชุม (Oral Communication Course - OCC)

๓) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
๓.๑) หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
๓.๒) หลักสูตรด้ำนกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
๓.๓) หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำระบบ
๓.๔) หลักสูตรสำหรับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ผู้อำนวยกำรสำนักและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน

๖
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๔) กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (สำยงำนอืน่ ๆ)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๖. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ณ ต่ำงประเทศ (๓๖)
กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก
ที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนฝึกอบรมให้แก่บคุ ลำกร
๒๗. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง (๓๗)
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ
๒๘. โครงกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำไทยกับต่ำงประเทศ (๓๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๙. โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและเพิม่ ประสิทธิภำพงำนด้ำนสำรบรรณสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๓๙)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๐. โครงกำรเผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ (๔๐)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักภำษำต่ำงประเทศ ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแปลงยุทธศำสตร์สกู่ ำรปฏิบตั ิ และวิธกี ำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม
ให้ประสบผลสำเร็จ (๔๑)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
๓๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อือ้ ต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (๔๒)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๓. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิง่ แวดล้อม (๔๓)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๔. โครงกำรจัดสวัสดิกำรเพิม่ เติมและกำรสร้ำงกำรพึง่ พำตนเอง (๔๔)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกำรคลังและงบประมำณ ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร
๓๕. โครงกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๕)
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๖)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๗
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๓๖. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำรขับเคลือ่ นประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗)
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๔๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๗. โครงกำรเรียนรูก้ ระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (๔๙)
๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ" (๕๐)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๘. โครงกำร Strong

Stronger Strongest : พันธสัญญำพัฒนำองค์กรใสสะอำด (๕๑)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
๓๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๒)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๐. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๓)
๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๕๔)
๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและสำนักที่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ (๕๕)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม (๕๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร - เชี่ยวชำญ จำนวน ๔๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๒. โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยปฏิบตั ติ ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอำสำ) (๕๗)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๓. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำน (๕๘)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนำและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในประเทศ
๔๔. โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ำ้ นต่ำงประเทศกับเครือข่ำยภำยในประเทศ (๕๙)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๘
๔. กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่กำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกจะมี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ แล้ว ยังได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้อง
และยึดโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕) ซึ่งนอกเหนือจำกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สำนักงำนฯ จะต้องมี
กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมด้ ำนทรั พ ยำกรบุ ค คล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ก ำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คลของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำดำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินกำร ดังนี้
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และกล้ำยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่ นและผลักดันกลไก ๑. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำรขับเคลื่อน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
ประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส
ให้มีผู้นำต้นแบบทำงจริยธรรม
๑.๑ สัมมนำชี้แจงแผนปฏิบตั ิกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๒. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๓. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัตติ ำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๓.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๓.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
๓.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและสำนักที่
ปฏิบัตติ ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔. โครงกำรขยำยผลและต่อยอดหลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม
- กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร
๕. โครงกำร Strong – Stronger – Strongest : พันธสัญญำ
พัฒนำองค์กรใสสะอำด

๙
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำร
กระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริต
ในภำครัฐ

โครงกำร/กิจกรรม

๑. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระหว่ำงสำนักงำน ป.ป.ช. กับสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำกับสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
- กำรบรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง
- กำรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๒. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่ นและผลักดัน
โครงกำรจัดทำแผนและกำกับติดตำมส่งเสริม สนับสนุนกำร
นโยบำยควำมโปร่งใสของรัฐสภำ
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ และกำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผูม้ คี วำมเชีย่ วชำญ มีศกั ยภำพสูง และนำเทคโนโลยี
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำง
๑. โครงกำรควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิงำนเชิงยุทธศำสตร์
กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำทีม่ ี
๒. โครงกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ประสิทธิภำพ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลยคทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีลละนวัตกรรม โครงการพันนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
สานักงานเลขาธิการวคนิสภา
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำน
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรสำนักงำน
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล เลขำธิกำรวุฒิสภำ
กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ ๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบกำรเรียนรู้
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กร
๒. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ
(Competency based HRD) เพื่อประกอบกำรจัดทำแผน
พัฒนำรำยบุคคล (IDP : Individual development plan)
- กิจกรรมกำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Self-development)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวติ ของทรัพยำกรบุคคลให้มคี วำมสุขอย่ำงสมดุลตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
๑ โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรสร้ำงควำมผูกพันของ
ทรัพยำกรบุคคล
บุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข (Happy
Workplace)

๑๐
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR)

โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม
๒. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

๕. งบประมำณ
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังกล่ ำวข้ำงต้ น ได้ รับกำรจั ดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำรของส ำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยใต้วงเงินงบประมำณ จำนวนรวม ๑๒,๓๔๘,๒๐๐ บำท ดังนี้
๑. โครงกำรด้ ำนกำรฝึก อบรมและสั ม มนำ จ ำนวน ๔๑ โครงกำร เบิ กจ่ ำยจำกงบประมำณรำยจ่ ำยอื่ น
เป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงำนฯ โดยมีงบประมำณ
จำนวน ๖,๓๘๑,๕๐๐ บำท
๒. โครงกำรด้ ำนทุ น กำรศึ ก ษำ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิ กจ่ ำยจำกงบประมำณรำยจ่ ำยอื่ นเป็ นค่ ำใช้ จ่ ำย
ด ำเนิ นงำน รำยกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรส่ งข้ ำ รำชกำรไปศึ ก ษำต่ อ ในประเทศ ต่ ำ งประเทศ และฝึ ก อบรม
ณ ต่ำงประเทศ โดยมีงบประมำณ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บำท
๓. โครงกำรด้ำนกำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่น
เป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีงบประมำณ จำนวน ๒,๑๖๖,๗๐๐ บำท
๔. โครงกำรด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ จำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณ
รำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ไทยกับต่ำงประเทศ โดยมีงบประมำณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๘

๒,๑๖๖,๗๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๗

๖,๓๘๑,๕๐๐ บาท
ร้อยละ ๕๒

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๒๓

ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา

ด้านทุนการศึกษา

ด้านการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ

๑๑
๖. กำรวัดผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
โครงกำรตำมแผนพัฒ นำบุคลำกรฯ มีกำรกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ของกำรดำเนินโครงกำร
รวมทั้งกรอบระยะเวลำในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม/เร่ งรัดกำรปฏิบัติงำน
ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรวัดผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
ตำมแผนฯ พิจำรณำจำก
๑) ดำเนิ น โครงกำรได้ แ ล้ ว เสร็จตำมเป้ ำหมำยรำยกิ จกรรมที่ กำหนดไว้ในแต่ ล ะโค รงกำรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ผลผลิตของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงกำร
๓) ผลลัพธ์ของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงกำร

๑๒
บทที่ ๒
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
แผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้กำหนดโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยแบ่ ง โครงกำรออกเป็ น ตำมกลยุ ท ธ์
ซึ่งประกอบด้วย โครงกำรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร มีสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ ดังนี้
๑. สรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชีว้ ดั ของโครงกำร

ดำเนินกำร
ไม่ได้
ผลผลิต
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. โครงการจัดทาลผนสืบทอดตาลหน่งในองค์กร


๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มลข็งในการ


บริหารงานบคคคล
๓. โครงการซักซ้อมลผนป้องกันลละระงับอัคคีภัย
ลละลผนสารองฉคกเฉินกรณีเกิดอคทกภัยลละ


ลผ่นดินไหว ประจาอาคารสคขประพฤติ
สานักงานเลขาธิการวคนิสภา (งานประจา)
๔. พิธีอาลาราชการ ประจาปี 256๒ (งานประจา)


กลยุทธ์ที่ 1.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคค้มค่าของสานักงาน


เลขาธิการวคนิสภา
กลยุทธ์ที่ 1.๓ พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
๖. โครงการพันนากระบวนการการทางานเชิงรคก


กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล
๗. โครงการชีล้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานเลขาธิการวคนิสภา


ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานประจา)

ผลลัพธ์












๑๓
กำรดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชีว้ ดั ของโครงกำร

ดำเนินกำร
ไม่ได้
ผลผลิต
ผลลัพธ์
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร เพื่อตอบสนองกำรดำเนินกำรของสมำชิก
วุฒสิ ภำ

๘. โครงการพันนาทักษะลละเสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนคนการดาเนินงานของ


คณะกรรมาธิการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย
โครงการด้านการพันนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
๙. โครงการพันนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั


ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวคนิสภา
๑๐. โครงการพันนาทักษะภาษาอังกฤษของ


ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวคนิสภา
โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
๑๑. โครงการพันนาการจัดทาข้อมูลวิชาการ
เพื่อสนับสนคนงานนิตบิ ัญญัติ สาหรับข้าราชการ


สายงานนิตกิ าร
๑๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำร
เพื่อสนับสนุนงำนนิตบิ ัญญัติ สำหรับข้ำรำชกำร


สำยงำนวิทยำกำร
๑๓. โครงกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำว


ร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
๑๔. โครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ


รัฐสภำ
๑๕. โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรปฏิบตั ิงำนของภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


ด้ำนกำรพิมพ์
๑๖. โครงกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำน


ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรในยุคดิจิทัล
๑๗. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจดชวเลข


เพื่อสนับสนุนงำนนิตบิ ัญญัติ














๑๔
กำรดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร

ดำเนินกำร
ไม่ได้
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร

๑๘. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงิน

กำรคลังรัฐสภำ
โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
๑๙. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร
- หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำน

กำหนดตำแหน่งของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ"
ระดับกลำง
๒๐. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะ
งำนทีป่ ฏิบัติ

- หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำ
และสร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำน
๒๑. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร
- กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรองค์กร
- กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
และสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and

Innovation Leader)
๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดารง

ตาลหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓. โครงการประเมินลละพันนาบคคลากรตาม
หลักสมรรถนะ (Competency based HRD)

เพื่อประกอบการจัดทาลผนพันนารายบคคคล (IDP
: Individual development plan)
๒๔. โครงการพันนาการจัดการความรู้ลละระบบ

การเรียนรูข้ ององค์กร
๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับ

หน่วยงานภายนอก
๒๖. โครงการพันนาบคคลากรสานักงานเลขาธิการ

วคนิสภา ณ ต่างประเทศ
โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนฝึกอบรมให้แก่บคุ ลำกร
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ลละพันนา

อย่างต่อเนื่อง

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชีว้ ดั ของโครงกำร
ผลผลิต

ผลลัพธ์

-





-





-





-





-





-





-





-





-





-





-





๑๕
กำรดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชีว้ ดั ของโครงกำร

ดำเนินกำร
ไม่ได้
ผลผลิต
ผลลัพธ์
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร
โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ
๒๘. โครงการลลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงาน



เลขาธิการวคนิสภาไทยกับต่างประเทศ
๒๙. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายลละเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสานักงาน



เลขาธิการวคนิสภา
๓๐. โครงการเผยลพร่ภาษาลละวันนธรรม



ต่างประเทศ
๓๑. โครงการพันนาศักยภาพในการลปลง
ยคทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ลละวิธีการเขียนโครงการ/



กิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ลละสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ



ลละมีความสคข
๓๓. โครงการส่งเสริมสนับสนคนลละพันนาความรู้
ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



ลละสิ่งลวดล้อม
๓๔. โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมลละการสร้าง



การพึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร
๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วน



ราชการสังกัดรัฐสภา
๓๖. โครงการพันนาลละปรับปรคงระบบกลไกใน



การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมลละความโปร่งใส
๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันลละ



ปราบปรามการทคจริต
๓๘. โครงกำร Strong Stronger Strongest



: พันธสัญญำพัฒนำองค์กรใสสะอำด

๑๖
กำรดำเนินกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชีว้ ดั ของโครงกำร

ดำเนินกำร
ไม่ได้
ผลผลิต
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร
กลยุทธ์ที่ 5.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
๓๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวล


จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๐. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติ


ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแห่ง


ผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม
๔๒. โครงกำร Strong Model จิตพอเพียง


๔๓. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมเพื่อเพิ่ม


ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทัง้ ในและต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนำ และขยำยครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในประเทศ
๔๔. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำ้ นต่ำงประเทศ


กับเครือข่ำยภำยในประเทศ
๔๔
๔๒
รวม
โครงกำร
โครงกำร

ผลลัพธ์








๔๔
โครงกำร

๒. สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรวัดผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะพิจำรณำจำกกำรดำเนินโครงกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่กำหนดไว้
ในแต่ละโครงกำร และกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งจำกตำรำงข้ำงต้น
สรุปได้ว่ำ
๑. มีกำรดำเนิ นโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงกำร
จำนวน ๔๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
หมำยเหตุ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ยกเลิกกิจกรรม ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสัมมนำ
ปฏิญญำควำมดีข องส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ซึ่งอยู่ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ทั้งนี้ กำรยกเลิกโครงกำรดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จของโครงกำร
๒. มี ก ำรด ำเนิ น กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมตั ว ชี้ วัด ผลผลิ ต ของโครงกำร จ ำนวน ๔๒ โครงกำร
โดยผลผลิตของกำรดำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕
๓. มีดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงกำร จำนวน ๔๔ โครงกำร โดยผลลัพธ์
ของกำรดำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๗
ดังนั้ น สรุปผลควำมสำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘
ทั้งนี้ โครงกำรที่ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร จำนวน ๒ โครงกำร
ดังนี้
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต/ผลลัพธ์
สำเหตุทไี่ ม่บรรลุเป้ำหมำย
๑) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผลผลิต
กำรดำเนินหลักสูตร "กำรพัฒนำ
หลักของบุคลำกร
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ำรับ
บุคลำกรตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
- หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกร กำรอบรมโครงกำรพัฒนำ ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ"
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง สมรรถนะหลักของบุคลำกร ระดับกลำง
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ" มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ - ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตร
ระดับกลำง
เรื่องทีไ่ ด้รับกำรอบรมผ่ำน ดังกล่ำว มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
เรื่องทีไ่ ด้รับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ เนื่องจำก
แผนกำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐.๐๐
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว้
๒) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ผลผลิต
กำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน ร้อยละ ๙๐ ของบุคลำกร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ - บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลัก
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและ
คุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ในกำรปฏิบัตงิ ำน
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ เนื่องจำก
แผนกำหนดไว้ ร้อยละ ๙๐.๐๐
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว้

