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ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 



ค ำน ำ 
 
 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย โครงกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน ๔๔ โครงกำร  
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำนฯ ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีและท ำงำนในองค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข 

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

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
 

 หนำ้ 
บทที ่๑  บทน ำ ๑ 

- กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนพัฒนำบุคลำกร      ๑ 
- แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ     ๒ 
- โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ           ๒ 
- กิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลของสว่นรำชกำรสงักดัรัฐสภำ ๘ 
- งบประมำณ                 ๑๐ 
- กำรวดัผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร           ๑๑ 

บทที ่๒ ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร              ๑๒ 
- สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน               ๑๒ 
- สรุปผลกำรด ำเนนิงำน                ๑๖ 
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ               ๑๘ 
- แผนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ              ๑๙ 
- ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ            ๒๐ 

บทที ่๓ ปญัหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ               ๓๗ 

ภำคผนวก 
- รำยละเอียดกำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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บทที ่๑ 
บทน ำ 

๑.  กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกร 
 แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ  
เพื่อให้แผนพัฒนำบุคลำกรมีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและควำมต้องกำรของบุคลำกร
ด้ำนกำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียของส ำนักงำนฯ และกฎหมำย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 

ระบบกำรบรหิำรงำนบคุคล 
 ระบบควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีฯ 
 ระบบสืบทอดต ำแหน่งนักบริหำร 
 ระบบบริหำรผู้มีศักยภำพสูง 
 ระบบหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน 
 

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

 

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

มำตรฐำนควำมรู ้ ทกัษะ 
และสมรรถนะทีจ่ ำเปน็ในกำรปฏบิตังิำน 

ที ่ก.ร. ก ำหนด 
 

แผนกำรจดักำรควำมรูข้อง 
ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ  

กำรเชือ่มโยงกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
รำชกำรสูก่ำรพฒันำบคุลำกร 

 กำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
(KPI) และกำรประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลำกรไปใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล 
 
 

• เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำร
ตำมรฐัธรรมนูญทั้งด้ำนบุคลำกรและ 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้งำน 
มีประสทิธิภำพย่ิงขึ้น 
• หมั่นเสริมสร้ำงและพฒันำองค์ควำมรู้
ด้วยตนเอง ให้ก้ำวทนักับสถำนกำรณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย เฉพำะอย่ำงย่ิง 
ระบบเทคโนโลยีดิจทิัล 
• พัฒนำบุคลำกรอย่ำงตอ่เนื่อง มุ่งพัฒนำ
ทักษะและควำมรูท้ั้งด้ำนวิชำกำร กฎหมำย 
เพื่อให้เป็นบุคลำกรที่ดี เก่ง มีคุณภำพ และ
มีควำมสุข 

สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร 

แผนปฏบิตัิกำรพฒันำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- โครงกำร/กิจกรรม 
- งบประมำณ 
- กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
- กำรประเมินผล 

 สภำพแวดลอ้มภำยนอกองคก์ร : สถำนกำรณ์เปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 
 

 

แผนยทุธศำสตรก์ำรขบัเคลือ่นและผลกัดนั
กำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรม 

ขำ้รำชกำรฐัสภำ 

กำรประเมนิควำมคุม้คำ่ดำ้น
กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

กำรพฒันำทกัษะดจิทิลั 
ของบุคลำกร 

กำรเสรมิสรำ้งและพฒันำ
คุณภำพชวีติกำรท ำงำนของ

บคุลำกร 

แผนยทุธศำสตรส์ ำนกังำนเลขำธกิำร
วฒุสิภำ ฉบบัที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   

 
 

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

 
นโยบำยของผูบ้รหิำรระดบัสงู 



๒ 
 
๒.  แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้ 

๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และแผนงำนต่ำงๆ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ 
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติตนตำมประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน 
๖. พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขวัญก ำลังใจ  

มแีรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

๓.  โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

น ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งโครงกำรที่
ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้บูรณำกำรร่วมกันทุกส ำนัก ประกอบด้วยโครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร (จ ำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จ ำนวน ๕๙ หลักสูตร/
กิจกรรม) ดังนี้  

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๑ กำรบรหิำรจดักำรองคก์รทีด่แีละมปีระสทิธภิำพ 
กลยทุธท์ี ่ ๑.๑  พฒันำระบบดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 
๑. โครงกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ในองคก์ร  (๑) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒. โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ในกำรบรหิำรงำนบคุคล (๒) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓. โครงกำรซกัซอ้มแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคภียัและแผนส ำรองฉกุเฉนิกรณเีกดิอทุกภัย 
และแผน่ดนิไหวประจ ำอำคำรสขุประพฤต ิส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (งำนประจ ำ) 

๑) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนดบัเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓) 
๒) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนยำ้ยผู้บำดเจ็บ" (๔) 
๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความช านาญ" (๕) 

 



๓ 
 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 
๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าปี" (๖) 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง ลละส านักพันนาทรัพยากรบคคคล 

๔. พิธีอ ำลำรำชกำร ปี ๒๕๖๒ (งำนประจ ำ) (๗) 
๑) จัดบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
๒) จัดพิธีอ ำลำรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง 

กลยทุธท์ี ่ ๑.๒  พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรดำ้นงบประมำณทีม่ปีระสทิธภิำพ 
๕. โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประเมนิควำมคุม้คำ่ของส ำนกังำน  
เลขำธกิำรวฒุสิภำ (๘) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน 
กลยทุธท์ี ่ ๑.๓  พฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพ 
๖. โครงกำรพฒันำกระบวนกำรกำรท ำงำนเชงิรกุ (๙) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน 
กลยทุธท์ี ่ ๑.๔  พฒันำระบบกำรตดิตำมและประเมนิผล 
๗. โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งำนประจ ำ) (๑๐) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน 
ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๒ กำรพฒันำควำมเปน็เลศิดำ้นกฎหมำยและวชิำกำร 
กลยทุธท์ี ่ ๒.๕  สง่เสรมิและพฒันำงำนดำ้นกฎหมำยและวชิำกำรเพือ่ตอบสนองกำรด ำเนนิกำรของ
สมำชกิวฒุสิภำ 
๘. โครงกำรพฒันำทกัษะและเสรมิสรำ้งสมรรถนะกำรปฏบิตังิำนเพือ่สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนของ
คณะกรรมำธกิำร 

กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน (๑๑) 
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบ (Best Practice) กำรน ำข้อมูลมำจัดท ำ Info Graphic (๑๒) 

กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Info Graphic Presentation Workshop and Training” (๑๓) 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท ำ Info Graphic (๑๔) 
กิจกรรมที่ ๕ เล่ำสู่กันฟัง (๑๕) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย 
โครงการด้านการพันนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบตัิงาน 
๙. โครงกำรพฒันำทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๑๖) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



๔ 
 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 
๑๐. โครงกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษของขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๑๗) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน 
๑๑. โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำขอ้มลูวชิำกำรเพือ่สนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิส ำหรบัขำ้รำชกำร 
สำยงำนนติกิำร (๑๘) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๒. โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำขอ้มลูวชิำกำรเพือ่สนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิส ำหรบัขำ้รำชกำรสำยงำน
วทิยำกำร (๑๙) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งเทคนคิกำรจดักำรเรือ่งรำวรอ้งทกุขเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน (๒๐) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๔. โครงกำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจรฐัสภำ (๒๑) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๕. โครงกำรกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่รองรบักำรปฏบิตังิำนของภำครฐัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
ดำ้นกำรพมิพ ์(๒๒) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๖. โครงกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นประชำสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์รในยคุดจิทิลั (๒๓) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๗. โครงกำรพฒันำทกัษะดำ้นกำรจดชวเลขเพือ่สนบัสนนุงำนนติบิญัญตัิ (๒๔) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๘. โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้นกำรเงนิกำรคลงัรฐัสภำ (๒๕) 

- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงิน 
กำรคลังที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะท่ีจ ำเปน็ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
๑๙. โครงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของบคุลำกร 

หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ" ระดับกลำง (๒๖) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๐. โครงกำรพฒันำสมรรถนะเฉพำะตำมลกัษะงำนทีป่ฏบิตัิ 
หลักสูตร Design Thinking เพ่ือกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำน (๒๗) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๑. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร 
๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๒๘) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 



๕ 
 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 
๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and 

Innovation Leader) (๒๙) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๒. โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มสูก่ำรด ำรงต ำแหนง่ในระดบัทีส่งูขึน้ ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๓. โครงกำรประเมนิและพฒันำบคุลำกรตำมหลกัสมรรถนะ (Competency based HRD)  
เพือ่ประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบคุคล (IDP : Individual development plan) (๓๑) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒๔. โครงกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบกำรเรยีนรูข้ององคก์ร  

กิจกรรมที ่๑ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) (๓๒) 
กิจกรรมที ่๒ กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) (๓๓) 
กิจกรรมที ่๓ กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) (๓๔) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๕. โครงกำรสง่ขำ้รำชกำรไปศกึษำ/อบรมกบัหนว่ยงำนภำยนอก (๓๕) 
กำรพัฒนำบคุลำกรส ำหรับหลักสูตรประจ ำ จ ำนวน ๕ หลักสูตร  
๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.)  
๒) หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร (สจว.)   
๓) หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำ (นบส.)   
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง   
๕) หลักสูตรสีบสวนสอบสวนพนักงำนฝ่ำยปกครอง จัดโดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะดำ้นส ำหรับหลักสูตรอื่นฯ จ ำนวน ๒๐ หลักสตูร 
๑) กำรพฒันำดำ้นกฎหมำยและวชิำกำรเพือ่สนับสนนุกระบวนกำรนติบิญัญตั ิ   
 ๑.๑) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในต ำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมำยนิติบัญญัติ  

๑.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในต ำแหน่งวิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ  
 ๑.๓) กำรเรียนรู้กฎหมำยเฉพำะทำงของฝ่ำยบริหำร  
๒) กำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะดำ้นภำษำตำ่งประเทศ     
 ๒.๑) หลักสูตร "กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ"  

๒.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำฝรั่งเศส ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
และเทคนิคล่ำมเบื้องต้น 

๒.๓) หลักสูตร ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Intensive Language Course : ILC) 
๒.๔) หลักสูตรกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพ่ือกำรประชุม (Oral Communication Course - OCC) 

๓) กำรพฒันำบคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร   
 ๓.๑) หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  
 ๓.๒) หลักสูตรด้ำนกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ   
 ๓.๓) หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำระบบ  
 ๓.๔) หลักสูตรส ำหรับผู้บรหิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 



๖ 
 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 
๔) กำรพฒันำบคุลำกรเฉพำะดำ้นตำมเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (สำยงำนอืน่ๆ) 

 ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒๖. โครงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ณ ตำ่งประเทศ (๓๖) 

กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก 
ที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
โครงกำรด้ำนกำรสนบัสนนุทุนกำรศึกษำและทนุฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลำกร 
๒๗. โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำอยำ่งตอ่เนือ่ง (๓๗) 

- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ 
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรด้ำนกำรสนบัสนนุให้บุคลำกรไดแ้ลกเปลี่ยนกบัรัฐสภำตำ่งประเทศ 
๒๘. โครงกำรแลกเปลีย่นขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำไทยกบัตำ่งประเทศ (๓๘) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒๙. โครงกำรเสริมสรำ้งเครือขำ่ยและเพิม่ประสทิธิภำพงำนดำ้นสำรบรรณส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๓๙) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓๐. โครงกำรเผยแพรภ่ำษำและวฒันธรรมตำ่งประเทศ (๔๐) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓๑. โครงกำรพฒันำศกัยภำพในกำรแปลงยทุธศำสตรส์ูก่ำรปฏบิตั ิและวธิกีำรเขยีนโครงกำร/กจิกรรม 
ใหป้ระสบผลส ำเรจ็ (๔๑) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
๓๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศทีเ่อือ้ตอ่กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และมคีวำมสขุ (๔๒) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓๓. โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR)  
และสิง่แวดลอ้ม (๔๓) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓๔. โครงกำรจดัสวสัดกิำรเพิม่เตมิและกำรสรำ้งกำรพึง่พำตนเอง (๔๔) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร 
๓๕. โครงกำรเสรมิสรำ้งปฏญิญำควำมดขีองสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ  

๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๕) 
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๖) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



๗ 
 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 
๓๖. โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบกลไกในกำรขบัเคลือ่นประมวลจรยิธรรมและควำมโปรง่ใส  

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗) 

กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๔๘) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๗. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ  
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (๔๙) 
๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ" (๕๐) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๘. โครงกำร Strong     Stronger    Strongest : พันธสญัญำพฒันำองคก์รใสสะอำด (๕๑) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ์ที ่5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
๓๙. โครงกำรพฒันำบคุลำกรตำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (๕๒) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๔๐. โครงกำรคดัเลอืกและเชดิชเูกยีรตกิำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๓) 
๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๕๔) 
๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและส ำนักท่ีปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 

รัฐสภำ (๕๕) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขดักนัแหง่ผลประโยชนส์ว่นตวักบัสว่นรวม (๕๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร - เชี่ยวชำญ จ ำนวน ๔๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔๒. โครงกำรสง่เสรมิเครอืขำ่ยปฏบิตัติำมหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง (พอเพียง วินัย สุจรติ  
จิตอำสำ) (๕๗) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๔๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งคณุธรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน (๕๘) 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนำและขยำยเครือขำ่ยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในประเทศ 

๔๔. โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นตำ่งประเทศกบัเครอืขำ่ยภำยในประเทศ (๕๙) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

 



๘ 
 
๔.  กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  

โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ก ำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกจะมี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ แล้ว ยังได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้อง
และยึดโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ซึ่งนอกเหนือจำกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ส ำนักงำนฯ จะต้องมี 
กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถว้นตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

ยทุธศำสตรท์ี ่๒ ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยำกรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  
และกลำ้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่นและผลักดันกลไก
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสรมิ 
ให้มีผู้น ำต้นแบบทำงจริยธรรม 

๑. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำรขบัเคล่ือน
ประมวลจริยธรรมและควำมโปรง่ใส 

๑.๑ สมัมนำชี้แจงแผนปฏิบตัิกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒ สมัมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 
๒. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
๓. โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชูเกียรติกำรปฏบิัตติำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 

๓.๑ กิจกรรมคดัเลือกผู้ยึดมัน่และปฏิบตัิตำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 

๓.๒ กิจกรรมคดัเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ 

๓.๓ กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรม : เชดิชูผู้ยึดมั่นและส ำนกัที่
ปฏิบัตติำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
๔. โครงกำรขยำยผลและตอ่ยอดหลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม 

- กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร 
๕. โครงกำร Strong – Stronger – Strongest : พันธสญัญำ
พัฒนำองค์กรใสสะอำด 

 
 
 

 



๙ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกนักำร
กระท ำผดิกฎหมำยที่เกี่ยวกบักำรทุจริต
ในภำครัฐ 

๑. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระหว่ำงส ำนกังำน ป.ป.ช. กบัส ำนกังำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำกับส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร  
    - กำรบรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 
    - กำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สนิและหนี้สนิ
เจ้ำหนำ้ที่ของรฐั 
๒. โครงกำร Digital Thinking : กำรขดักันแหง่ผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่นและผลักดัน
นโยบำยควำมโปร่งใสของรฐัสภำ 

โครงกำรจดัท ำแผนและก ำกบัตดิตำมส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสว่นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ และกำรก ำกบั ตดิตำม กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

ยทุธศำสตรท์ี ่๓ พฒันำทรพัยำกรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มศีกัยภำพสงู และน ำเทคโนโลยี 
มำสนบัสนนุภำรกจิดำ้นกระบวนกำรนติบิญัญตัอิยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสรำ้ง
กระบวนกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำทีม่ี
ประสิทธิภำพ 

๑. โครงกำรควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิงำนเชงิยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 
๒. โครงกำรประเมินควำมคุม้ค่ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลยคทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีลละนวตักรรม 
มาใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพันนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวคนิสภา 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ  

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบกำรเรียนรู้ 
ขององค์กร 
๒. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ 
(Competency based HRD) เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผน 
พัฒนำรำยบุคคล (IDP : Individual development plan) 
   - กิจกรรมกำรเรียนรูด้้วยตนเอง (Self-development) 

ยทุธศำสตรท์ี ่๔ สรำ้งควำมผำสกุและพฒันำคณุภำพชวีติของทรพัยำกรบคุคลใหม้คีวำมสขุอยำ่งสมดลุตำม
หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ทรัพยำกรบคุคล 

๑ โครงกำรยกระดับคณุภำพชีวิตและกำรสรำ้งควำมผกูพันของ
บุคลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพันธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพและมีควำมสขุ (Happy 
Workplace) 



๑๐ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินชวีิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงกำรสง่เสรมิเครือขำ่ยปฏิบัติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำน 
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผดิชอบ 
ต่อสังคม 

 
๕.  งบประมำณ 
 โครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยใต้วงเงินงบประมำณ จ ำนวนรวม ๑๒,๓๔๘,๒๐๐ บำท ดังนี้ 

๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรมและสัมมนำ จ ำนวน ๔๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่น 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรมในส่วนของส ำนักงำนฯ โดยมีงบประมำณ
จ ำนวน ๖,๓๘๑,๕๐๐ บำท 

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

๓. โครงกำรด้ำนกำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่น 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๒,๑๖๖,๗๐๐ บำท 

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

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละ ๘
๒,๑๖๖,๗๐๐ บาท

ร้อยละ ๑๗

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

 ร้อยละ ๒๓

๖,๓๘๑,๕๐๐ บาท

ร้อยละ ๕๒

ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา ด้านทุนการศึกษา

ด้านการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ด้านการแลกเปล่ียนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ



๑๑ 
 
๖.  กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

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

๑) ด ำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละโค รงกำรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) ผลผลิตของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงกำร 
๓) ผลลัพธ์ของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

บทที ่๒ 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร 

แผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ก ำหนดโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยแบ่ งโครงกำรออกเป็นตำมกลยุทธ์ 
ซึ่งประกอบด้วย โครงกำรจ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ดังนี้ 

๑. สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่ 1.1 พัฒนำระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1. โครงการจัดท าลผนสืบทอดต าลหน่งในองค์กร  -   
๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มลข็งในการ
บริหารงานบคคคล  -   