๑๘
๓. กำรใช้จำ่ ยงบประมำณตำมแผนฯ
กำรด ำเนิ น โครงกำรตำมแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรฯ ได้ มี ก ำรก ำหนดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น งำน
อย่ำงชัดเจนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนตำมแผนฯ เป็นรำยไตรมำส เพื่อให้มีกำรใช้เงินงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงมีประสิท ธิภ ำพ สำมำรถดำเนิน โครงกำรที่กำหนดได้ผลงำนตำมเป้ ำหมำยตั วชี้วัด ที่ ตั้งไว้
ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีรำยละเอียด ดังนี้
โครงกำร
๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรม
และสัมมนำ (จำนวน ๔๑
โครงกำร)
- งบฯ สำนักพัฒนำฯ
- งบฯ สำนักอื่นๆ
๒. โครงกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
(จำนวน ๑ โครงกำร)
๓. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร ณ ต่ำงประเทศ
(จำนวน ๑ โครงกำร)
๔. โครงกำรด้ำนกำร
แลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร
ณ ต่ำงประเทศ
(จำนวน ๑ โครงกำร)
รวมงบประมำณ (ตำมแผน)
- โครงกำรนอกแผนปฏิบตั ิ
รำชกำรด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
(จำนวน ๑๔ โครงกำร)
รวมงบประมำณทัง้ สิน้

ผลกำรใช้จำ่ ย
งบประมำณ
ร้อยละกำรใช้
ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรร
งบประมำณ
งบประมำณทีใ่ ช้
งบประมำณ
ตำมแผนฯ
คงเหลือ/-เกินงบฯ
เทียบกับแผนฯ
๖,๒๙๖,๖๑๐

๙,๔๒๙,๒๕๐.๘๖ - ๓,๑๓๒,๖๔๐.๘๖

๑๐๐

๕,๓๕๗,๖๙๐
๙๓๘,๙๒๐

๘,๗๕๐,๑๐๑.๓๖ - ๓,๓๙๒,๔๑๑.๓๖
๖๗๙,๑๔๙.๕๐ ๒๕๙,๗๗๐.๕๐

๑๐๐
๗๒.๓๓

๒,๘๐๐,๐๐๐
๒,๑๖๖,๗๐๐

๒,๐๑๓,๕๓๖

๗๘๖,๔๖๔

๒,๔๙๙,๒๑๐.๐๐ - ๓๓๒,๕๑๐.๐๐

๗๑.๙๑
๑๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๙๕,๓๑๖.๙๖

๙๐๔,๖๘๓.๐๔

๙.๕๓

๑๒,๒๖๓,๓๑๐

๑๔,๐๓๗,๓๑๓.๘๒

- ๑,๗๗๔,๐๐๓.๘๒

๑๐๐

-

๒,๘๑๔,๕๓๓.๕๐

-

๑๐๐

๑๒,๒๖๓,๓๑๐ ๑๖,๘๕๑,๘๔๗.๓๒

๑๐๐

โดยผลกำรดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรม ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วั ดผลผลิตและผลลัพธ์
ของแต่ละโครงกำร และงบประมำณที่ใช้ดำเนินกำร มีรำยละเอียดดังนี้

๑๙

.
ม
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ท.
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ป
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ะ
ต
ต
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ร
๒
ึฝก
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ม
ฯ
ป
ร
ป
าร
ะ
อบ
ตา่ ง
ชก
นฯ
แล
น
ุ
า
า
ผ
ณ
ร
ท
ะ
ร
กแ
มน
ข้า
สัม
นอ
าแล
ลาก
ยี่ น
ร
ร
ล
ค
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ษ
า
า
กึ
ก
บ
เป
รงก
นา
ลก
ารศ
ค
โ
แ
ั
ฒ
ก
ร
พ
ทุน
กา
การ

งบประมาณ

การใช้งบประมาณ

2,814,533.00

1,000,000.00
95,316.96

2,166,700.00
2,499,210.00

2,800,000.00
2,013,536.00

6,296,610.00

10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

9,429,250.86

กำรใช้จำ่ ยงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๔๔ โครงการ (จาแนกรายหลักสูตร/กิจกรรม จานวน ๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)
จานวน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งในองค์กร (1)
๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น
- โครงกำรดำเนินกำรตำมแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร
(Succession Plan)
- ปรับจำนวนกลุม่ เป้ำหมำยลดลง จำก จำนวน ๑๔๐ คน
เป็น จำนวน ๑๒๐ คน
- ปรับตัวชีว้ ดั ผลผลิตและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล

๑๒๐

๙๖
80.00

ผลผลิต
ตัวชีว้ ัด

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- มีรำยงำนผล
กำรทบทวน และ
ประกำศสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
เรือ่ ง แผนสืบทอด

ผลลัพธ์

งบประมาณ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ัด

ผล (ร้อยละ)

๑ ฉบับ


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กำรดำเนินกำรตำม
แผนสืบทอดตำแหน่ง
(Succession Plan)
ของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ

๑๐๐


28,000

5,175.00

สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

82.30

78.20

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์

84.20

81.20

๑๕,๐๐๐

10,050.00

สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๘๐,๖๐๐

80,600.00

สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ตำแหน่ง (Succession

Plan) ของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล (๒)

๑ กิจกรรม

๒ กิจกรรม

- กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจระบบบริหำรข้ำรำชกำรผูม้ ีศักยภำพสูง
(Talent Management) ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- กิจกรรมที่ ๒ กำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
คูม่ ือผูบ้ ังคับบัญชำในกำรดำเนินกำรด้ำนวินัยของ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชำ

๓. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
แผนสารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจา
อาคารสุขประพฤติสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(งานประจา)

232
118

196
84.48
113
(91.13)

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุม

กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ
นำควำมรู้ เกีย่ วกับกฎ

เชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้

114

๔ หลักสูตร

๔ หลักสูตร

200

83
72.81

819
82.18

ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ

- ร้อยละ ๘๕ ของ

86.40

ตลอดจนงำนด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล
ตำมกฎหมำยใหม่

ระเบียบ หลักเกณฑ์
ตลอดจนวิธกี ำร
บริหำรงำนบุคคล
ตำมกฎหมำยใหม่
ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
สำนักงำนฯ ได้จัด
โครงกำรกำรซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับ

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรกำรซักซ้อม

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์

- ๒๐ -

๑ ครัง้


87.20

85.00


โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล

1) กิจกรรม ครัง้ ที่ ๑ กำรจัดอบรมหัวข้อ "กำรดับเพลิงขัน้ ต้น
และกำรซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟ" (๓)
๒) กิจกรรม ครัง้ ที่ ๒ กำรจัดอบรมหัวข้อ กำรปฐมพยำบำล
เบือ้ งต้น " (๔)
๓) กิจกรรม กำรฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำทีท่ เี่ กีย่ วข้องให้เกิดควำม
ชำนำญ หัวข้อ ทบทวนกำรดับเพลิง กำรซักซ้อมกำรอพยพ
หนีไฟและกำรปฐมพยำบำล" (๕)
๔) หลักสูตร "กำรฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟประจำปี" (๖)

1,208

๔. กิจกรรมจัดพิธีอาลาราชการ ประจาปี ๒๕๖๒
๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม
(งานประจา) (๗)
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำบอร์ดแสดงประวัติย่อเพือ่ เป็นเกียรติ
แก่ผเู้ กษียณอำยุรำชกำร
- กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธอี ำลำรำชกำร ประจำปี ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณทีม่ ีประสิทธิภาพ
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
1 ครัง้
1 ครัง้
ความคุม้ ค่าของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๘)
* หมำยเหตุ : ขอปรับเปลีย่ นแปลงงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ ลดลง จำก จำนวน ๒๒๐,000 บำท
เป็น จำนวน ๑๒5,๐๐0 บำท
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุก (๙)
* หมำยเหตุ : ขอปรับเปลีย่ นแปลงงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ ลดลง จำก จำนวน 125,000 บำท
เป็น จำนวน 85,520 บำท

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
57
60
95.00
65
80
81.25
60
60
100

1 ครัง้

1 ครัง้

300

80

634
52.48
419
100

77
96.25

ผลผลิต

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต

- มีกำรเสริมสร้ำง

89
84.76

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- ร้อละ ๘๐ ของ
หน่วยงำนภำยใน
สังกัดสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
มีกำรพัฒนำกระบวน
กำรทำงำนเชิงรุก

- ๒๑ -

๑ ครัง้


100


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยมี
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับกำรประเมิน
ควำมคุม้ ค่ำ
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของ
กระบวนกำรทำงำน
ของหน่วยงำนภำยใน
สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำทีไ่ ด้รบั กำร
พัฒนำปรับปรุงมีผล
กำรดำเนินงำนทีด่ ีขนึ้

๒๙,๗๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)
29,700.00

๑๔,๐๐๐

๑๔,๐๐๐.๐๐

๒๙,๗๐๐

๒๙,๗๐๐.๐๐

๗,๒๐๐

๗,๒๐๐.๐๐

๔๒,๔๐๐

41,992.62

๑๒๕,๐๐๐

121,200.00

สำนักนโยบำยและแผน

๘๕,๕๒๐

63,600.00

สำนักนโยบำยและแผน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
อัคคีภัยและแผน
แผนป้องกันและระงับ
สำรองฉุกเฉินกรณี
อัคคีภยั และแผน
เกิดอุทกภัยและแผ่น
สำรองฉุกเฉินกรณี
ดินไหวของสำนักงำนฯ
เกิดอุทกภัยและแผ่น
เป็นประจำอย่ำง
ดินไหวของสำนักงำนฯ
ต่อเนือ่ ง จำนวน
มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
๑ ครัง้ ต่อปี
เกีย่ วกับแนวทำงกำร
ปฏิบัติเมือ่ เกิดเหตุภัย
พิบัติต่ำงๆ
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
419
มีกจิ กรรมตำมโครงกำร 2 กิจกรรม มีผเู้ ข้ำร่วมในพิธอี ำลำ


พิธอี ำลำรำชกำรฯ
รำชกำร ไม่น้อยกว่ำ
จำนวน 2 กิจกรรม
๓00 คน

ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับกำรประเมิน
ควำมคุม้ ค่ำ
จำนวน ๑ ครัง้
105

ผลลัพธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ

สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

88.75


88.89


โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๗. โครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจา) (๑๐)

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
1 ครัง้

1 ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
60

49
81.67

ผลผลิต
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยเข้ำร่วม
รับฟังกำรชีแ้ จงกรอบ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ผลลัพธ์
ผล (ร้อยละ)

81.66


ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
๑. ผลกำรประเมิน
ควำมรับรูข้ องผูเ้ ข้ำ
รับฟังกำรชีแ้ จงกรอบ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ไม่น้อยกว่ำ ระดับ
๔.๐๐๐๐ คะแนน
๒. ผลกำรประเมิน
องค์กรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไม่น้อยกว่ำระดับ
4.5000 คะแนน

งบประมาณ
ผล (ร้อยละ)

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

๓๓,๐๐๐

5,700.00

สำนักนโยบำยและแผน

๑๐๐,๔๐๐

94,800.00

สำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓

๒๕,๒๐๐

19,600

๒๔,๒๐๐

24,200

๕๑,๐๐๐

51,000

๑. ผลกำร
ประเมิน
ควำมรับรูฯ้
๔.๐๐ คะแนน

๒. ผลกำร
ประเมินองค์กร

ปี ๒๕๖๒
เท่ำกับ
๔.๙๗๐๗


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพือ่ ตอบสนองการดาเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการ
๔ กิจกรรม ๔ กิจกรรม
213
425
ปฏิบัตงิ านเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ
100
240
690
กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ำรสนับสนุน
กำรดำเนินงำนเพือ่ แลกเปลีย่ นกระบวนกำรทำงำนให้เป็น
คูม่ ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ (๑๑)
100
163
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Info Graphic
Presentation Workshop and Training” (๑๒)
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ Info Graphic (๑๓)
กิจกรรมที่ ๔ เล่ำสูก่ ันฟัง (๑๔)
300
423
* หมำยเหตุ : ยกเลิกกิจกรรมที่ ๒ ศึกษำดูงำนหน่วยงำน
ต้นแบบ (Best Practice) กำรนำข้อมูลมำจัดทำ Info Graphic
และขอปรับเปลีย่ นงบประมำณในแต่ละกิจกรรมใหม่
จำก จำนวน 102,000 บำท เป็น จำนวน 100,400 บำท

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๖ ของ
บุคลำกรผูเ้ ข้ำรับ
กำรอบรมเกีย่ วกับ
กำรพัฒนำทักษะและ
สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำน เพือ่ สนับ
สนุนกำรดำเนินงำน
ให้ฝ่ำยนิติบัญญัติ
มีควำมรูเ้ ข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมเพิม่ ขึน้

- ๒๒ -

86.00


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๖ ของ
บุคลำกรผูเ้ ข้ำรับ
กำรอบรมเกีย่ วกับ
กำรพัฒนำทักษะ
และสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำน เพือ่ สนับ
สนุนกำรดำเนินงำน
ให้ฝ่ำยนิติบัญญัติมี
ควำมรูเ้ ข้ำใจเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั กำรอบรม
และสำมำรถนำไปใช้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

93.10


จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามทีอ่ งค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
โครงการด้านการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๔ ครัง้
๔ ครัง้
ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๕)
กลุม่ ที่ ๑ กลุม่ ผูบ้ ริหำร ได้แก่ ผูท้ ดี่ ำรงตำแหน่งเลขำธิกำร
๑ ครัง้
๑ ครัง้
วุฒิสภำ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทีป่ รึกษำ ผูอ้ ำนวยกำรสำนัก
กลุม่ ที่ ๒ กลุม่ ผูป้ ฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
๑ ครัง้
๑ ครัง้
ผูด้ ำรงตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และเจ้ำพนักงำน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
กลุม่ ที่ ๓ กลุม่ ผูป้ ฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร ได้แก่
๑ ครัง้
๑ ครัง้
ตำแหน่งในประเภทวิชำกำร ยกเว้นนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่นๆ ได้แก่ ข้ำรำชกำรในตำแหน่ง
๑ ครัง้
๑ ครัง้
ประเภททัว่ ไป ยกเว้นเจ้ำพนักงำนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ
๑ ครัง้
1 ครัง้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๖)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล

1,025
22
30

481
492
30

968
94.44
19
86.36
25
83.33
442
91.89
482
97.97
29
87.88

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด

ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ัด

ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

85.12

80.00

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
ไปปรับใช้กับกำร
ปฏิบัติงำนได้

84.30

89.40

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

๙๖.๖๗

81.80

82.80

83.20

87.88


๖๒๐,๐๐๐

470,669.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๕๕,๐๐๐

47,908.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๔๐,๐๐๐

101,600.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ผูร้ บั ผิดชอบ

82.80

81.00

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
ไปปรับใช้กับกำร
ปฏิบัติงำนได้

งบประมาณ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

81.20


โครงการด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน

๑๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุน
งานนิติบัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานนิติการ (๑๗)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

145

128
90.63

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรจัดทำข้อมูล
วิชำกำรเพื่อสนับสนุน
- ๒๓ -

82.50


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรจัดทำข้อมูล
วิชำกำรเพื่อสนับสนุน

81.70


โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล

ผลผลิต
ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์
ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ัด

งำนนิติบัญญัติมีควำมรู้

งำนนิติบัญญัติสำมำรถ

ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั กำรอบรม

นำควำมรูท้ ไี่ ด้รบั จำก

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ

กำรปฏิบัติงำนได้

งบประมาณ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

91,600.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๐๕,๐๐๐

89,970.70 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ผล (ร้อยละ)

ผูร้ บั ผิดชอบ

กำรอบรมไปปรับใช้กับ

ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด
๑๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุน
งานนิติบัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ (๑๘)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

134

128
95.52

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรจัดทำข้อมูล
วิชำกำรเพื่อสนับสนุน

88.20


งำนนิติบัญญัติมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั กำรอบรม
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงกำรจัดทำข้อมูล
วิชำกำรเพื่อสนับสนุน
งำนนิติบัญญัติ
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
ไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้

80.20


ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด
๑๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๑๙)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

40

37
92.50

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

- ๒๔ -

92.50


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำร
ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้

80.40


โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๑ ครัง้
๑ ครัง้

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจรัฐสภา (๒๐)

๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ
การปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้ำนกำรพิมพ์ (๒๑)
ปรับลดงบประมาณ
- ปรับงบฯ จำก จำนวน ๙๐,๐๐๐ บำท เป็น
จำนวน ๗๓,๕๐๐ บำท

๑ ครัง้

๑๖. โครงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้าน
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรในยุคดิจิทัล (๒๒)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

๑ ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
30
30
100

84

57

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
100
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
80.60
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม

สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำร
ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้

82
97.62

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำร
ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้

55
96.49

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

- ๒๕ -

80.95


96.49


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำร
ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้

๘๐,๐๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
49,800.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๗๓,๕๐๐

38,165.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๗,๐๐๐

43,800.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

งบประมาณ

๘๐.๖๐


82.60


โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๑๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพือ่
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ (๒๓)
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น
* โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดและจัดทำรำยงำน
กำรประชุม (ชวเลข) เพือ่ สนับสนุนงำนนิติบัญญัติ

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา (๒๔)
* หมำยเหตุ : มีกำรปรับจำนวน กลุม่ เป้ำหมำย
จำก จำนวน 160 คน เป็น จำนวน 180 คน / ระยะเวลำ
จำก จำนวน 2 วัน เป็น จำนวน 1 วัน / งบประมำณ
จำก จำนวน 115,000 บำท เป็น จำนวน 70,000 บำท

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๑ ครัง้
๑ ครัง้

๑ ครัง้

โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
๑ ครัง้
หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ" ระดับกลำง (๒๕)
* หมำยเหตุ : มีกำรปรับจำนวนกลุม่ เป้ำหมำย
จำก จำนวน ๖๖ เป็น จำนวน 1๐0 คน / ระยะเวลำ
จำก เดือน ธ.ค.๖๑ เป็น เดือน ม.ค.๖๒ / งบประมำณ
จำก จำนวน ๕๖,๐๐๐ บำท เป็น จำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท

๑ ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
83
81
97.60

169

156
92.31

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
97.60
ร้อยละ ๘๐ ของ

ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
91.12
ร้อยละ ๘๕ ของ

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
84.00
ร้อยละ ๘๐ ของ

ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำร
ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้

100

๗๗
77.00

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ

โครงกำรสำมำรถนำ
ควำมรูเ้ กีย่ วกับ

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย

ข้อบังคับ ระเบียบ
กำรเงินกำรคลัง
ทีเ่ กีย่ วข้องในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

ข้อบังคับ ระเบียบ
กำรเงินกำรคลัง
ทีเ่ กีย่ วข้องในกำร
ปฏิบัติรำชกำร

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะหลักของ
บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั กำรอบรม

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะหลักของ
บุคลำกรสำมำรถนำ
ควำมรูท้ ไี่ ด้รบั จำก
กำรอบรมไปปรับใช้
กับกำรปฏิบัติงำนได้

โครงกำร มีควำมรู้และ

๑ ครัง้

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ

ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด
- ๒๖ -

76.00


งบประมาณ
๕๕,๐๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
26,495.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

๗๐,๐๐๐
83.60


38,100.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักกำรคลังและงบประมำณ

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
80.80


๗๐,๐๐๐

๖๙,๑๘๔.๘๐

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานที่ปฏิบัติ

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๑ ครัง้
๑ ครัง้

หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม
ในกำรทำงำน (๒๖)
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนทีป่ ฏิบัติ
(Functional Competency) หลักสูตร กำรคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking เพือ่ กำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม
ในกำรทำงำน
* หมำยเหตุ : มีกำรปรับกลุม่ เป้ำหมำย จำก จำนวน
๑๓๕ คน เป็น จำนวน ๘0 คน / ระยะเวลำ จำก
เดือน ธ.ค.๖๑ เป็น มี.ค.๖๒ ลดเหลือ ๒ รุน่ / งบประมำณ
จำก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท เป็น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท

๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (๒๗)

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
84
81
96.43

ผลผลิต
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร Design
Thinking เพือ่ กำร
พัฒนำและสร้ำง

ผลลัพธ์
ผล (ร้อยละ)
96.43


นวัตกรรมในกำรทำงำน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
83.00
ร้อยละ ๘๐ ของ

ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
ไปปรับใช้กับกำร
ปฏิบัติงำนได้

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๒,๔๐๐.๐๐

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด
๒ กิจกรรม

๒ กิจกรรม

123

๑ ครัง้

๑ ครัง้

30

136
100
48
100

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้รบั กำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงกำร
บริหำรและมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั กำรอบรม

95.25

93.80

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้รบั กำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงกำร
บริหำรสำมำรถนำ
ควำมรูท้ ไี่ ด้รบั จำก
กำรอบรมไปปรับใช้
กับกำรปฏิบัติงำนได้

92.20

95.40

๕๗๖,๐๐๐

345,849.80 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๕๐๐,๐๐๐

303,220.00

87.20


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้รบั กำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงกำร

89.00


๗๖,๐๐๐

๔๒,๖๒๙.๘๐

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ

ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด
๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงและสร้ำง
นวัตกรรมขององค์กร (Change and Innovation
Leader) (๒๘)

ผูร้ บั ผิดชอบ

๑ ครัง้

๑ ครัง้

93

88
94.62

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้รบั กำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงกำร
- ๒๗ -

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล

๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ ารดารงตาแหน่ง
ในระดับทีส่ ูงขึน้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๙)

๑ ครัง้

๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD) เพือ่ ประกอบ
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual
development plan) (๓๐)
- กำรประเมินสมรรถนะ
- กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) และแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
• กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
แนวทำงกำรพัฒนำฯ
• กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

๑ ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล

63

1,021

ผลผลิต

ผลลัพธ์

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
บริหำรสำมำรถนำ
บริหำรและมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
ควำมรูท้ ไี่ ด้รบั จำก
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั กำรอบรม
กำรอบรมไปปรับใช้
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
กับกำรปฏิบัติงำนได้
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด

60
95.24

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

1,021
100

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้จัดทำแผนพัฒนำ
รำยบุคคล

- ๒๘ -

95.24


97.87


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ข้ำรำชกำรทีจ่ ัดทำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล
ได้รบั กำรพัฒนำ
ตำมแผนทีก่ ำหนด
๒. ร้อยละ ๘๕ ของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
มีระดับสมรรถนะ
ตำมทีอ่ งค์กรคำดหวัง

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

๖๘,๐๐๐

๒๘,๘๐๐.๐๐ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๘,๐๐๐

๓๖,๘๙๐.๐๐ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

98.41


100


99.32


โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้
ขององค์กร
๒4.1 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้
(KM Team) (๓๑)
๒4.2 กำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต)ิ (๓๒)
๒4.3 กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) (๓๓)
* หมำยเหตุ : กิจกรรมที่ ๓ ปรับกลุม่ เป้ำหมำยลดลง
จำก จำนวน ๑๖๐ คน เป็น จำนวน ๑๐๐ คน
* ปรับงบประมำณเพิม่ ขึน้ จำก จำนวน 78,๐๐๐ บำท
เป็น จำนวน ๙๗,๐๐๐ บำท

๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก (๓๔)
- กำรพัฒนำบุคลำกรสำหรับหลักสูตรประจำ
จำนวน 5 หลักสูตร
- กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนสำหรับหลักสูตรอืน่ ฯ
จำนวน 20 หลักสูตร

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม

๒๕ หลักสูตร ๒๖ หลักสูตร

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
145
157
100
45
45
-

-

100

112

๓๗

๓๗
100
๑๔
๒๓

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
องค์ควำมรูท้ จี่ ำเป็น ๑๙ องค์ควำมรู้ ร้อยละ ๘๐ ของ

ต่อกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำนักงำน
สำนักงำนเลขำธิกำร
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
วุฒิสภำทีจ่ ัดทำขึน้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อย่ำงน้อย
องค์ควำมรูส้ ำมำรถ
๓ องค์ควำมรู้
นำควำมรูไ้ ปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
บุคลำกรของสำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้เข้ำรับกำรศึกษำ/
อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ
กับหน่วยงำนภำยนอก

จำนวนไม่น้อยกว่ำ
๒๕ หลักสูตร
และผ่ำนกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ทหี่ ลักสูตร
กำหนด
๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ต่างประเทศ (๓๕)
- กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก
ทีม่ ีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

11

11
100

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
จำนวน ๕ ครัง้

- ๒๙ -

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
๓๗ หลักสูตร ร้อยละ ๘๐ ของ

ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้จัดทำรำยงำนผล
กำรศึกษำ/อบรม
ในหลักสูตรต่ำงๆ กับ
หน่วยงำนภำยนอก

๖ ครัง้


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
จัดทำเอกสำรรำยงำน
ผลกำรเยือน และ
กำรศึกษำดูงำน
ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน ๕ ฉบับ

๑๔๐,๐๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
๖๒,๓๗๗.๐๐ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๐,๐๐๐

๑๑,๖๘๐.๐๐

12,000

15,977.00

๙๘,๐๐๐

๓๔,๗๒๐.๐๐

งบประมาณ
ผล (ร้อยละ)
100


๑,๓๘๖,๕๐๐ 1,842,161.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
84.00


๘๐๐,๐๐๐ 1,217,590.00
๕๘๖,๕๐๐

624,571.00

๒,๑๖๖,๗๐๐ 2,499,210.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๖ ฉบับ


จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
โครงการด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
๑ ครัง้
๑ ครัง้
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๓๖)
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ภำยในประเทศ
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ภำยในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

โครงการด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลีย่ นกับรัฐสภาต่างประเทศ
๒๘. โครงการแลกเปลีย่ นข้าราชการสานักงาน
๑ ครัง้
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (๓๗)
- กำรส่งข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทย
ไปแลกเปลีย่ นกับรัฐสภำต่ำงประเทศ
เปลีย่ นแปลงสถานทีป่ ระเทศการแลกเปลีย่ นข้าราชการ
- จำก คณะที่ 1 ณ ประเทศแคนำดำ เป็น ณ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว และ เพิม่ เติม
คณะที่ ๒ ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
- คณะที่ ๓ ณ ประเทศมำเลเซีย (คงเดิม)

๓ ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล

ผลผลิต
ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์
ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
จำนวน 5 ทุน
จำนวน 1 ทุน
จำนวน 1 ทุน

6

3 ทุน
๔ ทุน

6
100

สำนักงำนฯ มีแนวทำง

ในกำรจัดสรรทุน
กำรศึกษำทีส่ อดคล้อง
และเป็นประโยชน์
ต่อสำนักงำนฯ
จำนวน 1 ฉบับ

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ข้ำรำชกำรสำนักงำนฯ
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
จำนวน ๒ ครัง้

- ๓๐ -

๑ ฉบับ


ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
สำนักงำนฯ จัดสรร
ทุนกำรศึกษำ/ทุน
ฝึกอบรมให้แก่

งบประมาณ
ผล (ร้อยละ)

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

๒,๘๐๐,๐๐๐ 2,013,536.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๗ ทุน


ข้ำรำชกำรเพื่อศึกษำต่อ

ในระดับปริญญำโทปริญญำเอก หรือ
ทุนฝึกอบรม
ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน ๗ ทุน

๓ ครัง้


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
ได้รบั ควำมรูแ้ ละ
มีโอกำสได้แลกเปลี่ยน
ระบบประสบกำรณ์
เกีย่ วกับงำนรัฐสภำ
ต่ำงประเทศและมี
แนวทำงในกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำงำนของ
องค์กรโดยจัดทำ
เอกสำรรำยงำนผล
กำรแลกเปลีย่ น
ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน ๒ ฉบับ

๑,๐๐๐,๐๐๐
๓ ฉบับ


95,316.96 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๒๙. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพ
งานด้านสารบรรณสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๓๘)

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๑ ครัง้
๑ ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
63
63
100

ผลผลิต
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
มีเครือข่ำยภำยใน

๒๒,๘๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)
18,700.00

สำนักบริหำรงำนกลำง

85.40

-

๑๑๘,๖๐๐

62,041.88

สำนักภำษำต่ำงประเทศ

๗๒,๖๐๐

42,918.00

85.40


๔๖,๐๐๐

19,123.88

๗๓,๖๐๐

62,400.00

ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
๑ เครือข่ำย ร้อยละ ๖๐ ของ
100


เกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำน
เครือข่ำยกลุม่ เป้ำหมำย
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
มีกำรนำแนวทำง
อย่ำงน้อย ๑ เครือข่ำย
ในกำรปฏิบัติด้ำน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ระเบียบงำนสำรบรรณ

ไปใช้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน
๓๐. โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

๒ ครัง้

๒ ครัง้

146

140
95.89
73
96.05

กิจกรรมที่ ๑ : สำรัตถะน่ำรูเ้ กีย่ วกับเทศกำลตรุษจีน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๙)

76

กิจกรรมที่ ๒ : ภำษำ...เครือ่ งมือเปิดโลกกว้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๐)

70

67
95.71

114

103
90.35

๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์
สูก่ ารปฏิบัติและวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้
ประสบผลสาเร็จ (๔๑)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยได้รบั
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับภำษำและ
วัฒนธรรมของ
ต่ำงประเทศ
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๕ ของ
บุคลำกรตัวแทน/
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำร
แปลงยุทธศำสตร์สู่
กำรปฏิบตั ิและสำมำรถ

เขียนโครงกำร/
กิจกรรมได้

- ๓๑ -

95.17

96.05

94.29


100


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ

นำควำมรูท้ ไี่ ด้รบั ไป
ประยุกต์ใช้กับงำน
ในหน้ำที่

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
มีโครงกำรทีไ่ ด้จำก ๕ โครงกำร

กำรมีส่วนร่วมและ
ระดมควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรตัวแทน
เพือ่ เสนอเลขำธิกำร
วุฒิสภำพิจำรณำ
เห็นชอบไม่น้อยกว่ำ
๕ โครงกำร

สำนักนโยบำยและแผน

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
๑ ครัง้
๑ ครัง้
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (๔๒)
ปรับเปลีย่ นรายละเอียดโครงการ
- ปรับ จำนวนกลุม่ เป้ำหมำยลดลง จำก จำนวน ๕๐ คน
เป็น จำนวน ๔๕ คน / ปรับงบประมำณเพิม่ ขึน้
จำก จำนวน ๘๓,๐๐๐ บำท เป็น จำนวน ๒๐๑,๖๙๐ บำท
เนือ่ งจำกเปลีย่ นรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล

๓๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิง่ แวดล้อม (๔๓)
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ด้ำนกิจกรรมเพือ่ สังคมสิง่ แวดล้อม และกิจกรรมเพือ่ ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๑ ครัง้

260

๓๔. โครงการการจัดสวัสดิการเพิม่ เติมและการสร้าง
การพึง่ พาตนเอง (๔๔)

๑ ครัง้

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

๑ ครัง้

๑ ครัง้

45

40
88.89

ผลผลิต

ผลลัพธ์

86

84
97.67

ผูร้ บั ผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด

ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ัด

ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั

81.20


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
- กำรประเมินองค์กร
แห่งควำมสุขและ
บุคลำกรมีระดับ
คุณภำพชีวติ
กำรทำงำนทีด่ ี
ในระดับร้อยละ ๕๙

๗๑.๒๐


๒๐๑,๖๙๐

๑๕๙,๖๖๓.๐๐ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

92.21


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ

86.60


๓๘,๐๐๐

27,600.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

100


๕๐,๐๐๐

22,800.00 สำนักกำรคลังและงบประมำณ

กำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์

350
100

งบประมาณ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยได้
เข้ำร่วมโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำน
กิจกรรมเพือ่ สังคมฯ
ครบตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยและ ๘๐ ของ

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกิจกรรม

เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

97.67


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้

กลุ่มเป้ำหมำยพึงพอใจ

ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
นำควำมรูท้ ไี่ ด้จำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร
ไปจัดกำรเงินและ
กำรลงทุนให้เหมำะสม
เพือ่ สร้ำงรำยได้ให้
ตนเองและครอบครัว

ต่อกำรนำควำมรูจ้ ำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร

- ๓๒ -

ไปปรับใช้ในกำรจัดกำร

เงินของตนเองและ
ครอบครัว

จานวน
จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
แผน
ผล
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร
๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
๑ ครัง้
สังกัดรัฐสภา
29
24
๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ (๔๕)
82.75
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ (๔๖) - ยกเลิกกิจกรรม

ผลผลิต

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชีแ้ จง/สัมมนำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗)
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชีแ้ จงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ (๔๘)
ปรับเปลีย่ นชือ่ กิจกรรมที่ ๒ เป็น
- กิจกรรมกำรกำหนดแนวทำงและมำตรกำรทำงกฎหมำย
ในกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของสมำชิก
รัฐสภำและเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั ให้ปลอดจำกกำรทุจริต ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
* มีกำรปรับเปลีย่ นตัวชีว้ ดั ผลผลิตและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ใหม่

๓๗. โครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (๔๙)

๑ ครัง้

419
87

๒ กิจกรรม

๒ กิจกรรม

386
๙๒.๑๒
86
๙๘.๘๕

332

300
๙๐.๓๖

194

173
89.18
91
96.80

94

ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
มีปฏิญญำของ
ส่วนรำชกำรสังกัด

ผลลัพธ์
ผล (ร้อยละ)
๑ ฉบับ


รัฐสภำและมีกำรลงนำม

ว่ำจะนำไปปฏิบัติ
ร่วมกัน ๑ ฉบับ
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
มีกำรปรับปรุงยกร่ำง
ประมวลจริยธรรม
เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั สภำ
ให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ฉบับ

๑ ฉบับ


ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ

96.80


กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

โครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
โทษและภัยของ
กำรทุจริต
- ๓๓ -

ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
ผล (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรได้ปฏิบัติ
ตำมปฏิญญำทีไ่ ด้
ลงนำมไว้

96.75


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
มีกำรจัดกิจกรรม
กำหนดแนวทำงและ
รับฟังควำมคิดเห็นต่อ
(ร่ำง) ประมวล
จริยธรรมข้ำรชกำร
รัฐสภำฉบับใหม่
จำนวน ๑ ครัง้

๑ ครัง้


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรปฏิบัติตน
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรอย่ำงซือ่ สัตย์
สุจริต

82.97


งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

๗๐,๐๐๐

1,400.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๑,๓๕๐

1,400.00

๕๘,๖๕๐

-

๗๐,๐๐๐

๖,๒๐๐.๐๐

๙,๕๐๐

๖,๒๐๐.๐๐

๖๐,๕๐๐

-

๕๐,๐๐๐
๔,๑๕๐

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

14,750.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
7,500.00

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล

๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ิน
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ" (๕๐)

๓๘. โครงการ Strong Stronger Strongest :
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด (๕๑)
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น
* โครงกำร Strong Stronger Strongest :
พันธสัญญำขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กร

๑ ครัง้

๑ ครัง้

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
100
82
82.00

28

26
92.86

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
90.00
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของ
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยเข้ำร่วม
ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม
กิจกรรมตำมที่กำหนด
มีควำมรูเ้ กีย่ วกับ
กำรยืน่ บัญชีทรัพย์
สินและหนีส้ ิน
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
นโยบำย/แผนปฏิบตั ิกำร

๔๕,๘๕๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
(บาท)
7,250.00

100


๗๙๙,๐๐๐

174,081.10 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

87.20


๖๘,๐๐๐

50,788.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ผลลัพธ์

๑ ฉบับ


ขับเคลือ่ นวัฒนธรรม
องค์กร จำนวน ๑ ฉบับ

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำนำแผนปฏิบัติ

งบประมาณ
ผล (ร้อยละ)
100


ผูร้ บั ผิดชอบ

กำรขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องค์กรไปขับเคลือ่ น
และปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 5.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
๑ ครัง้
ข้าราชการรัฐสภา (๕๒)

๑ ครัง้

38

38
100

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยได้
เข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรตำม
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำมี
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เพิม่ ขึน้

- ๓๔ -

81.80


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
นำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ไปปฏิบัติตนตำม
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
40.๑ กิจกรรมคัดเลือกผูย้ ึดมัน่ และปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๓)
40.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น (๕๔)

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม

๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผยู้ ึดมัน่ และสำนัก

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
200
418
100
37
37
100
3
4
100
160
177

ทีป่ ฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๕)

100

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
100
ร้อยละ ๙๕ ของ

กลุม่ เป้ำหมำยได้
เข้ำร่วมโครงกำร
คัดเลือกและเชิดชู
เกียรติกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรม

๖๖,๘๐๐

13,050.00

๑๙,๔๐๐

-

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์

ผล (ร้อยละ)

มีบคุ ลำกรและหน่วยงำน

4 คน


สำหรับเป็นต้นแบบ
ในกำรยึดมัน่ ตำม
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำตำม
ทีก่ ำหนด

๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
95,386.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๖๓,๘๐๐

82,336.00

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม (๕๖)

๑ ครัง้

๑ ครัง้

430

415
96.51

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

86.29


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรได้นำควำมรู้
ไปใช้และปฏิบัติตน
และสำมำรถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจำกส่วนรวมได้

84.00


๓๖,๐๐๐

22,150.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๒. โครงการส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วินัย สุจริตโปร่งใส
จิตอาสา) (๕๗)
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น
* โครงกำร Strong Model จิตพอเพียงต้ำนทุจริต

๑ ครัง้

๑ ครัง้

73

68
93.15

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
แผนปฏิบัติกำรสร้ำง
สำนักพอเพียงต้ำน
ทุจริต
จำนวน ๑ ฉบับ

๑ ฉบับ


ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ได้ดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร
สร้ำงสำนักพอเพียง
ต้ำนทุจริต

100


๑๒๐,๐๐๐

41,205.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

- ๓๕ -

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๔๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางาน (๕๘)
* หมำยเหตุ เบิกงบประมำณจำกโครงกำร Strong Stronger
Strongest : พันธสัญญำพัฒนำองค์กร มำใช้เพิม่ เติม
จำนวน ๓๘,๙๒๕ บำท

จานวน
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้ )
แผน
ผล
๑ ครัง้
๑ ครัง้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
๔๔.โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านต่างประเทศกับ
๑ ครัง้
๒ ครัง้
เครือข่ายภายในประเทศ (๕๙)
๑) กำรสัมมนำกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้ำนต่ำงประเทศ
กับเครือข่ำยภำยในประเทศ
๒) กำรศึกษำดูงำน

จานวน
กลุม่ เป้าหมาย(คน)
แผน
ผล
25
16
64.00

62

62
100

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
64.00
ตัวชีว้ ดั ผลผลิต

ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน

ตัวชีว้ ัด
ผล (ร้อยละ)
80.00
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
ไปปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้

ตัวชีว้ ดั ผลผลิต
๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม
มีควำมรูด้ ้ำนกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ

ของรัฐสภำ
๒. จำนวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม

ทีม่ ีกำรทำควำมตกลง
ร่วมกันเพือ่ สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน

อย่ำงน้อย ๒ กิจกรรม

- ๓๖ -

สำนักงำนฯ มีเครือข่ำย ๓ เครือข่ำย

ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอืน่ ๆ
อย่ำงน้อย ๒ เครือข่ำย

๑๖๔,๐๐๐

90,090.00

งบประมาณ

ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
100


๓๑,๐๐๐

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
ผูร้ บั ผิดชอบ
(บาท)
63,045.00 สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล



สำนักกำรต่ำงประเทศ

๓๗
บทที่ ๓
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีผลการดาเนิน งานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๔ โดยมีการดาเนิน
โครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่กาหนดไว้ครบถ้วนทุกโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และ
มีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๗๓ และ
ร้อยละ ๑๐๐ ตามลาดับ โดยเมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานในภาพรวมแล้วโครงการส่วนใหญ่สามารถ
ดาเนิ น การได้สาเร็จตามแผนพั ฒ นาบุคลากรฯ ที่กาหนด ซึ่งมี บางโครงการหรือกิจกรรม ได้มีการปรับ
รายละเอียดระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินการจัดโครงการได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และสามารถดาเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบการดาเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา
และการศึกษาดูงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการดาเนินโครงการที่เกินงบเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเมืองการปกครอง และ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศต่ า งๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป จึ งท าให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในปั จ จุ บั น
มีความสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความรู้
และทั กษะที่จาเป็น เพื่อให้ สามารถแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกิด ขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีการเรียนรู้
จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการก าหนดโครงการและกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งต่ อ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ในการทางานตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
๑) การดาเนิ น การจัด โครงการฝึก อบรม สั ม มนา และศึ กษาดู งานในระหว่างปี งบประมาณ
ได้มีการปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างปีงบประมาณหลากหลาย
โครงการ จึงทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
๒) การด าเนิ น การจัด โครงการฝึ กอบรม สัม มนา และศึ กษาดูงานในปี งบประมาณดั งกล่าว
ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วนในระหว่างปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองการปกครอง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงทาให้การดาเนิน
โครงการหรื อ กิ จ กรรมเกิ น วงเงิ น งบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรไว้ ค่ อ นข้ า งสู ง เนื่ อ งจากงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่อนข้างจากัด
๓) การดาเนินโครงการด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ มีข้อจากัดด้านการประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานรัฐ สภาต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากบางประเทศที่ ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส าหรั บ
ในปีงบประมาณนั้นๆ ยังไม่สะดวกรับ การแลกเปลี่ยนข้าราชการจากวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ จึงทาให้
การดาเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

๓๘
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรจั ด ท าแผนรายละเอี ย ดการด าเนิ น โครงการของแต่ ล ะโครงการให้ ชั ด เจนก่ อ นเริ่ ม
ปีงบประมาณใหม่ อาทิ รูปแบบการจัดโครงการ จานวนกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน ระยะเวลาและสถานที่
เป็นต้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) กรณี โครงการเร่งด่ วนตามนโยบายและตามสถานการณ์ ปัจ จุบั น ควรตั้งของบประมาณ
ประจ าปี ด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาไว้ส่ ว นหนึ่ งส าหรับ โครงการ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามนโยบายกรณีเร่งด่วนและเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารโครงการระหว่าง
ปีงบประมาณไม่มีผลกระทบกับโครงการตามแผนปฏิ บัติการพัฒ นาบุค ลากรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจาปี
๓) กรณีโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ควรกาหนดไว้เป็นแผนการดาเนินงาน
ในระยาว และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สานักการต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ)
ในหลักการ เพื่อจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศในระยะยาวต่อไป
*****************************