๓. โครงการซักซ้อมลผนป้องกันลละระงบัอัคคีภัย
ลละลผนส ารองฉคกเฉนิกรณเีกิดอคทกภัยลละ
ลผ่นดินไหว ประจ าอาคารสคขประพฤต ิ 
ส านักงานเลขาธิการวคนิสภา (งานประจ า) 

 -   

๔. พิธีอ าลาราชการ ประจ าปี 256๒ (งานประจ า)  -   
กลยุทธ์ที ่ 1.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคค้มค่าของส านักงาน  
เลขาธกิารวคนิสภา 

 -   

กลยุทธ์ที ่ 1.๓ พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
๖. โครงการพันนากระบวนการการท างานเชิงรคก  -   
กลยุทธ์ที ่ 1.4 พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
๗. โครงการชีล้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส านกังานเลขาธิการวคนิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานประจ า) 

 -   

 
 
 

    



๑๓ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร 
กลยุทธ์ที ่ ๒.๕  สง่เสรมิ และพัฒนำงำนดำ้นกฎหมำยและวชิำกำร เพื่อตอบสนองกำรด ำเนนิกำรของสมำชิก
วฒุสิภำ 
๘. โครงการพันนาทกัษะลละเสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบตัิงานเพื่อสนับสนคนการด าเนนิงานของ
คณะกรรมาธิการ 

 -   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย 
โครงการด้านการพันนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบตัิงาน 
๙. โครงการพันนาทกัษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
ของขา้ราชการส านักงานเลขาธกิารวคนิสภา  -   

๑๐. โครงการพันนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวคนิสภา  -   

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน 
๑๑. โครงการพันนาการจัดท าข้อมูลวิชาการ 
เพื่อสนับสนคนงานนิตบิัญญตั ิส าหรับขา้ราชการ 
สายงานนิตกิาร 

 -   

๑๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำข้อมูลวิชำกำร 
เพื่อสนับสนนุงำนนิตบิัญญตั ิส ำหรับขำ้รำชกำร
สำยงำนวิทยำกำร 

 -   

๑๓. โครงกำรเสรมิสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำว
ร้องทุกข์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏบิัตงิำน  -   

๑๔. โครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ละทักษะเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหนำ้ที่ต ำรวจ
รัฐสภำ 

 -   

๑๕. โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรบั
กำรปฏิบตัิงำนของภำครัฐดว้ยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ด้ำนกำรพิมพ ์

 -   

๑๖. โครงกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำน
ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรในยุคดิจิทัล  -   

๑๗. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจดชวเลข 
เพื่อสนับสนนุงำนนิตบิัญญตั ิ  -   



๑๔ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

๑๘. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงนิ
กำรคลงัรัฐสภำ  -   

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
๑๙. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลกัของบุคลำกร 

- หลกัสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ" 
ระดบักลำง 

 -   

๒๐. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลกัษณะ
งำนทีป่ฏิบัต ิ

- หลกัสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำ
และสรำ้งนวตักรรมในกำรท ำงำน 

 -   

๒๑. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร     
- กำรสัมมนำและศกึษำดูงำนด้ำนกำรบรหิำร

จัดกำรองคก์ร  -   

- กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
และสรำ้งนวตักรรมขององคก์ร (Change and 
Innovation Leader) 

 -   

๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การด ารง
ต าลหนง่ในระดบัที่สูงขึ้น ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  -   

๒๓. โครงการประเมนิลละพันนาบคคลากรตาม
หลักสมรรถนะ (Competency based HRD)  
เพื่อประกอบการจดัท าลผนพันนารายบคคคล (IDP 
: Individual development plan) 

 -   

๒๔. โครงการพันนาการจัดการความรู้ลละระบบ
การเรียนรูข้ององค์กร  -   

๒๕. โครงการส่งขา้ราชการไปศึกษา/อบรมกบั
หนว่ยงานภายนอก  -   

๒๖. โครงการพันนาบคคลากรส านักงานเลขาธิการ
วคนิสภา ณ ต่างประเทศ  -   

โครงกำรด้ำนกำรสนบัสนนุทุนกำรศึกษำและทนุฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลำกร 
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ลละพันนา 
อย่างต่อเนื่อง  -   



๑๕ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

โครงกำรด้ำนกำรสนบัสนนุให้บุคลำกรไดแ้ลกเปลี่ยนกบัรัฐสภำตำ่งประเทศ 
๒๘. โครงการลลกเปลี่ยนข้าราชการส านกังาน
เลขาธกิารวคนิสภาไทยกบัตา่งประเทศ  -   

๒๙. โครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายลละเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณส านักงาน
เลขาธกิารวคนิสภา 

 -   

๓๐. โครงการเผยลพร่ภาษาลละวันนธรรม
ต่างประเทศ  -   

๓๑. โครงการพันนาศักยภาพในการลปลง
ยคทธศาสตร์สู่การปฏบิัต ิลละวธิีการเขียนโครงการ/
กิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ 

 -   

กลยุทธ์ที ่ 5.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธล์ละสรา้ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลละมคีวามสคข 

 -   

๓๓. โครงการส่งเสริมสนบัสนคนลละพันนาความรู้
ความเข้าใจด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR)  
ลละสิ่งลวดล้อม 

 -   

๓๔. โครงการจัดสวัสดกิารเพ่ิมเติมลละการสร้าง
การพ่ึงพาตนเอง  -   

กลยุทธ์ที ่ 5.3 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร 
๓๕. โครงการเสรมิสร้างปฏญิญาความดขีองสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา  -   

๓๖. โครงการพันนาลละปรบัปรคงระบบกลไกใน
การขบัเคลื่อนประมวลจริยธรรมลละความโปรง่ใส  -   

๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันลละ
ปราบปรามการทคจรติ  -   

๓๘. โครงกำร Strong     Stronger    Strongest 
: พันธสญัญำพฒันำองคก์รใสสะอำด  -   

 
 
 

    



๑๖ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

กลยุทธ์ที ่ 5.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
๓๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ  -   

๔๐. โครงกำรคดัเลือกและเชิดชูเกียรตกิำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ  -   

๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแหง่
ผลประโยชน์สว่นตัวกับสว่นรวม  -   

๔๒. โครงกำร Strong Model จิตพอเพียง  -   
๔๓. โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน  -   

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๖ กำรพฒันำเครอืขำ่ยและควำมรว่มมอืทัง้ในและตำ่งประเทศ 
กลยทุธท์ี ่๖.๑ พฒันำ และขยำยครอืขำ่ยควำมรว่มมอืกบัหนว่ยงำนภำยในประเทศ 
๔๔. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ดำ้นต่ำงประเทศ
กับเครือข่ำยภำยในประเทศ  -   

รวม 
๔๔ 

โครงกำร 
- 

๔๒ 
โครงกำร  

๔๔ 
โครงกำร 

 
๒. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะพิจำรณำจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้
ในแต่ละโครงกำร และกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งจำกตำรำงข้ำงต้น
สรุปได้ว่ำ 

๑. มีกำรด ำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละโครงกำร 
จ ำนวน ๔๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

หมำยเหต ุ: ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคลได้ยกเลิกกิจกรรม ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสัมมนำ
ปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ซึ่งอยู่ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ทั้งนี้ กำรยกเลิกโครงกำรดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร 

๒. มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของโครงกำร จ ำนวน ๔๒ โครงกำร  
โดยผลผลิตของกำรด ำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ 

๓. มีด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงกำร จ ำนวน ๔๔ โครงกำร โดยผลลัพธ์
ของกำรด ำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๑๗ 
 

ดังนั้น สรุปผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘ 

ทั้งนี้ โครงกำรที่ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร 
ดังนี้ 

โครงกำร/กจิกรรม ตวัชีว้ดัผลผลติ/ผลลพัธ์ สำเหตทุีไ่มบ่รรลเุปำ้หมำย 
๑) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
หลักของบุคลำกร 
- หลกัสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ" 
ระดบักลำง 

ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ำรับ 
กำรอบรมโครงกำรพัฒนำ 
สมรรถนะหลักของบุคลำกร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั 
เรื่องทีไ่ดร้ับกำรอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด 

กำรด ำเนนิหลกัสตูร "กำรพฒันำ
บคุลำกรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่
ของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ" 
ระดบักลำง  
- ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตร
ดังกลำ่ว มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
เรื่องทีไ่ดร้ับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด 
คดิเปน็รอ้ยละ ๗๖.๐๐ เนื่องจำก  
แผนก ำหนดไว ้รอ้ยละ ๘๐.๐๐ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

๒) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

ผลผลิต 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลำกร 
ที่เข้ำรว่มโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัหลกั
คุณธรรมและจริยธรรม 
ในกำรปฏิบัตงิำน 

กำรด ำเนนิโครงกำรเสรมิสรำ้งคณุธรรม
เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน  
- บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏบิัติงำน 
คดิเปน็รอ้ยละ ๖๔.๐๐ เนื่องจำก  
แผนก ำหนดไว ้รอ้ยละ ๙๐.๐๐ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้



๑๘ 
 

๓. กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณตำมแผนฯ 

 กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงชัดเจนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นรำยไตรมำส เพ่ือให้มีกำรใช้เงินงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินโครงกำรที่ก ำหนดได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  
ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ทีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
ตำมแผนฯ 