ภาคผนวก
รายละเอียดการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดขึ้นโดยสอดคล้องและยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ
นอกจากนี้ ในรอบการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) สานักงานฯ
ได้มีการดาเนินการจัดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมนอกจากที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนา
บุคลากร จานวน ๑๐ โครงการ โดยผลการดาเนินโครงการตามแผนพั ฒ นาบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิก ารวุฒิ ส ภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ งโครงการนอกแผนพั ฒ นาบุ คลากรฯ
รวมทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ สรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
โครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ
รวม

ดาเนินการแล้วเสร็จ
๔๔ โครงการ
๑๐ โครงการ
๕๔ โครงการ

ไม่ได้ดาเนินการ
-

ยกเลิกโครงการ
๑ กิจกรรมย่อย
-

ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ มีดังนี้

ลาดับ
๑

โครงการดาเนินการตาม
แผนสืบทอดตาแหน่ง
ในองค์กร (Succession
Plan)

ระละเอียดการดาเนินงาน
๑.๑ กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระยะเวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

ผู้อานวยการสานัก
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
นักทรัพยากรบุคคลสังกัดกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล
สานักบริหารงานกลาง
นักทรัพยากรบุคคลสังกัด
กลุ่มงานวิชาการและการ
พัฒนา สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รวมจานวน ๙๖ คน
โครงการสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง บุคลากรของสานักงาน
ในการบริหารงานบุคคล ความเข้าใจระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง เลขาธิการวุฒิสภา
(Talent Management) ของสานักงานเลขาธิการ จานวน ๑๑๓ คน
วุฒิสภา
ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรของสานักงาน
เกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการดาเนินการด้าน เลขาธิการวุฒิสภา
วินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
จานวน ๘๓ คน

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

๒๘,๐๐๐

๕,๑๗๕.๐๐

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

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๕๐.๐๐

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

๒

๒

โครงการ

ลาดับ

๓

โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
๓.๑ กิจกรรม ครั้งที่ ๑ การจัดอบรมหัวข้อ
"การดับเพลิงขั้นต้นและการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ"
ระยะเวลา/สถานที่
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ อาคารสุขประพฤติ
๓.๒ กิจกรรม ครั้งที่ ๒ การจัดอบรมหัวข้อ
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ อาคารสุขประพฤติ
๓.๓ กิจกรรม การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความชานาญ หัวข้อ ทบทวนการดับเพลิง
การซักซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล"
ระยะเวลา/สถานที่
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
บริษัท รวมนคร ก่อสร้าง
ประเทศไทย จากัด
จานวน ๕๗ คน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
บริษัท รวมนคร ก่อสร้าง
ประเทศไทย จากัด
จานวน ๖๘ คน
บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด้าน
การดับเพลิง/ด้านการปฐม
พยาบาล จานวน ๖๐ คน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๘๐,๖๐๐
๒๙,๗๐๐

๘๐,๖๐๐.๐๐
๒๙,๗๐๐.๐๐

๑๔,๐๐๐

๑๔,๐๐๐.๐๐

๒๙,๗๐๐

๒๙,๗๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

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

๓

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
และแผนสารองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหวประจาอาคาร
สุขประพฤติสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(งานประจา)

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการ

กิจกรรมจัดพิธีอาลา
ราชการ ประจาปี ๒๕๖๒
(งานประจา)

๕

โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความคุ้มค่าของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

๖

๓.๔ หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจาปี”
ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ อาคารสุขประพฤติ
ระยะเวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ

ระยะเวลา/สถานที่
ดาเนินการจัดโครงการ จานวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันอังคารที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ วันพุธที่ ๒๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
โครงการพัฒนากระบวนการ ระยะเวลา/สถานที่
ทางานเชิงรุก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ – วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๖๓๔ คน

๗,๒๐๐

๗,๒๐๐.๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๔๑๙ คน

๔๒,๔๐๐

๔๑,๙๙๒.๖๒

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จานวน ๗๗ คน

๑๒๕,๐๐๐

๑๒๑,๒๐๐.๐๐

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักนโยบายและแผน
จานวน ๘๙ คน

๘๕,๕๒๐

๖๓,๖๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๑
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๒
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๒

๔

๔

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(งานประจา)

ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

ผู้บริหารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ
ผู้แทนสานักผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด จานวน ๔๙ คน

๓๓,๐๐๐

๕,๗๐๐.๐๐

๘

โครงการพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ

กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยน
กระบวนการทางานให้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Info
Graphic Presentation Workshop and
Training” และจัดทา Info Graphic

บุคลากรของสานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓
จานวน ๒๔๐ คน

๑๐๐,๔๐๐
๒๕,๒๐๐

๙๔,๘๐๐.๐๐
๑๙,๖๐๐.๐๐

บุคลากรของสานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓
จานวน ๑๐๐ คน

๒๔,๒๐๐

๒๔,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๒
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๒.๕
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑

๕

๗

ความสอดคล้อง

ลาดับ

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ระละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ ๓ เล่าสู่กันฟัง
ระยะเวลา/สถานที่
ดาเนินการจัด จานวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
๙.๑ การพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร
ของรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระยะเวลา/สถานที่
๑. วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ศึกษาดูงาน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในองค์กร” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๒. การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

บุคลากรของสานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ แบ่ง
เป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๕๐ บาท
รวมจานวน ๓๐๐ คน

๕๑,๐๐๐

๕๑,๐๐๐

ผู้บริหารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๑๙ คน

๖๒๐,๐๐๐

๔๗๐,๖๖๙.๐๐

ความสอดคล้อง

๖

๙

โครงการ

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

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี จานวน ๒๕ คน

ข้าราชการประเภทวิชาการ
จานวน ๔๔๒ คน

๗

๙.๒ หลักสูตร Service Innovation Design and
Development for Human - Computer
Communication System สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓
อาคารสุขประพฤติ
๙.๓ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สาหรับกลุ่มผู้ทางาน
ด้านนโยบายและงานวิชาการ ให้กับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ
ระยะเวลา/สถานที่
ประเภทวิชาการ จานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๕๕,๐๐๐

๔๗,๙๐๘.๐๐

ความสอดคล้อง

๑๐

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
หลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
ด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ”

ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๒ ฝึกอบรมครั้งละ ๓ ชั่วโมง
จานวน ๑๐ ครั้ง รวมระยะเวลาการฝึกอบรม
จานวน ๓๐ ชัว่ โมง
ณ ห้องอบรม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

ข้าราชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ตาแหน่งนิติกรหรือวิทยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย
จานวน ๒๙ คน

๘

๙.๔ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ข้าราชการประเภททั่วไป
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น จานวน ๔๘๒ คน
ให้กับข้าราชการประเภททั่วไป
ระยะเวลา/สถานที่
ประเภททั่วไป จานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

๑๑

โครงการพัฒนาการจัดทา
ข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานนิตบิ ญ
ั ญัติ
สาหรับข้าราชการสายงาน
นิติการ

ระยะเวลา/สถานที่
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๔ – วันอังคารที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๒ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ – วันอังคารที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ และ ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ

๑๒

โครงการพัฒนาการจัดทา
ข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สาหรับข้าราชการสายงาน
วิทยาการ

ระยะเวลา/สถานที่
รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันศุกร์ที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ และ ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
จานวน ๑๔๕ คน

๑๔๐,๐๐๐

๑๐๑,๖๐๐.๐๐

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

ข้าราชการตาแหน่งวิทยากร
ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
จานวน ๑๒๘ คน

๑๐๐,๐๐๐

๙๑,๖๐๐.๐๐

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

๙

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๑๓

โครงการเสริมสร้างเทคนิค
การจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

๑๔

โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
รัฐสภา

๑๕

โครงการการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการพิมพ์

ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ และห้องอบรม
๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
การศึกษาดูงาน : วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์ดารงธรรม
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ระยะเวลา/สถานที่
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และ
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสโมสรตารวจ
ถนนวิภาวดีรังสิต
กิจกรรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

ข้าราชการตาแหน่งนิติกรและ
วิทยากร ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
จานวน ๓๗ คน

๑๐๕,๐๐๐

๘๙,๙๗๐.๐๐

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

เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา
จานวน ๓๐ คน

๘๐,๐๐๐

๔๙,๘๐๐.๐๐

บุคลากรสานักการพิมพ์ และ
ผู้รับบริการของสานักการ
พิมพ์ จานวน ๘๒ คน

๗๓,๕๐๐

๓๘,๑๖๕.๐๐

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

๑๐

ลาดับ

ลาดับ

๑๖

ระละเอียดการดาเนินงาน

กิจกรรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการพัฒนาความรู้
ระยะเวลา/สถานที่
ความสามารถด้าน
วันศุกร์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์และ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
สื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการจดชวเลขเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ

กลุม่ เป้าหมาย

บุคลากรสานักประชาสัมพันธ์
(ยกเว้นบุคลากรตาแหน่ง
ธุรการและบันทึกข้อมูล)
และบุคลากรสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
และตาแหน่งนักวิชาการผลิต
สื่อโสตทัศน์ จานวน ๕๕ คน
ระยะเวลา/สถานที่
บุคลากรของสานักรายงาน
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประชุมและชวเลข
กระบวนการจัดทาและเผยแพร่รายงานการประชุม จานวน ๘๑ คน
สภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ : การตรวจ
รายงานการประชุมของสภา

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

๔๗,๐๐๐

๔๓,๘๐๐.๐๐

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

๕๕,๐๐๐

๒๖,๔๙๕.๐๐

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

๑๑

๑๗

โครงการ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๑๑๕,๐๐๐

๓๘,๑๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

๑๘

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลังรัฐสภา

ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

๑๒

รุ่นที่ ๑ : วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ : วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕
อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงาน
เอกสารด้านการจัดเก็บและการทาลายหนังสือ
ราชการ
รุ่นที่ ๑ : วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ : วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกสานัก
บุคลากรของสานักการคลัง
และงบประมาณ
จานวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน

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

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๑๙

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของบุคลากร
หลักสูตร "การพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา" ระดับกลาง

ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๒๐ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

๒๐

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษะงานที่
ปฏิบัติ หลักสูตร Design
Thinking เพื่อการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมในการ
ทางาน

ระยะเวลา/สถานที่
รุ่นที่ ๑ : วันอังคารที่ ๒๖ – วันพุธที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ : วันอังคารที่ ๕ – วันพุธที่ ๖
มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามจริง

ข้าราชการตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ
ที่ครบระยะเวลาในการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับชานาญการ
พิเศษ (ผู้ครบระยะเวลาใน
การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)
จานวน ๗๖ คน

๕๖,๐๐๐

๖๙,๑๘๔.๘๐

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

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน บรรณารักษ์
และตาแหน่งประเภทวิชาการ
สายงานอื่น (ยกเว้น นิติกร
วิทยากร และผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน) จานวน ๘๑ คน

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๒,๔๐๐.๐๐

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

๑๓

ตามแผน

ลาดับ
๒๑

ระละเอียดการดาเนินงาน

โครงการพัฒนาสมรรถนะ ๒๑.๑ กิจกรรม “การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
ทางการบริหาร
การบริหารจัดการองค์กร” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลา/สถานที่
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
๒๑.๒ การศึกษาดูงานด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และสร้างนวัตกรรมขององค์กร (Change and
Innovation Leader)
ระยะเวลา/สถานที่
การดาเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
โครงการเตรียมความ
ระยะเวลา/สถานที่
พร้อมสู่การดารงตาแหน่ง วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ในระดับที่สูงขึ้น ประจาปี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๔๘ คน

๕๐๐,๐๐๐

๓๐๓,๒๒๐.๐๐

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

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๘๘ คน

๗๖,๐๐๐

๔๒,๖๒๙.๘๐

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

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๖๐ คน

๖๘,๐๐๐

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

๑๔

๒๒

โครงการ

ลาดับ

โครงการ

๒๓

โครงการประเมินและ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency
based HRD) เพื่อ
ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP : Individual
development plan)

๒๔

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามจริง

กิจกรรมที่ ๑ การประเมินสมรรถนะ
บุคลากรของสานักงาน
รอบที่ ๑ ระหว่างมีนาคม ๒๕๖๒
เลขาธิการวุฒิสภา
รอบที่ ๒ ระหว่างกันยายน ๒๕๖๒
จานวน ๑,๐๒๑ คน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ระยะเวลา/สถานที่
ระหว่างวันที่ ๘, ๑๓ – ๑๖, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
สานักละ ๐.๕ วัน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

๓๘,๐๐๐

๓๖,๘๙๐.๐๐

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

โครงการพัฒนาการจัดการ ๒๔.๑ การศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างความ
บุคลากรของสานักงาน
ความรู้และระบบการ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) เลขาธิการวุฒิสภา
เรียนรู้ขององค์กร
ระยะเวลา/สถานที่
จานวน ๔๕ คน
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ

๑๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๖๒,๓๗๗.๐๐
๑๑,๖๘๐.๐๐

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

๑๕

ตามแผน

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ตามแผน

ตามจริง

๑๒,๐๐๐

๑๕,๙๗๗.๐๐

ความสอดคล้อง

๑๖

๒๔.๒ การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
บุคลากรของสานักงาน
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) จานวน ๑๑ ครั้ง
เลขาธิการวุฒิสภา
ระยะเวลา/สถานที่
ครั้งที่ ๑ สานักกฎหมาย เรื่อง "แนวทางการ
ประสานงานด้านคดีอาญากับสานักงานอัยการ
สูงสุด"
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๘ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๒ สานักบริหารงานกลาง เรื่อง "การแต่งกาย
ประดับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธี
และรัฐพิธี"
วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๓ สานักกฎหมาย เรื่อง "แนวทางการ
ประสานด้านคดีแพ่งกับสานักงานอัยการสูงสุด"
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๖ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๗

ครั้งที่ ๔ สานักกากับและตรวจสอบ เรื่อง
"มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ดารงตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย"
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๖ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๕ สานักวิชาการ เรื่อง "การให้บริการ
สารสนเทศห้องสมุดวุฒิสภา"
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๘ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๖ สานักประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถ่ายทอดสด
ผ่าน Facebook Live อย่างไรให้โดนใจ"
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๘