ผลกำรใชจ้ำ่ย 

งบประมำณทีใ่ช ้
งบประมำณ 

คงเหลือ/-เกินงบฯ 

รอ้ยละกำรใช ้
งบประมำณ 

เทยีบกบัแผนฯ 
๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรม
และสัมมนำ (จ ำนวน ๔๑ 
โครงกำร) 

๖,๒๙๖,๖๑๐ ๙,๔๒๙,๒๕๐.๘๖ - ๓,๑๓๒,๖๔๐.๘๖ ๑๐๐ 

- งบฯ ส ำนกัพัฒนำฯ ๕,๓๕๗,๖๙๐ ๘,๗๕๐,๑๐๑.๓๖ - ๓,๓๙๒,๔๑๑.๓๖ ๑๐๐ 
- งบฯ ส ำนกัอื่นๆ ๙๓๘,๙๒๐ ๖๗๙,๑๔๙.๕๐ ๒๕๙,๗๗๐.๕๐ ๗๒.๓๓ 
๒. โครงกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๓,๕๓๖ ๗๘๖,๔๖๔ ๗๑.๙๑ 

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

๒,๑๖๖,๗๐๐ ๒,๔๙๙,๒๑๐.๐๐ - ๓๓๒,๕๑๐.๐๐ ๑๐๐ 

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

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๕,๓๑๖.๙๖ ๙๐๔,๖๘๓.๐๔ ๙.๕๓ 

รวมงบประมำณ (ตำมแผน) ๑๒,๒๖๓,๓๑๐ ๑๔,๐๓๗,๓๑๓.๘๒ - ๑,๗๗๔,๐๐๓.๘๒ ๑๐๐ 

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

- ๒,๘๑๔,๕๓๓.๕๐ - ๑๐๐ 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ ๑๒,๒๖๓,๓๑๐ ๑๖,๘๕๑,๘๔๗.๓๒  ๑๐๐ 

 โดยผลกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ของแต่ละโครงกำร และงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร มีรำยละเอียดดังนี้ 



๑๙ 
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งบประมาณ การใชง้บประมาณ

กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๑ การบรหิารจัดการองค์กรทีด่ีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที ่ ๑.1  พัฒนาระบบด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล
๑. โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งในองค์กร  (1) ๑ หลักสูตร ๑ หลักสูตร ๑๒๐ ๙๖ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๐๐ 28,000 5,175.00 ส ำนักบริหำรงำนกลำง
ปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเป็น 80.00  - มีรำยงำนผล   - ร้อยละ ๑๐๐ ของ  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 - โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งในองค์กร กำรทบทวน และ กำรด ำเนินกำรตำม
 (Succession Plan) ประกำศส ำนักงำน แผนสืบทอดต ำแหน่ง
 - ปรับจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยลดลง จำก จ ำนวน ๑๔๐ คน เลขำธกิำรวฒิุสภำ (Succession Plan)
เป็น จ ำนวน ๑๒๐ คน เร่ือง แผนสืบทอด ของส ำนักงำน
 - ปรับตัวชีว้ดัผลผลิตและตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ต ำแหน่ง (Succession เลขำธกิำรวฒิุสภำ

Plan) ของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒิุสภำ

๒. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล  (๒) ๑ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 232 196 ตัวชีว้ดัผลผลิต 82.30 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 84.20 ๑๕,๐๐๐ 10,050.00  ส ำนักบริหำรงำนกลำง
84.48   ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

    - กิจกรรมที ่๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่สร้ำง 118 113  - ร้อยละ 80 ของ 78.20  - ร้อยละ ๘๕ ของ 81.20
ควำมเข้ำใจระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง (91.13) ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ
(Talent Management) ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ เชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ น ำควำมรู้ เกีย่วกับกฎ 
    - กิจกรรมที ่๒ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ 114 83 ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ 86.40 ระเบียบ หลักเกณฑ์ 87.20
คู่มือผู้บังคับบัญชำในกำรด ำเนินกำรด้ำนวนิัยของ 72.81 กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวธิกีำร
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจนงำนด้ำน บริหำรงำนบุคคล

กำรบริหำรงำนบุคคล ตำมกฎหมำยใหม่
ตำมกฎหมำยใหม่ ไปใชใ้นกำรปฏิบัติงำน

๓. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยและ ๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร 200 819 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๘๐,๖๐๐ 80,600.00 ส ำนักบริหำรงำนกลำง
แผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจ า 82.18 ส ำนักงำนฯ ได้จัด ๑ คร้ัง ร้อยละ ๘๐ ของ 85.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
อาคารสุขประพฤติส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โครงกำรกำรซักซ้อม  บุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม 

(งานประจ า) แผนป้องกันและระงับ โครงกำรกำรซักซ้อม

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการพัฒนาบคุลากรของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จ านวน ๔๔ โครงการ (จ าแนกรายหลักสูตร/กิจกรรม จ านวน ๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)
จ านวน จ านวน

กลุม่เป้าหมาย(คน)
ผลผลิต ผลลัพธ์

- ๒๐ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

 1) กิจกรรม คร้ังที ่๑ กำรจัดอบรมหัวข้อ "กำรดับเพลิงขัน้ต้น 60 57 อัคคีภัยและแผน แผนป้องกันและระงับ ๒๙,๗๐๐ 29,700.00

และกำรซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟ" (๓) 95.00 ส ำรองฉุกเฉินกรณี อัคคีภัยและแผน
 ๒) กิจกรรม คร้ังที ่๒ กำรจัดอบรมหัวข้อ กำรปฐมพยำบำล 80 65 เกิดอุทกภัยและแผ่น ส ำรองฉุกเฉินกรณี ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐

เบือ้งต้น " (๔) 81.25 ดินไหวของส ำนักงำนฯ เกิดอุทกภัยและแผ่น
 ๓) กิจกรรม กำรฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องให้เกิดควำม 60 60 เป็นประจ ำอย่ำง ดินไหวของส ำนักงำนฯ ๒๙,๗๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐

ช ำนำญ หัวข้อ ทบทวนกำรดับเพลิง กำรซักซ้อมกำรอพยพ 100 ต่อเนือ่ง จ ำนวน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หนีไฟและกำรปฐมพยำบำล" (๕) ๑ คร้ังต่อปี เกีย่วกับแนวทำงกำร

 ๔) หลักสูตร "กำรฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟประจ ำปี" (๖) 1,208 634 ปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุภัย ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐
52.48 พิบัติต่ำงๆ

๔. กิจกรรมจัดพิธีอ าลาราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 300 419 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๔๒,๔๐๐ 41,992.62 ส ำนักบริหำรงำนกลำง
(งานประจ า) (๗) 100 มีกจิกรรมตำมโครงกำร 2 กิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมในพิธอี ำลำ 419 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 - กิจกรรมที ่๑ จัดท ำบอร์ดแสดงประวติัย่อเพือ่เป็นเกียรติ พิธอี ำลำรำชกำรฯ  รำชกำร ไม่น้อยกวำ่ 

แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 2 กิจกรรม ๓00 คน
 - กิจกรรมที ่๒ จัดพิธอี ำลำรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที ่ ๑.๒  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 80 77 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๒๕,๐๐๐ 121,200.00 ส ำนักนโยบำยและแผน
ความคุ้มค่าของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๘) 96.25  - มีกำรเสริมสร้ำง ๑ คร้ัง  - ร้อยละ ๘๐ ของ 88.75

    * หมำยเหตุ : ขอปรับเปล่ียนแปลงงบประมำณตำม ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  กลุ่มเป้ำหมำยมี 

แผนปฏิบัติกำรฯ ลดลง จำก จ ำนวน ๒๒๐,000 บำท เกีย่วกับกำรประเมิน ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
 เป็น จ ำนวน ๑๒5,๐๐0 บำท ควำมคุ้มค่ำ เกีย่วกับกำรประเมิน

จ ำนวน ๑ คร้ัง ควำมคุ้มค่ำ
กลยุทธ์ที ่ ๑.๓  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. โครงการพัฒนากระบวนการท างานเชิงรกุ (๙) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 105 89 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๘๕,๕๒๐ 63,600.00  ส ำนักนโยบำยและแผน
    * หมำยเหตุ : ขอปรับเปล่ียนแปลงงบประมำณตำม 84.76  - ร้อละ ๘๐ ของ 100  - ร้อยละ ๘๐ ของ 88.89
แผนปฏิบัติกำรฯ ลดลง จำก จ ำนวน 125,000 บำท หน่วยงำนภำยใน  กระบวนกำรท ำงำน 

เป็น จ ำนวน 85,520 บำท สังกัดส ำนักงำน ของหน่วยงำนภำยใน
เลขำธกิำรวฒิุสภำ ส ำนักงำนเลขำธกิำร
มีกำรพัฒนำกระบวน วฒิุสภำทีไ่ด้รับกำร
กำรท ำงำนเชิงรุก พัฒนำปรับปรุงมีผล

กำรด ำเนินงำนทีดี่ขึน้

- ๒๑ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

กลยุทธ์ที ่ ๑.๔  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๗. โครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 60 49 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๓๓,๐๐๐ 5,700.00    ส ำนักนโยบำยและแผน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจ า) (๑๐) 81.67  - ร้อยละ ๘๐ ของ 81.66 ๑. ผลกำรประเมิน ๑. ผลกำร

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม  ควำมรับรู้ของผู้เข้ำ ประเมิน

รับฟังกำรชีแ้จงกรอบ รับฟังกำรชีแ้จงกรอบ ควำมรับรู้ฯ 

กำรประเมินผลกำร กำรประเมินผลกำร ๔.๐๐ คะแนน

ปฏิบัติรำชกำรของ ปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธกิำร ไม่น้อยกวำ่ ระดับ ๒. ผลกำร
วฒิุสภำประจ ำปี ๔.๐๐๐๐ คะแนน ประเมนิองค์กร

งบประมำณ พ.ศ. ๒. ผลกำรประเมิน ปี ๒๕๖๒
๒๕๖๒ องค์กรประจ ำปี เท่ำกับ

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔.๙๗๐๗
ไม่น้อยกวำ่ระดับ 

4.5000 คะแนน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

กลยุทธ์ที ่ ๒.๕  ส่งเสรมิ และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสรมิสรา้งสมรรถนะการ ๔ กิจกรรม ๔ กิจกรรม 213 425 ตัวชีว้ดัผลผลิต 86.00 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 93.10 ๑๐๐,๔๐๐ 94,800.00 ส ำนักกรรมำธกิำร ๑,๒,๓
ปฏิบัตงิานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธกิาร 100 ร้อยละ ๘๖ ของ  ร้อยละ ๘๖ ของ 

กิจกรรมที ่๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรสนับสนุน 240 690 บุคลำกรผู้เข้ำรับ บุคลำกรผู้เข้ำรับ ๒๕,๒๐๐ 19,600
กำรด ำเนินงำนเพือ่แลกเปล่ียนกระบวนกำรท ำงำนให้เป็น กำรอบรมเกีย่วกับ กำรอบรมเกีย่วกับ
คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที ่(๑๑) กำรพัฒนำทักษะและ กำรพัฒนำทักษะ
กิจกรรมที ่๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Info Graphic 100 163 สมรรถนะในกำร และสมรรถนะในกำร ๒๔,๒๐๐ 24,200
Presentation Workshop and Training” (๑๒) ปฏิบัติงำน เพือ่สนับ ปฏิบัติงำน เพือ่สนับ
กิจกรรมที ่๓ จัดท ำ Info Graphic (๑๓)  -  - สนุนกำรด ำเนินงำน สนุนกำรด ำเนินงำน  -  -
กิจกรรมที ่๔ เล่ำสู่กันฟัง (๑๔) 300 423 ให้ฝ่ำยนิติบัญญัติ ให้ฝ่ำยนิติบัญญัติมี ๕๑,๐๐๐ 51,000
 * หมำยเหตุ : ยกเลิกกิจกรรมที ่๒ ศึกษำดูงำนหน่วยงำน มีควำมรู้เข้ำใจ ควำมรู้เข้ำใจเกีย่วกับ
ต้นแบบ (Best Practice) กำรน ำข้อมูลมำจัดท ำ Info Graphic เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ เร่ืองทีไ่ด้รับกำรอบรม
และขอปรับเปล่ียนงบประมำณในแต่ละกิจกรรมใหม่ กำรอบรมเพิม่ขึน้ และสำมำรถน ำไปใช้
จำก จ ำนวน 102,000 บำท เป็น จ ำนวน 100,400 บำท ปฏิบัติงำนได้อย่ำง

มีประสิทธภิำพ

- ๒๒ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามทีอ่งค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
โครงการด้านการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๔ คร้ัง ๔ คร้ัง 1,025 968 ตัวชีว้ดัผลผลิต 85.12 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 84.30 ๖๒๐,๐๐๐ 470,669.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๕) 94.44  - ร้อยละ ๘๐ ของ   - ร้อยละ ๘๐ ของ 

   กลุ่มที ่๑ กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ ผู้ทีด่ ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 22 19 ผู้เข้ำรับกำรอบรม 80.00 ผู้เข้ำรับกำรอบรม 89.40
วฒิุสภำ รองเลขำธกิำรวฒิุสภำ ทีป่รึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 86.36 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
   กลุ่มที ่๒ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 30 25 เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ๙๖.๖๗ ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม 82.80
ผู้ด ำรงต ำแหน่งนักวชิำกำรคอมพิวเตอร์และเจ้ำพนักงำน 83.33 กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ไปปรับใช้กับกำร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กำรทดสอบควำมรู้ ปฏิบัติงำนได้
   กลุ่มที ่๓ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและวชิำกำร ได้แก่ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 481 442 ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด 81.00 81.80
ต ำแหน่งในประเภทวชิำกำร ยกเวน้นักวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 91.89
   กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่นๆ ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่ง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 492 482 82.80 83.20
ประเภททัว่ไป ยกเวน้เจ้ำพนักงำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 97.97
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ ๑ คร้ัง 1 คร้ัง 30 29 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๕๕,๐๐๐ 47,908.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๖) 87.88 ร้อยละ ๘๐ ของ 87.88 ร้อยละ ๘๐ ของ 81.20

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ไปปรับใช้กับกำร
กำรทดสอบควำมรู้ ปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

โครงการด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

๑๑. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 145 128 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๔๐,๐๐๐ 101,600.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
งานนิติบัญญัติ ส าหรบัข้าราชการสายงานนิติการ (๑๗) 90.63 ร้อยละ ๘๐ ของ 82.50  - ร้อยละ ๘๐ ของ 81.70

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

โครงกำรจัดท ำข้อมูล โครงกำรจัดท ำข้อมูล
วิชำกำรเพื่อสนับสนุน วิชำกำรเพื่อสนับสนุน

- ๒๓ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

งำนนิติบัญญัติมีควำมรู้ งำนนิติบัญญติัสำมำรถ
 ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ น ำควำมรู้ทีไ่ด้รับจำก
เร่ืองทีไ่ด้รับกำรอบรม กำรอบรมไปปรับใช้กับ

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด

๑๒. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 134 128 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๐๐,๐๐๐ 91,600.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
งานนิติบัญญัติ ส าหรบัข้าราชการสายงานวิทยาการ (๑๘) 95.52  - ร้อยละ ๘๐ ของ 88.20 ร้อยละ ๘๐ ของ 80.20

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  โครงกำรจัดท ำข้อมูล 

โครงกำรจัดท ำข้อมูล วิชำกำรเพื่อสนับสนุน
วิชำกำรเพื่อสนับสนุน งำนนิติบัญญัติ
งำนนิติบัญญัติมีควำมรู้ สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม
เร่ืองทีไ่ด้รับกำรอบรม ไปปรับใช้กับ
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด

๑๓. โครงการเสรมิสรา้งเทคนิคการจัดการเรือ่งราว ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 40 37 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๐๕,๐๐๐ 89,970.70  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รอ้งทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๑๙) 92.50 ร้อยละ ๘๐ ของ 92.50 ร้อยละ ๘๐ ของ 80.40

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำร
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรทดสอบควำมรู้ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

- ๒๔ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 30 30 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๘๐,๐๐๐ 49,800.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจรฐัสภา (๒๐) 100 ร้อยละ ๘๐ ของ 100 ร้อยละ ๘๐ ของ 80.60

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำร
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรทดสอบควำมรู้ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

๑๕. โครงการการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือรองรบั ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 84 82 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๗๓,๕๐๐ 38,165.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การปฏิบัติงานของภาครฐัด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 97.62 ร้อยละ ๘๐ ของ 80.95 ร้อยละ ๘๐ ของ ๘๐.๖๐
ด้ำนกำรพิมพ ์(๒๑) ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ปรบัลดงบประมาณ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
 - ปรับงบฯ จำก จ ำนวน ๙๐,๐๐๐ บำท เป็น เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำร
จ ำนวน ๗๓,๕๐๐ บำท กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ

กำรทดสอบควำมรู้ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

๑๖. โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถด้าน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 57 55 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๔๗,๐๐๐ 43,800.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประชาสัมพันธ์และสือ่สารองค์กรในยุคดิจิทัล (๒๒) 96.49 ร้อยละ ๘๐ ของ 96.49 ร้อยละ ๘๐ ของ 82.60

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำร
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรทดสอบควำมรู้ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

- ๒๕ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

๑๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพ่ือ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 83 81 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๕๕,๐๐๐ 26,495.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สนับสนุนงานนิติบัญญัต ิ(๒๓) 97.60 ร้อยละ ๘๐ ของ 97.60 ร้อยละ ๘๐ ของ 84.00 ส ำนกัรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

ปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเป็น ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

 * โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดและจัดท ำรำยงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
กำรประชุม (ชวเลข) เพือ่สนับสนุนงำนนิติบัญญัติ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำร

กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ฝึกอบรมไปปรับใช้กับ
กำรทดสอบควำมรู้ กำรปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 169 156 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๗๐,๐๐๐ 38,100.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การคลังรฐัสภา (๒๔) 92.31 ร้อยละ ๘๕ ของ 91.12 ร้อยละ ๘๐ ของ 83.60 ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ
 * หมำยเหตุ : มีกำรปรับจ ำนวน กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำยที่เขำ้ร่วม  กลุ่มเป้ำหมำยที่เขำ้ร่วม 