ครั้งที่ ๗ สานักกฎหมาย เรื่อง "หน้าที่และอานาจ
ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๖ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๘ สานักภาษาต่างประเทศ เรื่อง
"ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุมระหว่างประเทศ"
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๙ สานักการพิมพ์ เรื่อง "HOW to ISO
๙๐๐๑ : ๒๐๑๕"
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ ๑๐ องค์ความรู้ที่มีความสาคัญของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง "เทคนิคการทา
หน้าที่เลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมาย"
วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๙

ครั้งที่ ๑๑ องค์ความรู้ที่มีความสาคัญของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง "เทคนิคการทา
หน้าที่เลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมาย"
ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๓.๑) ผ่านช่องทางเว็บเพจ "การจัดการความรู้
(SENATE KM) ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
๓.๒) ผ่านช่องทางไลน์แอค (Line@) "Secretariat
- Senate" ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
โดยเริ่มดาเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๖๒)
๓.๓) ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด Facebook
Live บนแอพ Facebook ชื่อ "สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาองค์กรแห่งความสุข"
(สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์
เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา โดยเริ่มดาเนินการ
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๒๐

การเผยแพร่ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
- วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย สานักงานประธานวุฒิสภา
- วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย สานักกากับและตรวจสอบ
- วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย สานักรายงานการประชุมและชวเลข
- วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย สานักภาษาต่างประเทศ
การเผยแพร่ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
- วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดย สานักนโยบายและแผน
- วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดย สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดย สานักการพิมพ์
- วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

ระละเอียดการดาเนินงาน

การเผยแพร่ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดย สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดย สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๔.๓ กิจกรรม การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้
(KM Day)
ระยะเวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ และ
ศูนย์การเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บริเวณห้องสมุด และหน้าห้องสมุด ชั้น ๒๖
อาคารสุขประพฤติ
โครงการส่งข้าราชการไป การพัฒนาบุคลากรสาหรับหลักสูตรประจา
ศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน รวมจานวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้
ภายนอก
๑) ศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ ๖๑
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กลุม่ เป้าหมาย

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๑๑๒ คน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๙๘,๐๐๐

๓๔,๗๒๐.๐๐

ความสอดคล้อง

๒๑

๒๕

โครงการ

๑,๓๘๖,๕๐๐
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน
นิติบัญญัติ

๑,๘๔๒,๑๖๑.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

นางวรวิมล รัตนมาลี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ภาษาฝรั่งเศษ รัสเซีย
และอิตาลี
สานักภาษาต่างประเทศ

๒๘๕,๐๐๐.๐๐

นายชาติชาย เนื่องนิยม
ผู้อานวยการสานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
สานักรายงานการประชุม
และชวเลข

๓๘,๖๐๐.๐๐

นายสนันท์ ศิริบูรณ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
สานักการต่างประเทศ

๘๕,๐๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

๒๒

๒) หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศชั้นสูง (Advanced Oral
Communication Course : AOCC) รุ่นที่ ๑๔
วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๒ (๑๘๐ ชม.)
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ
๓) หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๘
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ –
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๔๖๙ ชม.)
การศึกษาดูงาน
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
๔) หลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการ
ประชุม (Oral Communication Course : OCC)
(จานวน ๒ รุ่น)
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน –
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน
รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม –
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ

นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
สานักการต่างประเทศ
ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
๑. นางสาวชญานุช ศิริพรเพิ่มศักดิ์

วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
สานักประชาสัมพันธ์
๒. นายไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๖) หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง นางสาวสวนีย์ รักษาวงษ์
รุ่นที่ ๕๙
วิทยากรชานาญการพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ –
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (๒๘ วัน)
สานักประชาสัมพันธ์
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๘๕,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายคนละ
๕,๙๐๐ บาท
จานวน ๒ คน
รวมเป็น
๑๑,๘๐๐ บาท

๘๘,๐๐๐.๐๐

๒๓

๕) หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR
รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๑๔- วันพฤหัสบดีที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๒
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ผู้เข้าศึกษา ๒ คน ดังนี้
๑. นางยุวดี รูปขจร
ผู้อานวยการสานัก
กรรมาธิการ ๑
๒. นายเจษฎา ชานาญป่า
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการปกครอง
สานักกรรมาธิการ ๒

๒๕๔,๒๙๐.๐๐

๘) หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
(Strategic PR Management) รุ่นที่ ๑๓
วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓๓ วัน) จัดโดย สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

นายวสันต์ มัตมานะ
วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
สานักประชาสัมพันธ์

๗๘,๐๐๐.๐๐

๙) หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดิจิทัล รุ่นที่ ๑๖
วันอังคารที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒ (๔ วัน)
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าอบรม ๑ คน
นางสาววิภารัตน์ เพียราช
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานสื่อสารมวลชน
สานักประชาสัมพันธ์

๔,๙๐๐.๐๐

๒๔

๗) หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม – วันศุกร์ที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๒ (๙๒ วัน)
จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ความสอดคล้อง

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

น.ส.สุกัญญา สาราญจิตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานสื่อมวลชน
สานักประชาสัมพันธ์

๖๘,๐๐๐.๐๐

ผู้เข้าอบรม ๓ คน ดังนี้
๑. นางสาวเสาวนี บุญเลื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานงบประมาณ
สานักการคลังและงบประมาณ
๒. นายดิเรก กวินสุนทรกุล
วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
สานักประชาสัมพันธ์
๓. นางพิมพลักษณ์ กระจ่างศรี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
สานักรายงานการประชุม
และชวเลข

ค่าลงทะเบียน
คนละ ๖๙,๐๐๐ บาท
จานวน ๓ คน
รวมเป็น
๒๐๗,๐๐๐ บาท

ความสอดคล้อง

๒๕

๑๐) หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๕
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน – วันศุกร์ ๙
สิงหาคม ๒๕๖๒ (๓๒ วัน)
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
๑๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน – วันอังคารที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๒ (๓๓ วัน)
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา

-

น.ส.ชลธิชา มีแสง
ผู้อานวยการสานักวิชาการ

-

นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
ผู้อานวยการสานักการพิมพ์

๑๒,๐๐๐.๐๐

นางสาวสิรินดา สันติปรีชาจิตต์
นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบรรณาธิการและ
เทคโนโลยีการพิมพ์
สานักการพิมพ์

๔,๙๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

๒๖

๑๒) หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ
ระดับสูง รุ่นที่ ๘
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน – วันพุธที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๒
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓) หลักสูตรประกาศนียบัตร-ชั้นสูงการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ –
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๔๗๔ ชม.)
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
๑๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ ๑๙ วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๔๖๙ ขม.)
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านสาหรับหลักสูตรอืน่ ฯ
จานวน ๒๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตร In design CC
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
และวันอาทิตย์ที่ ๔, ๑๑,๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(๔ วัน)

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์
สานักวิชาการ
ผู้เข้าอบรม ๒ คน
๑. นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและแผน
๒. นายศักดิเดช รัตนประธีปพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและแผน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายคนละ
๖,๐๐๐ บาท
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท

๒๗

จัดโดย โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและ
การออกแบบเชิงศิลป์
๒) ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจาปี
๒๕๖๑ ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิดพลิกโฉมใหม่
บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (๑ วัน)
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
๓) หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในภาครัฐรุ่นที่ ๒๒
วันจันทร์ที่ ๓ – วันอังคารที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน)
จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน
๔) ประชุมสัมมนาเรื่อง ความท้าทายของวิชาชีพ
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑ วัน)
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
๕) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกร์ที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑๘๐ ชม.)
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ

กลุม่ เป้าหมาย

ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑,๐๐๐.๐๐

ค่าลงทะเบียน
คนละ ๕๕,๐๐๐ บาท
จานวน ๔ คน
รวมเป็น
๒๒๐,๐๐๐ บาท

๒๘

นางสาวพรวิทู โค้วคชาภรณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ สานักวิชาการ
ผู้เข้าอบรม ๔ คน ดังนี้
๑. นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์
วิทยากรชานาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑
สานักกรรมาธิการ ๑
๒. นางสาวภรณ์ธิตา คาศรี
วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์
สานักกรรมาธิการ ๑
๓. นายอนุวัช ตวงวิชย์
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรนูญ
และติดตามการบริหาร
งบประมาณ
สานักกรรมาธิการ ๒

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

๔. นายสิริชยั เจริญศิลาวาทย์
นักบัญชีชานาญการ
กลุ่มงานบัญชี
สานักการคลังและงบประมาณ
นางสาวจิราวรรณ สืบเหล่ารบ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางเกตุจลินท์ วลัยจานง
นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานกฎหมาย ๒
สานักกฎหมาย
นางสาวภาระนา แก้วทรายขาว
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักกรรมาธิการ ๑

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๗,๗๐๐.๐๐

๖,๘๐๐.๐๐

๒๙

๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ ๑
วันพุธที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
จัดโดย กรมบัญชีกลาง
๗) หลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
วันพุธที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๒ (๓ วัน)
จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง
๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ ๔๗
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม – วันเสาร์ที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๒๐๑ ชม.)
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สานักงานศาลปกครอง

กลุม่ เป้าหมาย

๒๘,๐๐๐.๐๐

ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

กลุม่ เป้าหมาย

๙) หลักสูตร บทบาทหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ยุคใหม่ รุ่นที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๒
มีนาคม ๒๕๖๒ (๑๘ ชม.)
จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
๑๐) หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การใช้ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ เศรษฐกิจและการเมือง
ของฝรั่งเศสและไทย
วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๒ (๒๔ ชม.)
จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

นางวัลลภา อินตาพวง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน

๔,๙๐๐.๐๐

ผู้เข้าอบรม ๓ คน ดังนี้
๑. นายปกรณ์ นวลมณี
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศษ รัสเซีย
และอิตาลี
สานักภาษาต่างประเทศ
๒. นางสาวธนิยา อุมะวิชนี
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศษ รัสเซีย
และอิตาลี
สานักภาษาต่างประเทศ
๓. นายปิยชาติ ชื่นจิต
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย
และอิตาลี
สานักภาษาต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายคนละ
๒๐,๓๕๒.๖๗ บาท
จานวน ๓ คน
รวมเป็น
๖๑,๐๕๘ บาท

ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๓๐

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

๑๑) โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร
ภาครัฐ ประจาปี ๒๕๖๒ (จานวน ๓ รุ่น ดังนี้)
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม –
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๔ วัน)
รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๕ – วันศุกร์ที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๒ (๔ วัน)
รุ่นที่ ๖ วันอังคารที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๔ วัน)
จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

รุ่นที่ ๒ ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
๑. นางวนิษา สวมประคา
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน
สานักการคลังและงบประมาณ
๒. นางสาวลัดดาวัลย์
สมบูรณ์กิจชัย
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริการเอกสารอ้างอิงในการ
ประชุมกรรมาธิการ
สานักกรรมาธิการ ๑
รุ่นที่ ๔ ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
๑. นางพิมพาวรรณ อูนากูล
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิงในการประชุม
กรรมาธิการ
สานักกรรมาธิการ ๓
๒. นางณัฐนันทน์ กระจ่าง
วงศ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
สานักกรรมาธิการ ๓

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

ค่าใช้จ่ายคนละ
๗,๘๔๘ บาท
จานวน ๖ คน
รวมเป็น
๔๗,๐๘๘ บาท

๓๑

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ตามแผน

ตามจริง

ค่าใช้จ่ายคนละ
๓,๗๐๐ บาท
จานวน ๒ คน
รวมเป็น
๗,๔๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคนละ
๖๐๐ บาท
จานวน ๒ คน
รวมเป็น
๑,๒๐๐ บาท

ความสอดคล้อง

๓๒

รุ่นที่ ๖ ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
๑. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา
ประสพสุข
รองเลขาธิการวุฒิสภา
๒. นางอชิรญา ช้างสุวรรณ
พนักงานโรงพิมพ์ระดับ บ๒
กลุ่มงานการพิมพ์
สานักการพิมพ์
๑๒) หลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
๑. นางสาวจิตติมา สิงห์อาพล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน)
กลุ่มงานพัสดุ
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักการคลังและงบประมาณ
๒. น.ส.ศศิธร สุขสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กลุ่มงานพัสดุ
สานักการคลังและงบประมาณ
๑๓) ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ และ
ผู้เข้าประชุม ๒ คน ดังนี้
เสวนาวิชาการเรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
๑. นายชัยอนันต์ พิมพ์ทอง
ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบาเหน็จรายเดือน ผู้ดูแลหมวดสถานที่ระดับ บ๒
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารและ
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน)
จัดโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย สถานที่ สานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

๒. นายเพชร ชมจิตร์
พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส๒
กลุ่มงานยานพาหนะ
สานักการคลังและงบประมาณ
นางสาวจิราวรรณ สืบเหล่ารบ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้เข้าอบรม ๑ คน
นายปริญญา ปรีชาศิลป์
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
กลุ่มงานการพิมพ์
สานักการพิมพ์
ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
๑. นางสาวสุมัทนา คลังแสง
นักวิชาการช่างศิลป์
ชานาญการพิเศษ กลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยี
การพิมพ์ สานักการพิมพ์

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๖,๙๐๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายคนละ
๔,๕๐๐ บาท
จานวน ๒ คน
รวมเป็น
๙,๐๐๐ บาท

๓๓

๑๔) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร
ด้าน Information Technology รุ่นที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓๙ วัน)
จัดโดยกรมบัญชีกลาง
๑๕) หลักสูตร Infographic เพื่อออกแบบสื่อ
ในอนาคต รุ่นที่ ๑
วันพุธที่ ๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๒ วัน)
จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๖) หลักสูตร การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ รุ่นที่ ๔๖
วันพุธที่ ๒๖ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
(๓ วัน)
จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

๒. นางสาวปัทมา สุดจันทร์
วิทยากรชานาญการ กลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยี
การพิมพ์ สานักการพิมพ์
รุ่นที่ ๔๘ ผู้เข้าอบรม ๒ คน
๑. นายจักรวาล ศรีสุข
นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล
สานักงานประธานวุฒิสภา
๒. นายณัฐวุฒิ เพชรดาดี
วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานประธานวุฒิสภา
รุ่นที่ ๔๙ ผู้เข้าอบรม ๒ คน
๑. นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
สานักกฎหมาย
๒. นายกาญจน์สุชล หลงวงศ์
นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานประธานวุฒิสภา

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

ค่าใช้จ่ายคนละ
๓๖,๘๐๐ บาท
จานวน ๔ คน
รวมเป็น
๑๔๗,๒๐๐ บาท

๓๔

๑๗) หลักสูตร สืบสวนสวบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง
รุ่นที่ ๔๘ : วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน –
วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔๙ : วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม –
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
จัดโดย กรมการปกครอง

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

นายสมใบ มูลจันที
ผู้อานวยการสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑,๐๐๐.๐๐

นายปิยะ เสาวรัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์
สานักการพิมพ์
นายธีรพงศ์ ทะนัน
นักวิชาการสื่อสารมวลชน
กลุ่มงานสื่อมวลชน
สานักประชาสัมพันธ์

๘,๐๒๕.๐๐

ผู้เข้าอบรม ๗ คน ดังนี้
๑. นางสาวนันทะวัน ทองดอนน้อย

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์
สานักการพิมพ์

๖,๙๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายคนละ
๕๐๐ บาท
จำนวน ๗ คน
รวมเป็น
๓,๕๐๐ บาท

ความสอดคล้อง

๓๕

๑๘) โครงการสัมมนาเรื่อง Innovative HR
Transformation
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน)
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๙) หลักสูตร ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Introduction
and Internal Auditor
วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันพุธที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน)
จัดโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
๒๐) หลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ดิจิทัล รุ่นที่ ๒๔
วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันศุกร์ที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๕ วัน)
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์
๒๑) โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ – อบรมรูปแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตร เตรียม
ความพร้อม (Preparation Couse) รุ่นที่ ๒
จัดโดย กรมบัญชีกลาง

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๓๖

๒. นางสาวปาจรีย์ เอี่ยม
สาอางค์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์
สานักการพิมพ์
๓. นางนภสวรรณ พุทธวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กลุ่มงานพัสดุ
สานักการคลังและงบประมาณ
๔. นางสาวพัทธนันท์ นาคปลัด
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กลุ่มงานยานพาหนะ
สานักการคลังและงบประมาณ
๕. นางสาววันทนีย์ มรรษทวี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์
สานักการพิมพ์

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ตามแผน

ตามจริง

๗,๕๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

๓๗

๖. นายปิยะ เสาวรัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์
สานักการพิมพ์
๗. นางสาวรัตนา บุญด่านกลาง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัสดุ
สานักการคลังและงบประมาณ
๒๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ
นายนพดล ลอยลม
บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
นิติกรชานาญการ
วันอังคารที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สานักบริหารงานกลาง
ทางปกครอง
๒๓) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๘
นิติกรปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน – วันเสาร์ที่ ๗
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง
ธันวาคม ๒๕๖๒
สานักกากับและตรวจสอบ
จัดโดย มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงาน
ศาลปกครอง

งบประมาณ

ลาดับ
๒๖

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ

ระละเอียดการดาเนินงาน

นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง
ผู้อานวยการสานัก
กรรมาธิการ ๓

นายวิเชียร บัวบาน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
สานักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๒,๑๖๖,๗๐๐

๒,๔๙๙,๒๑๐.๐๐
ค่าจัดทาหนังสือ
เดินทางฯ
๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว
๙,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
๖๐,๐๐๐ บาท
ค่าจัดทาหนังสือ
เดินทางฯ
๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว
๙,๐๐๐ บาท
รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

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

๓๘

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ ต่างประเทศ
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๒
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
ระยะเวลา/สถานที่
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง)
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน –
วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ประเทศญี่ปุ่น

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

๓) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สาหรับ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการประเมินเป็นระดับเชี่ยวชาญ)
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
ระยะเวลา/สถานที่
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม – วันอาทิตย์ที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓๐๐ ชม.)

ผู้เข้าอบรม ๒๖ คน ดังนี้
๑. นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานประธานวุฒิสภา
สานักงานประธานวุฒิสภา
๒. นายบรรหาร กาลา
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา
คนที่หนึ่ง
สานักงานประธานวุฒิสภา
๓. นายอรัญ มีแก้ว
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา
คนที่สอง
สานักงานประธานวุฒิสภา

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

ค่าใช้จ่ายคนละ
๘๕,๐๐๐ บาท
รวม ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท

๓๙

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

(นักทรัพยากรบุคคลเชีย่ วชาญ)

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สานักบริหารงานกลาง
๗. นางสาวประภาพร เพียราช
(นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสถิติ
สานักบริหารงานกลาง

ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๔๐

๔. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
ผู้อานวยการสานัก
ประชาสัมพันธ์
(อานวยการสูง)
สานักประชาสัมพันธ์
๕. นางสุวรรณภา กาลา
(นักประชาสัมพันธ์
ชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานเผยแพร่
ประชาธิปไตยฯ
สานักประชาสัมพันธ์
๖. นางสาวอรญา อิศรพันธุ์

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๘. นางสาวนิสาพร วิบูลย์จนั ทร์

๔๑

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นักวิเทศสัมพันธ์
ชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานพิธีการทูต
สานักการต่างประเทศ
๙. นายณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ
(วิทยากรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
สานักวิชาการ
๑๐. นางสาวจุฑาลักษณ์
จาปาทอง
(นิติกรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา
สานักวิชาการ
๑๑. นายเอกชัย บุดสีนนท์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลังฯ
สานักกรรมาธิการ ๑

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๒. นายพีรพล ยวงนาค
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
สานักกรรมาธิการ ๑
๑๓. นางสาวสิรภัทร พิมพ์แก้ว

๑๔. นางสาวอรทัย แหวนนาค

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองฯ
สานักกรรมาธิการ ๒

๔๒

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สานักกรรมาธิการ ๑

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๕. นางอาพรรณนี ปินตาวงศ์

๑๗. นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์

(นิติกรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานกฎหมาย ๑
สานักกฎหมาย
๑๘. นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม

(นิติกรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานกฎหมาย ๑
สานักกฎหมาย

๔๓

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศึกษา
สานักกรรมาธิการ ๓
๑๖. นางสุภาพร วิเชียรเพชร
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข
สานักกรรมาธิการ ๓

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๙. นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานกฎหมาย ๒
สานักกฎหมาย
๒๐. นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
(นิติกรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานกฎหมาย ๒
สานักกฎหมาย
๒๑. นางสาวนงลักษณ์ ขันธิโชติ

๔๔

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง
สานักกากับและตรวจสอบ
๒๒. นางสาวโฉมเฉลา เอี่ยม
ไพโรจน์
(วิทยากรชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง
สานักกากับและตรวจสอบ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๒๓. นางสาวปวีณพ์ ร มีสมเพิ่ม

๔๕

(นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๔. นางทุติยาพร ทวนทอง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒๕. นายกาธร ขวัญเสน่ห์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ)
กลุม่ งานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๒๖. นางสาววันทนีย์ มรรษทวี

ค่าจัดทาหนังสือ
เดินทางฯ
๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว
๙,๐๐๐ บาท
รวมเป็น
๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าจัดทาหนังสือ
เดินทางฯ
๑,๐๐๐ บาทและ
ค่าเครื่องแต่งตัว
๙,๐๐๐ บาท
รวมเป็น
๑๐,๐๐๐ บาท

๔๖

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(นักวิชาการพัสดุชานาญการ
พิเศษ)
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์
สานักการพิมพ์
๔) หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางวรวิมล รัตนมาลี
ระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษา
Communication : AOCC) รุ่นที่ ๑๔
ฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ
สานักภาษาต่างประเทศ
ระยะเวลา/สถานที่
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ประเทศนิวซีแลนด์
๕) หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง นางสาวสวนีย์ รักษาวงษ์
รุ่นที่ ๕๙
วิทยากรชานาญการพิเศษ
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ระยะเวลา/สถานที่
สานักประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑ – วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ประเทศญี่ปุ่น

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน
๖) หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ ๑
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ
ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๘ – วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

กลุม่ เป้าหมาย

๔. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์

นักบัญชีชานาญการ
กลุ่มงานบัญชี
สานักการคลังและงบประมาณ

ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

ค่าจัดทาหนังสือ
เดินทางฯ คนละ
๑,๐๐๐ บาท
จานวน ๔ คน
รวมเป็น
๔,๐๐๐ บาท

๔๗

ผู้เข้ารับอบรม ๔ คน ดังนี้
๑. นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์
วิทยากรชานาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑
สานักกรรมาธิการ ๑
๒. นางสาวภรณ์ธิตา คาศรี
วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์
สานักกรรมาธิการ ๑
๓. นายอนุวัช ตวงวิชย์
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรนูญ
และติดตามการบริหาร
งบประมาณ
สานักกรรมาธิการ ๒

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

(นายวสันต์ มัตมานะ)
วิทยากรชานาญการ กลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
สานักประชาสัมพันธ์

ค่าจัดทาหนังสือ
เดินทางฯ
๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว
๙,๐๐๐ บาท
รวมเป็น
๑๐,๐๐๐ บาท

๘) หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙
ครัง้ ที่ ๑ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้
๑. นางยุวดี รูปขจร
ผู้อานวยการสานัก
กรรมาธิการ ๑
๒. นายเจษฎา ชานาญป่า
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการปกครอง
สานักกรรมาธิการ ๒
นางยุวดี รูปขจร
ผู้อานวยการสานัก
กรรมาธิการ ๑
นายเจษฎา ชานาญป่า
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการปกครอง
สานักกรรมาธิการ ๒

ค่ำใช้จ่ำยของ
ลำดับที่ ๑ จำนวน
๑๒,๑๙๑ บำท

ครัง้ ที่ ๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๒๔ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครัง้ ที่ ๒ ณ สำธำรณรัฐเกำหลี
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๒๔ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่ายของ
ลาดับที่ ๒ จานวน
๑๒,๒๒๐ บาท

ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
๖๗,๔๙๙ บำท
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
๖๒,๓๐๐ บำท

๔๘

๗) หลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Strategic PR Management รุ่นที่ ๑๓
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา/สถานที่
วันเสาร์ที่ ๑ – วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความสอดคล้อง

ลาดับ

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๙) โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสร้าง นางสาวศิริพร วันทา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินและ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชานาญการ
กลุ่มงานการเงิน
สานักการคลังและงบประมาณ
๑๐) การศึกษาดูงานต่างประเทศของ
นางสาวสุกัญญา สาราญจิตร
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๕ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานสื่อมวลชน
ระยะเวลา/สถานที่
สานักประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอังคารที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑) การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของ
จำนวน ๓ ทุน ดังนี้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑) นางสาวจิริยาภา ขจรบุญ
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
นิติกรปฏิบัติการ
จานวน ๓ ทุน
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และอุตสาหกรรม
สานักกรรมาธิการ ๑

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-

๔๙

๒๗

โครงการ

๒,๘๐๐,๐๐๐
๑,๐๑๖,๐๐๐

๒,๐๑๓,๕๓๖.๐๐ ยุทธศาสตร์ สนง.
๖๐๔,๖๔๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

๒) นางสาวภาระนา
แก้วทรายขาว
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักกรรมาธิการ ๑
๓) นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์
นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ
สานักกรรมาธิการ ๒
จำนวน ๓ ทุน ดังนี้
๑) นำยสมใบ มูลจันที
ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
๒) นำยดิเรก จันทร์อินทร์
ผู้อำนวยกำรสำนัก
กรรมำธิกำร ๒

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๕๐๐,๐๐๐

-

๑,๒๘๔,๐๐๐

๑,๔๐๘,๘๙๖.๐๐

ความสอดคล้อง

๕๐

- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ภำยในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๑) ทุนฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับ
บุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความ
รับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร
จัดโดย สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา
(Parliamentary Institute of Cambodia : PIC)

กลุม่ เป้าหมาย

ลาดับ

โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

ระยะเวลา/สถานที่
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒) ทุนฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากร
ด้านการวิจัยด้านรัฐสภา (Training of Trainers
on Parliamentary Research)
ระยะเวลา/สถานที่
ระหว่างวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่
๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓) ทุนอบรมเทคนิคการสอนสาหรับอาจารย์ผู้สอน
ภาษาจีน
ระยะเวลา/สถานที่
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันอาทิตย์ ๒๒ ก.ย.๖๒
ณ เมืองซีอานสาธารณรัฐประชาชนจีน
๔) ทุนฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาหรับบุคลากร
ระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของ
รัฐสภาและการพัฒนาองค์กร (An Overview of
Parliamentary Responsibilities :
Strengthening the Institutions)

๓) นายจรงค์ กลับชนะ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
สานักภาษาต่างประเทศ
นำงสำวปรียำนุช วัจนะคุปต์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชำนำญกำร
กลุ่มงำนติดตำมและ
ประเมินผล
สำนักนโยบำยและแผน
นายนัฐพล บุญสอน
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น
สานักภาษาต่างประเทศ
จำนวน ๒ ทุน ดังนี้
๑) นางนวนันทน์ เนติธนากูล
ผู้อานวยการสานักงาน
ประธานวุฒิสภา
๒) นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
ผู้อานวยการสานักการพิมพ์

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๕๑

ระละเอียดการดาเนินงาน

๑๘,๐๐๐.๐๐
ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน

ลาดับ

๒๘

โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่
การดาเนินการหลักสูตรดังกล่าว มีกาหนดจัดขึ้น
๒ ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗- วันศุกร์ที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๒
ช่วงที่ ๒ มีกาหนดจัดขึ้นในช่วงต้นปี ๒๕๖๓
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
คณะที่ ๑ กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ
ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ระยะเวลำ/สถำนที่
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๓
กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
คณะที่ ๒ กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระยะเวลำ/สถำนที่
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กลุม่ เป้าหมาย

จานวน ๒ คน ดังนี้
๑) นายนรมิตร คุณโลกยะ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒) นายบุญสงค์ ทองอินทร์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
กฎหมาย ๑ สานักกฎหมาย
จานวน ๒ คน ดังนี้
๑) นายบรรหาร กาลา
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย สานักกฎหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๙๕,๓๑๖.๙๖
๑๓,๗๙๘.๐๐

๓๑,๓๑๓.๙๖

ความสอดคล้อง

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

๕๒

โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้าน
สารบรรณสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๒) นายปิยะชาติ ชื่นจิต
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส
รัสเซีย และอิตาลี
สานักภาษาต่างประเทศ
คณะที่ ๓ กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ
จานวน ๒ คน ดังนี้
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
๑) นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์
ผู้อานวยการสานัก
ระยะเวลำ/สถำนที่
วันจันทร์ที่ ๕ - วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
การต่างประเทศ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
๒) นางสาวจุฑาลักษณ์ จาปาทอง
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา
สานักวิชาการ
ระยะเวลา/สถานที่
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหาร
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ทั่วไปทุกสานัก และ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ผู้ปฏิบัติงานสานักละ ๒ คน
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ รวมจานวน ๖๓ คน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง

๕๐,๒๐๕.๐๐

๕๓

๒๙

โครงการ

๒๒,๘๐๐

๑๘,๗๐๐.๐๐

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

ลาดับ

โครงการ
โครงการเผยแพร่ภาษา
และวัฒนธรรม
ต่างประเทศ

๓๑

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการแปลงยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติและวิธีการ
เขียนโครงการ/กิจกรรม
ให้ประสบผลสาเร็จ

กิจกรรมที่ ๑ : การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หัวข้อ "ตรุษจีนในความทรงจาของฉัน" และ
จัดบอร์ดนิทรรศการ การจัดซุ้มสารคดี ฯลฯ
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ ๒ : ภาษา...เครื่องมือเปิดโลกกว้าง”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๑๐๐ คน

๑๑๘,๖๐๐

๖๒,๐๔๑.๘๘

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

ผู้บริหารที่กากับดูแล
การปฏิบัติราชการของสานัก
๖ สานัก ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและแผน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ของสานักนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และบุคลากรตัวแทนสานัก
รวมจานวน ๑๐๓ คน

๗๓,๖๐๐

๖๒,๔๐๐.๐๐

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

๕๔

๓๐

ระละเอียดการดาเนินงาน

โครงการ

๓๒

โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม

๓๓

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ระยะเวลา/สถานที่
วันเสาร์ที่ ๒๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คณะทางานจัดทาและกากับ
ติดตามการประเมินผล
ดาเนินการตามแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกฯ และตัวแทน
ทุกสานัก จานวน ๔๐ คน

๒๐๑,๖๙๐

๑๕๙,๖๖๓.๐๐

กิจกรรมที่ ๑ บรรยายทางวิชาการเรื่อง
ประสบการณ์กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)
ระยะเวลา/สถานที่
วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมริมแม่น้าเจ้าพระยา ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กิจกรรมที่ ๒ การปล่อยปลาและทาความสะอาด/
ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณลานวัด
ระยะเวลา/สถานที่
ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๓๕๐ คน

๓๘,๐๐๐

๒๗,๖๐๐.๐๐

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

๕๕

ลาดับ

ลาดับ
๓๔

ระละเอียดการดาเนินงาน

โครงการการจัดสวัสดิการ กาหนดการจัดฝึกอบรมจานวน ๒ รุ่น ดังนี้
เพิ่มเติมและการสร้างการ รุ่นที่ ๑ บรรยายหัวข้อ "การออมและการลงทุน"
พึ่งพาตนเอง
และกิจกรรม “Workshop”
ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
รุ่นที่ ๒ บรรยายหัวข้อ "ความรู้เรื่อง กบข."
และ บรรยายหัวข้อ "การวางแผนภาษี"
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
โครงการเสริมสร้าง
กิจกรรที่ ๑ ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี
ปฏิญญาความดีของส่วน ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ราชการสังกัดรัฐสภา
ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมริมแม่น้าเจ้าพระยา ๔๐๑ ชั้น ๔
อาคารรัฐสภาเกียกกาย

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๘๔ คน

๕๐,๐๐๐

๒๒,๘๐๐.๐๐

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

ผู้บริหารสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และผู้แทน
ผู้อานวยการสานัก
จานวน ๒๔ คน

๗๐,๐๐๐
๑๑,๓๕๐

๑,๔๐๐.๐๐
๑,๔๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๓
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑

๕๖

๓๕

โครงการ

ลาดับ

๓๖

โครงการ

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไก
ในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความ
โปร่งใส

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
- ยกเลิกกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลา/สถานที่
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ ๒ การกาหนดแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมายในการกากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลา/สถานที่
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ๑ ชั้น ๔
โรงแรมริชมอนด์ –สไตลิลิซ คอนเวนชั่น
จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

-

๕๘,๖๕๐

-

ผู้อานวยการสานัก และ
คณะทางานส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรม
และคณะทางานสรรหา
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมฯ
รวม ๘๖ คน

๗๐,๐๐๐

๖,๒๐๐.๐๐

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๓
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑

๕๗

ผู้บริหารสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พร้อมผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานสังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ
ผู้บริหารสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร พร้อม
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
รวมจานวน ๓๐๐ คน

ลาดับ
๓๗

ระละเอียดการดาเนินงาน

โครงการเรียนรู้กระบวนการ ๑) บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ป้องกันและปราบปราม
ระยะเวลา/สถานที่
การทุจริต
วันอังคารที่ ๒๐ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ พิพธิ ภัณฑ์ต้านโกง สานักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช.เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒) สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
ระยะเวลา/สถานที่
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
โครงการ Strong
ระยะเวลา/สถานที่
Stronger Strongest : วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
พันธสัญญาขับเคลื่อน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วัฒนธรรมองค์กร
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
และวันเสาร์ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอารีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๙๑ คน

๕๐,๐๐๐
๔,๑๕๐

๑๔,๗๕๐.๐๐
๗,๕๐๐.๐๐

ผู้บริหารสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ
ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ
จานวน ๘๒ คน

๔๕,๘๕๐

๗,๒๕๐.๐๐

ผู้บริหารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาหรือ
ผู้แทนผู้อานวยการสานัก
จานวน ๒๖ คน

๗๙๙,๐๐๐

๑๗๔,๐๘๑.๐๐

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

๕๘

๓๘

โครงการ

ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๓
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑

ลาดับ

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

๔๐

โครงการคัดเลือกและเชิด
ชูเกียรติการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ ๒๕ และ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สานักข่าวกรองแห่งชาติ และ
สานักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

กลุม่ เป้าหมาย

บุคลากรประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ที่จะเลื่อน
ระดับเป็นชานาญการ ที่ครบ
กาหนดการเลื่อนระดับ
ตาแหน่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
จานวน ๓๘ คน
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสาธิตการ ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม
ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและเครื่องรวมคะแนน และจริยธรรมดีเด่นฯ
เลือกคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
จานวน ๓๗ คน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และมีข้าราชการที่ได้รับ
ระยะเวลา/สถานที่
การคัดเลือกข้าราชการผู้มี
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๑) ข้าราชการประเภท
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ วิชาการ ได้แก่
๒) การลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภา
นายธนธร ภู่ศรีเหม
ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ระยะเวลา/สถานที่
ศึกษาชานาญการ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

ตามแผน

ตามจริง

๖๘,๐๐๐

๕๐,๗๘๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑

๑๕๐,๐๐๐
๖๖,๘๐๐

๙๕,๓๘๖.๐๐
๑๓,๐๕๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑

๕๙

๓๙

ระละเอียดการดาเนินงาน

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ตามแผน

ตามจริง

๑๙,๔๐๐

-

ความสอดคล้อง

๖๐

๒) ข้าราชการรัฐสภาประเภท
ทั่วไป ได้แก่
นางหทัยรัตน์ สัจจัง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม
บริหารทั่วไป
สานักงานประธานวุฒิสภา
๓) พนักงานราชการ ได้แก่
นางสาวสุพาณี พุมมา
ตาแหน่งพนักงานบริการ
กลุ่มงานอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง
๔) ลูกจ้างประจา ได้แก่
นายสถาพร แย้มขยัน
ตาแหน่งคนสวน
กลุ่มงานอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง
กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริม
สานักที่มีผลงานด้านการ
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ส่งเสริมตามประมวล
ระยะเวลา/สถานที่
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
และความโปร่งใสดีเด่น
เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ ๒๕๖๒ จานวน ๔ สานัก ดังนี้

งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๖๓,๘๐๐

๘๒,๓๓๖.๐๐

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึด บุคลากรของสานักงาน
มั่นและสานักที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เลขาธิการวุฒิสภา
ข้าราชการรัฐสภา
จานวน ๑๗๗ คน
ระยะเวลา/สถานที่
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ อาคารรัฐสภา
เกียกกาย

๖๑

อันดับ ๑ สานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
รางวัลดีเด่น
อันดับ ๒ สานักการพิมพ์
รางวัลดี
อันดับ ๓ สานักกรรมาธิการ ๓
รางวัลชมเชยลาดับ ๑
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รางวัลชมเชยลาดับ ๒
สานักบริหารงานกลาง
รางวัลชมเชยลาดับ ๓

ความสอดคล้อง

งบประมาณ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๔๑

โครงการ Digital Thinking
: การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ส่วนรวม

ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา และ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ
จานวน ๔๑๕ คน

๓๖,๐๐๐

๔๒

โครงการส่งเสริมเครือข่าย
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(พอเพียง วินัย สุจริต
โปร่งใส จิตอาสา)

ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓
สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

๑๒๐,๐๐๐

๔๑,๒๐๕.๐๐

๔๓

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทน
คณะทางานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ประจาสานักและนัก
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม จานวน ๖๘ คน
ระยะเวลา/สถานที่
บุคลากรของสานักงาน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐
เลขาธิการวุฒิสภาจัดสรร
มกราคม ๒๕๖๒ จานวน ๓ วัน/ต่อสัปดาห์
ตามสัดส่วนสานัก/กลุ่ม
วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
จานวน ๒๐ คน
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา
และสมาชิกสภานิติบัญญัติ
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ แห่งชาติ จานวน ๕ คน
รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๕ คน

๓๑,๐๐๐

๖๓,๐๔๕.๐๐

ตามแผน

ตามจริง

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๔
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑

๖๒

ลาดับ

ลาดับ
๔๔

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน

นักวิเทศสัมพันธ์ / นิติกร/
วิทยากรที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เจ้าพนักงานธุรการของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๕๐ คน
และนักวิเทศสัมพันธ์ของ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จานวน ๑๒ คน
รวมจานวน ๖๒ คน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๑๖๔,๐๐๐

๙๐,๐๙๐.๐๐

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ สนง.
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
กลยุทธ์ที่ ๖.๑
ยุทธศาสตร์ ก.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๑

๖๓

โครงการแลกเปลี่ยน
๔๔.๑ การสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ด้านต่างประเทศกับ ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ"
เครือข่ายภายในประเทศ ระยะเวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรม รอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพ
๔๔.๒ การศึกษาดูงานด้านการข่าวต่างประเทศ
ในยุคดิจิทัล
ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
บริษัทมติชน จากัด มหาชน

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการนอกแผน จานวน ๑๐ โครงการ
โครงการ

๑

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนสาหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หลักสูตร การสนทนา
ภาษาจีนสาหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาคเรียนที่ ๒ ช่วงที่ ๒
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนสาหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หลักสูตร การสนทนา
ภาษาจีนสาหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาคเรียนที่ ๓
โครงการสัมมนาสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๖๑

๒

๓

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

-

๕๙,๘๐๐.๐๐

ระยะเวลา/สถานที่
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม – วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม แห่งชาติ
๒๕๖๒ (๓๖ ชม.)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๕
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

-

๓๗,๔๘๐.๐๐

ระยะเวลา/สถานที่
วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
จังหวัดจันทบุรี

-

๑,๑๓๖,๕๗๕.๐๐

ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ –
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ (๒๖ ชม.)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๕
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

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

๖๔

ลาดับ

โครงการ

๔

โครงการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของ
พระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี งานอุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้า
แห่งรัตนโกสินทร์
ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต และสนามเสือป่า
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

๕

ระละเอียดการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

ระยะเวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๓๐ นาฬิกา
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ผู้บริหารและ
บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๒๕๐ บาท

-

๘๒๐,๔๔๕.๐๐

ระยะเวลา/สถานที่
ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๑ (๖ วัน)
ณ อาคารทิปโก้ และเดอะไพน์ รีสอร์ท
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันเสาร์ที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (( วัน)
ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย
และเดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี

ครั้งที่ ๑ ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่สังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๖ คน

-

๓๔,๘๐๐.๐๐

ครั้งที่ ๒ ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่สังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(นายปองพล นิลนพรัตน์
สานักกากับและตรวจสอบ)
จานวน ๑ คน

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

๖๕

ลาดับ

โครงการ

๖

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ใน
วาระวันคล้ายวันสวรรคต
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ประจาปี ๒๕๖๒

๗

๘

ระละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ณ อาคารรัฐสภา

ระยะเวลา/สถานที่
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โครงการเสริมสร้างความรู้ ระยะเวลา/สถานที่
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ การอบรมแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น
และอานาจของวุฒิสภา
รุ่นละ ๐.๕ วัน ดังนี้
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๑ : วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
แห่งราชอาณาจักรไทย
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
พุทธศักราช ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒ : วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-

๓๓๓,๔๐๗.๕๐

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-

๓๑๗,๑๔๖.๐๐

ข้าราชการตาแหน่งประเภท
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนิติบัญญัติใน
สังกัดสานักงานประธาน
วุฒิสภา สานักวิชาการ
สานักการประชุม
สานักกากับและตรวจสอบ

-

๑๗,๑๒๐.๐๐

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

๖๖

ลาดับ

ลาดับ

โครงการ

ระละเอียดการดาเนินงาน
รุ่นที่ ๓ : วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
ณ อาคารสุขประพฤติ

โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และแผนการปฏิรูป
ประเทศ

ระยะเวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ

๑๐

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสู่ระบบราชการ
๔.๐ (PMQA) ๔.๐ ของ
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ระยะเวลา/สถานที่
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓
อาคารสุขประพฤติ

สานักกฎหมาย สานัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ และ
สานักรายงานการประชุม
และชวเลข
จานวน ๓๒๔ คน
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้แทนบุคลากรตาแหน่ง
ประเภทวิชาการกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการสามัญ
และวิสามัญในสังกัด
สานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
จานวน ๑๓๙ คน
ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ติดตามและกากับดูแลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๑ – ๖ และ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
จานวน ๑๔๗ คน

งบประมาณ
ตามแผน

ตามจริง

๙,๔๗๕.๐๐

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

๖๗

๙

กลุม่ เป้าหมาย

-

๔๘,๒๘๕.๐๐