จำก จ ำนวน 160 คน เป็น จ ำนวน 180 คน / ระยะเวลำ โครงกำร มีควำมรู้และ โครงกำรสำมำรถน ำ
จำก จ ำนวน 2 วนั เป็น จ ำนวน 1 วนั / งบประมำณ ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ควำมรู้เกีย่วกับ
จำก จ ำนวน 115,000 บำท เป็น จ ำนวน 70,000 บำท กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏบิติัตำมกฎหมำย 

 ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ
กำรเงินกำรคลัง กำรเงินกำรคลัง
ทีเ่กีย่วข้องในกำร ทีเ่กีย่วข้องในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ปฏิบัติรำชกำร

โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 100 ๗๗ ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 77.00 ร้อยละ ๘๐ ของ 76.00 ร้อยละ ๘๐ ของ 80.80 ๗๐,๐๐๐ ๖๙,๑๘๔.๘๐
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ" ระดับกลำง (๒๕) ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

 * หมำยเหตุ : มีกำรปรับจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โครงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำ
จำก จ ำนวน ๖๖ เป็น จ ำนวน 1๐0 คน / ระยะเวลำ สมรรถนะหลักของ สมรรถนะหลักของ
จำก เดือน ธ.ค.๖๑ เป็น เดือน ม.ค.๖๒ / งบประมำณ บุคลำกรมีควำมรู้ บุคลำกรสำมำรถน ำ
จำก จ ำนวน ๕๖,๐๐๐ บำท เป็น จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ควำมรู้ทีไ่ด้รับจำก

เร่ืองทีไ่ด้รับกำรอบรม กำรอบรมไปปรับใช้

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ กับกำรปฏิบัติงำนได้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด

- ๒๖ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลกัษะงานที่ปฏิบัติ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 84 81 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม 96.43 ร้อยละ ๘๐ ของ 96.43 ร้อยละ ๘๐ ของ 83.00 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๔๐๐.๐๐
ในกำรท ำงำน (๒๖) ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเป็น หลักสูตร Design สำมำรถน ำควำมรู้
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนทีป่ฏิบัติ Thinking เพือ่กำร ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม
(Functional Competency) หลักสูตร กำรคิดเชิงออกแบบ พัฒนำและสร้ำง ไปปรับใช้กับกำร
Design Thinking เพือ่กำรพัฒนำและสร้ำงนวตักรรม นวตักรรมในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนได้
ในกำรท ำงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
 * หมำยเหตุ : มีกำรปรับกลุ่มเป้ำหมำย จำก จ ำนวน เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ
๑๓๕ คน เป็น จ ำนวน ๘0 คน / ระยะเวลำ จำก กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์
เดือน ธ.ค.๖๑ เป็น ม.ีค.๖๒ ลดเหลือ ๒ รุ่น / งบประมำณ กำรทดสอบควำมรู้
จำก จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท เป็น จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 123 136 ตัวชีว้ดัผลผลิต 95.25 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 92.20 ๕๗๖,๐๐๐ 345,849.80 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
100 ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 30 48 ผู้เข้ำรับกำรอบรม 93.80 ผู้เข้ำรับกำรอบรม 95.40 ๕๐๐,๐๐๐ 303,220.00 

องค์กร (๒๗) 100 ได้รับกำรพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงกำร สมรรถนะทำงกำร
บริหำรและมีควำมรู้ บริหำรสำมำรถน ำ
ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ควำมรู้ทีไ่ด้รับจำก
เร่ืองทีไ่ด้รับกำรอบรม กำรอบรมไปปรับใช้
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ กับกำรปฏิบัติงำนได้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด

๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงและสร้ำง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 93 88 ตัวชีว้ดัผลผลิต 87.20 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 89.00 ๗๖,๐๐๐ ๔๒,๖๒๙.๘๐
นวตักรรมขององค์กร (Change and Innovation 94.62 ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

 Leader) (๒๘) ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้รับกำรพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงกำร สมรรถนะทำงกำร

- ๒๗ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

บริหำรและมีควำมรู้ บริหำรสำมำรถน ำ
ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ควำมรู้ทีไ่ด้รับจำก
เร่ืองทีไ่ด้รับกำรอบรม กำรอบรมไปปรับใช้
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ กับกำรปฏิบัติงำนได้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทีก่ ำหนด

๒๒. โครงการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารด ารงต าแหน่ง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 63 60 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๖๘,๐๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ในระดับทีสู่งขึน้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๙) 95.24 ร้อยละ ๘๐ ของ 95.24 ร้อยละ ๘๐ ของ 98.41

ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ ไปประยุกต์ใช้ในกำร
กำรทดสอบควำมรู้ ปฏิบัติงำนได้
ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด

๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 1,021 1,021 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๓๘,๐๐๐ ๓๖,๘๙๐.๐๐ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สมรรถนะ (Competency based HRD) เพ่ือประกอบ 100 ร้อยละ ๘๐ ของ 97.87  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของ 100
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual ข้ำรำชกำรส ำนักงำน  ข้ำรำชกำรทีจ่ัดท ำ 

development plan) (๓๐) เลขำธกิำรวฒิุสภำ แผนพัฒนำรำยบุคคล
 - กำรประเมินสมรรถนะ ได้จัดท ำแผนพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำ
 - กำรพฒันำตำมแผนพฒันำรำยบุคคล (IDP) และแผนเส้นทำง รำยบุคคล ตำมแผนทีก่ ำหนด
ควำมก้ำวหน้ำ ๒. ร้อยละ ๘๕ ของ 99.32

 • กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ข้ำรำชกำรส ำนักงำน 

แนวทำงกำรพัฒนำฯ เลขำธกิำรวฒิุสภำ
 • กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) มีระดับสมรรถนะ

ตำมทีอ่งค์กรคำดหวงั

- ๒๘ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม 145 157 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๔๐,๐๐๐ ๖๒,๓๗๗.๐๐ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กร 100 องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเป็น ๑๙ องค์ควำมรู้ ร้อยละ ๘๐ ของ 100

๒4.1 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ 45 45 ต่อกำรปฏิบัติงำนของ  บุคลำกรส ำนักงำน  ๓๐,๐๐๐ ๑๑,๖๘๐.๐๐
(KM Team) (๓๑) ส ำนักงำนเลขำธกิำร เลขำธกิำรวฒิุสภำ
๒4.2 กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  -  - วฒิุสภำทีจ่ัดท ำขึน้ ทีเ่กีย่วข้องกับ 12,000 15,977.00

(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) (๓๒) อย่ำงน้อย องค์ควำมรู้สำมำรถ

๒4.3 กำรจัดกิจกรรมวนัแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) (๓๓) 100 112 ๓ องค์ควำมรู้ น ำควำมรู้ไปใช้ใน ๙๘,๐๐๐ ๓๔,๗๒๐.๐๐
 * หมำยเหตุ : กิจกรรมที ่๓ ปรับกลุ่มเป้ำหมำยลดลง กำรปฏิบัติงำน

จำก จ ำนวน ๑๖๐ คน เป็น จ ำนวน ๑๐๐ คน
 * ปรับงบประมำณเพิม่ขึน้ จำก จ ำนวน 78,๐๐๐ บำท
เป็น จ ำนวน ๙๗,๐๐๐ บำท

๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับ ๒๕ หลักสูตร ๒๖ หลักสูตร ๓๗ ๓๗ ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑,๓๘๖,๕๐๐ 1,842,161.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
หน่วยงานภายนอก (๓๔) 100 บุคลำกรของส ำนักงำน ๓๗ หลักสูตร ร้อยละ ๘๐ ของ 84.00

 - กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับหลักสูตรประจ ำ ๑๔ เลขำธกิำรวฒิุสภำ  ผู้เข้ำรับกำรอบรม  ๘๐๐,๐๐๐ 1,217,590.00

จ ำนวน  5 หลักสูตร ได้เข้ำรับกำรศึกษำ/ ได้จัดท ำรำยงำนผล
 - กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนส ำหรับหลักสูตรอืน่ฯ ๒๓ อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ กำรศึกษำ/อบรม ๕๘๖,๕๐๐ 624,571.00
จ ำนวน  20 หลักสูตร กบัหน่วยงำนภำยนอก ในหลักสูตรต่ำงๆ กับ

 จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ หน่วยงำนภำยนอก

๒๕ หลักสูตร 
และผ่ำนกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ทีห่ลักสูตร
ก ำหนด

๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 11 11 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๒,๑๖๖,๗๐๐ 2,499,210.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ณ ต่างประเทศ (๓๕) 100 ข้ำรำชกำรส ำนักงำน ๖ คร้ัง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๖ ฉบับ

 - กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรส ำนักงำน เลขำธกิำรวฒิุสภำ  จัดท ำเอกสำรรำยงำน 

เลขำธกิำรวฒิุสภำ (ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผลกำรเยือน และ
ท่ีมีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) จ ำนวน ๕ คร้ัง กำรศึกษำดูงำน 

ณ ต่ำงประเทศ 
จ ำนวน ๕ ฉบับ

- ๒๙ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

โครงการด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (๓๖) ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 2,013,536.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ภำยในประเทศ จ ำนวน 5 ทุน 3 ทุน ส ำนักงำนฯ มีแนวทำง ๑ ฉบับ ส ำนักงำนฯ จัดสรร ๗ ทุน

 - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ภำยในประเทศ จ ำนวน 1 ทุน  - ในกำรจัดสรรทุน  ทุนกำรศึกษำ/ทุน 

 - ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ทุน ๔ ทุน กำรศึกษำทีส่อดคล้อง ฝึกอบรมให้แก่

และเป็นประโยชน์ ขำ้รำชกำรเพื่อศึกษำต่อ

ต่อส ำนักงำนฯ ในระดับปริญญำโท-
จ ำนวน 1 ฉบับ ปริญญำเอก หรือ

ทุนฝึกอบรม
ณ ต่ำงประเทศ
จ ำนวน ๗ ทุน

โครงการด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลีย่นกับรฐัสภาต่างประเทศ
๒๘. โครงการแลกเปลีย่นข้าราชการส านักงาน ๑ คร้ัง ๓ คร้ัง 6 6 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 95,316.96  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (๓๗) 100 ขำ้รำชกำรส ำนักงำนฯ ๓ คร้ัง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๓ ฉบับ

 - กำรส่งข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำไทย ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  ได้รับควำมรู้และ 

ไปแลกเปล่ียนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ จ ำนวน ๒ คร้ัง มโีอกำสได้แลกเปล่ียน
เปลีย่นแปลงสถานทีป่ระเทศการแลกเปลีย่นข้าราชการ ระบบประสบกำรณ์
 - จำก คณะที ่1  ณ ประเทศแคนำดำ เป็น ณ สำธำรณรัฐ เกีย่วกับงำนรัฐสภำ
ประชำธปิไตยประชำชนลำว และ เพิม่เติม ต่ำงประเทศและมี
คณะที ่๒ ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม แนวทำงในกำรพฒันำ
 - คณะที ่๓  ณ ประเทศมำเลเซีย (คงเดิม) กำรพัฒนำงำนของ

องค์กรโดยจัดท ำ
เอกสำรรำยงำนผล
กำรแลกเปล่ียน 
ณ ต่ำงประเทศ
จ ำนวน ๒ ฉบับ

- ๓๐ -
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ผลผลิต ผลลัพธ์

๒๙. โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 63 63 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๒๒,๘๐๐ 18,700.00  ส ำนักบริหำรงำนกลำง
งานด้านสารบรรณส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๓๘) 100 มีเครือข่ำยภำยใน ๑ เครือข่ำย ร้อยละ ๖๐ ของ 100

เกีย่วกับกำรปฏิบัติงำน  เครือข่ำยกลุ่มเปำ้หมำย 

ตำมระเบยีบงำนสำรบรรณ มีกำรน ำแนวทำง
อย่ำงน้อย ๑ เครือข่ำย ในกำรปฏิบัติด้ำน

ระเบียบงำนสำรบรรณ

ไปใช้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน

๓๐. โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง 146 140 ตัวชีว้ดัผลผลิต 95.17 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 85.40 ๑๑๘,๖๐๐ 62,041.88 ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ
95.89  

      กิจกรรมที ่๑ : สำรัตถะน่ำรู้เกีย่วกับเทศกำลตรุษจีน 76 73  - ร้อยละ ๘๐ ของ 96.05 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ๗๒,๖๐๐ 42,918.00  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๙) 96.05 กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ  กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถ

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ น ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไป
      กิจกรรมที ่๒ : ภำษำ...เคร่ืองมือเปิดโลกกวำ้ง 70 67 เกีย่วกับภำษำและ 94.29 ประยุกต์ใช้กับงำน 85.40 ๔๖,๐๐๐ 19,123.88  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๐) 95.71 วฒันธรรมของ  ในหน้ำที่ 

ต่ำงประเทศ

๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร ์ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 114 103 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๗๓,๖๐๐ 62,400.00  ส ำนักนโยบำยและแผน
สูก่ารปฏิบัติและวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้ 90.35 ร้อยละ ๘๕ ของ 100 มีโครงกำรทีไ่ด้จำก ๕ โครงกำร
ประสบผลส าเรจ็ (๔๑) บุคลำกรตัวแทน/  กำรมีส่วนร่วมและ 

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ระดมควำมคิดเห็น
ควำมเข้ำใจในกำร ของบุคลำกรตัวแทน
แปลงยุทธศำสตร์สู่ เพือ่เสนอเลขำธกิำร
กำรปฏบิติัและสำมำรถ วฒิุสภำพิจำรณำ

เขียนโครงกำร/ เห็นชอบไม่น้อยกวำ่

กิจกรรมได้ ๕ โครงกำร

- ๓๑ -
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กลยุทธ์ที ่5.๒ สรา้งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
๓๒. โครงการส่งเสรมิความสัมพันธ์และสรา้งบรรยากาศ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 45 40 ตัวชีว้ดัผลผลิต 81.20 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๗๑.๒๐ ๒๐๑,๖๙๐ ๑๕๙,๖๖๓.๐๐ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ที่เอ้ือตอ่การท างานอยา่งมีประสทิธภิาพและมีความสขุ (๔๒) 88.89 ร้อยละ ๘๐ ของ   - กำรประเมินองค์กร 

ปรบัเปลีย่นรายละเอียดโครงการ ผู้เข้ำรับกำรอบรม แห่งควำมสุขและ
 - ปรับ จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยลดลง จำก จ ำนวน ๕๐ คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ บุคลำกรมีระดับ
เป็น จ ำนวน ๔๕ คน / ปรับงบประมำณเพิม่ขึน้ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ คุณภำพชีวติ
จำก จ ำนวน ๘๓,๐๐๐ บำท เป็น จ ำนวน ๒๐๑,๖๙๐ บำท กำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์ กำรท ำงำนทีดี่
เนือ่งจำกเปล่ียนรูปแบบกำรจัดกิจกรรม กำรทดสอบควำมรู้ ในระดับร้อยละ ๕๙

ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด
๓๓. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 260 350 ตัวชีว้ดัผลผลิต 92.21 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 86.60 ๓๘,๐๐๐ 27,600.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ความเข้าใจด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) 100 ร้อยละ ๘๕ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

และสิง่แวดล้อม (๔๓) กลุ่มเป้ำหมำยได้ กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
ปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเป็น เข้ำร่วมโครงกำร ควำมเข้ำใจด้ำนกิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส่งเสริมสนับสนุนและ เพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม
ด้ำนกิจกรรมเพือ่สังคมส่ิงแวดล้อม และกิจกรรมเพือ่ควำม พัฒนำควำมรู้ และควำมรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควำมเข้ำใจด้ำน ต่อสังคมผ่ำนเกณฑ์

กิจกรรมเพือ่สังคมฯ กำรทดสอบควำมรู้
ครบตำมระยะเวลำ ควำมเข้ำใจทีก่ ำหนด
ทีก่ ำหนด

๓๔. โครงการการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมและการสรา้ง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 86 84 ตัวชีว้ดัผลผลิต 97.67 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 100 ๕๐,๐๐๐ 22,800.00  ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ
การพ่ึงพาตนเอง (๔๔) 97.67 ร้อยและ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำยพึงพอใจ

ควำมเข้ำใจ สำมำรถ ต่อกำรน ำควำมรู้จำก
น ำควำมรู้ทีไ่ด้จำก กำรเข้ำร่วมโครงกำร
กำรเข้ำร่วมโครงกำร ไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
ไปจัดกำรเงินและ เงินของตนเองและ
กำรลงทุนให้เหมำะสม ครอบครัว
เพือ่สร้ำงรำยได้ให้
ตนเองและครอบครัว

- ๓๒ -
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กลยุทธ์ที ่5.3 สรา้งวัฒนธรรมองค์กรทีเ่อ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร
๓๕. โครงการเสรมิสรา้งปฏิญญาความดีของส่วนราชการ ๑ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 96.75 ๗๐,๐๐๐ 1,400.00    ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สังกัดรฐัสภา มีปฏิญญำของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร 29 24 ส่วนรำชกำรสังกัด บุคลำกรได้ปฏิบัติ ๑๑,๓๕๐ 1,400.00
สังกัดรัฐสภำ (๔๕) 82.75 รัฐสภำและมีกำรลงนำม ตำมปฏิญญำทีไ่ด้

๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร  -  - วำ่จะน ำไปปฏิบัติ  ลงนำมไว้ ๕๘,๖๕๐  -
สังกัดรัฐสภำ (๔๖) - ยกเลิกกิจกรรม ร่วมกัน ๑ ฉบับ

๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อน ๑ คร้ัง 419 386 ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑ คร้ัง ๗๐,๐๐๐ ๖,๒๐๐.๐๐ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประมวลจรยิธรรมและความโปรง่ใส ๙๒.๑๒ มีกำรปรับปรุงยกร่ำง  มีกำรจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที ่๑ ประชุมชีแ้จง/สัมมนำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม 87 86 ประมวลจริยธรรม ก ำหนดแนวทำงและ ๙,๕๐๐ ๖,๒๐๐.๐๐
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส ๙๘.๘๕ เจ้ำหน้ำทีรั่ฐสภำ รับฟังควำมคิดเห็นต่อ
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ ประจ ำปีงบประมำณ ให้เป็นไปตำม (ร่ำง) ประมวล
พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗) รัฐธรรมนูญแห่งรำช จริยธรรมข้ำรชกำร

กิจกรรมที ่๒ สัมมนำชีแ้จงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 332 300 อำณำจักรไทย รัฐสภำฉบับใหม่ ๖๐,๕๐๐  -
รัฐสภำ (๔๘) ๙๐.๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑ คร้ัง

ปรบัเปลีย่นชือ่กิจกรรมที ่๒ เป็น จ ำนวน ๑ ฉบับ
 - กิจกรรมกำรก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรทำงกฎหมำย
ในกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของสมำชิก
รัฐสภำและเจ้ำหน้ำทีรั่ฐให้ปลอดจำกกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 * มีกำรปรับเปล่ียนตัวชีว้ดัผลผลิตและตัวชีว้ดัผลลัพธใ์หม่

๓๗. โครงการเรยีนรูก้ระบวนการป้องกันและปราบปราม ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม 194 173 ตัวชีว้ดัผลผลิต 96.80 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 82.97 ๕๐,๐๐๐ 14,750.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การทุจรติ 89.18 ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (๔๙) 94 91 กลุ่มเป้ำหมำยที่เขำ้ร่วม บุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม ๔,๑๕๐ 7,500.00
96.80 โครงกำรมีควำมรู้ โครงกำรปฏิบัติตน

ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
โทษและภัยของ รำชกำรอย่ำงซ่ือสัตย์
กำรทุจริต สุจริต
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๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้น 100 82 ตัวชีว้ดัผลผลิต 90.00 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 100 ๔๕,๘๕๐ 7,250.00
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ" (๕๐) 82.00 ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กจิกรรมตำมที่ก ำหนด มีควำมรู้เกีย่วกับ

กำรยืน่บัญชีทรัพย์
สินและหนีสิ้น

๓๘. โครงการ Strong     Stronger    Strongest : ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 28 26 ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 100 ๗๙๙,๐๐๐ 174,081.10 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด (๕๑) 92.86 นโยบำย/แผนปฏบิติักำร  ร้อยละ ๘๐ ของ 

ปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเป็น ขับเคล่ือนวฒันธรรม หน่วยงำนในสังกัด
 * โครงกำร Strong     Stronger    Strongest : องค์กร จ ำนวน ๑ ฉบบั ส ำนักงำนเลขำธกิำร
พันธสัญญำขับเคล่ือนวฒันธรรมองค์กร วุฒิสภำน ำแผนปฏบิัติ

กำรขับเคล่ือนวัฒนธรรม

องค์กรไปขับเคล่ือน
และปฏิบัติ

กลยุทธ์ที ่5.๔ ส่งเสรมิและสนับสนุนคุณธรรมและความโปรง่ใส
๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจรยิธรรม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 38 38 ตัวชีว้ดัผลผลิต 81.80 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 87.20 ๖๘,๐๐๐ 50,788.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ข้าราชการรฐัสภา (๕๒) 100 ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

กลุ่มเป้ำหมำยได้ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เข้ำร่วมโครงกำร น ำควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ

พัฒนำบุคลำกรตำม ไปปฏิบัติตนตำม
ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำมี ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพิม่ขึน้

- ๓๔ -
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๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตาม ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม 200 418 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๕๐,๐๐๐ 95,386.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา 100 ร้อยละ ๙๕ ของ 100 มีบคุลำกรและหนว่ยงำน 4 คน

40.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตำมประมวล 37 37 กลุ่มเป้ำหมำยได้  ส ำหรับเป็นต้นแบบ  ๖๖,๘๐๐ 13,050.00  
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๓) 100 เข้ำร่วมโครงกำร ในกำรยึดมัน่ตำม
40.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและ 3 4 คัดเลือกและเชิดชู ประมวลจริยธรรม ๑๙,๔๐๐  -
จริยธรรมดีเด่น (๕๔) 100 เกียรติกำรปฏิบัติตำม ขำ้รำชกำรรัฐสภำตำม

๔๐.๓ กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมัน่และส ำนัก 160 177 ประมวลจริยธรรม ทีก่ ำหนด
๖๓,๘๐๐

82,336.00  

ท่ีปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๕) 100 ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่ง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 430 415 ตัวชีว้ดัผลผลิต 86.29 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 84.00 ๓๖,๐๐๐ 22,150.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม (๕๖) 96.51 ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

บุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม บุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้ โครงกำรได้น ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ไปใช้และปฏิบัติตน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจำกส่วนรวมได้

๔๒. โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายปฏิบัติตามหลักปรชัญา ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 73 68 ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 100 ๑๒๐,๐๐๐ 41,205.00  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วนิัย สุจริตโปร่งใส 93.15 แผนปฏิบัติกำรสร้ำง  ร้อยละ ๘๐ ของ 

จิตอาสา) (๕๗) ส ำนักพอเพียงต้ำน หน่วยงำนในสังกัด
ปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเป็น ทุจริต ส ำนักงำนเลขำธกิำร
 * โครงกำร Strong Model จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จ ำนวน ๑ ฉบับ วฒิุสภำ ได้ด ำเนินกำร

ตำมแผนปฏิบัติกำร
สร้ำงส ำนักพอเพียง
ต้ำนทุจริต
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า (หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้)

จ านวน จ านวน
กลุม่เป้าหมาย(คน)

ผลผลิต ผลลัพธ์

๔๓. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 25 16 ตัวชีว้ดัผลผลิต 64.00 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 80.00 ๓๑,๐๐๐ 63,045.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การท างาน (๕๘) 64.00 ร้อยละ ๙๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

 * หมำยเหตุ เบิกงบประมำณจำกโครงกำร Strong Stronger บุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม ผู้เข้ำรับกำรอบรม
 Strongest : พันธสัญญำพัฒนำองค์กร มำใช้เพิม่เติม โครงกำรมีควำมรู้ สำมำรถน ำควำมรู้
จ ำนวน ๓๘,๙๒๕ บำท ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม

หลักคุณธรรมและ ไปปรับใช้ในกำร
จริยธรรมในกำร ปฏิบัติงำนได้
ปฏิบัติงำน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๖ การพัฒนาเครอืข่ายและความรว่มมือทัง้ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที ่๖.๑ พัฒนาและขยายเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
๔๔.โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านต่างประเทศกับ ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง 62 62 ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๖๔,๐๐๐ 90,090.00 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ
เครอืข่ายภายในประเทศ (๕๙) 100 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของ 100 ส ำนักงำนฯ มีเครือข่ำย ๓ เครือข่ำย
     ๑) กำรสัมมนำกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนต่ำงประเทศ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ควำมร่วมมือกับ 

กับเครือข่ำยภำยในประเทศ มีควำมรู้ด้ำนกำร หน่วยงำนอืน่ๆ 
     ๒) กำรศึกษำดูงำน ประชมุระหวำ่งประเทศ อย่ำงน้อย ๒ เครือข่ำย

ของรัฐสภำ

๒. จ ำนวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม

ทีม่ีกำรท ำควำมตกลง 

ร่วมกันเพือ่สร้ำง
เครือขำ่ยควำมร่วมมอื
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

อยำ่งน้อย ๒ กจิกรรม

- ๓๖ -
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บทที ่๓ 
ปญัหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีผลการด าเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๔ โดยมีการด าเนิน
โครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และ
มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๗๓ และ
ร้อยละ ๑๐๐ ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมแล้วโครงการส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนด ซึ่งมีบางโครงการหรือกิจกรรม ได้มีการปรับ
รายละเอียดระหว่างปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการจัดโครงการได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบการด าเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา
และการศึกษาดูงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการด าเนินโครงการที่เกินงบเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเมืองการปกครอง และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้ การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน 
มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีการเรียนรู้
จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ในการท างานตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 ปญัหาและอปุสรรค 

๑) การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในระหว่างปีงบประมาณ 
ได้มีการปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างปีงบประมาณหลากหลาย
โครงการ จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

๒) การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในปีงบประมาณดังกล่าว  
ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วนในระหว่างปีงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองการปกครอง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงท าให้การด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเกินวงเงินงบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรรไว้ค่อนข้างสูง เนื่องจากงบประมาณ 
ด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่อนข้างจ ากัด 

๓) การด าเนินโครงการด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ มีข้อจ ากัดด้านการประสานงาน
กับหน่วยงานรัฐสภาต่างประเทศ เนื่องจากบางประเทศที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับ 
ในปีงบประมาณนั้นๆ ยังไม่สะดวกรับการแลกเปลี่ยนข้าราชการจากวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ จึงท าให้
การด าเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
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ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรจัดท าแผนรายละเอียดการด าเนินโครงการของแต่ละโครงการให้ชัดเจนก่อนเริ่ม

ปีงบประมาณใหม่ อาทิ รูปแบบการจัดโครงการ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน ระยะเวลาและสถานที่ 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) กรณีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายและตามสถานการณ์ปัจจุบัน ควรตั้งของบประมาณ
ประจ าปีด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ส่วนหนึ่งส าหรับโครงการที่ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายกรณีเร่งดว่นและเปน็ไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารโครงการระหว่าง
ปีงบประมาณไม่มีผลกระทบกับโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจ าปี 

๓) กรณีโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ควรก าหนดไว้เป็นแผนการด าเนินงาน
ในระยาว และประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง (ส านักการต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ) 
ในหลักการ เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศในระยะยาวต่อไป 
 

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



 
 
 

ภาคผนวก 
รายละเอียดการด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

1 
1 

1 

รายละเอยีดการด าเนนิโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร 
ของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดขึ้นโดยสอดคล้องและยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ 
 นอกจากนี้ ในรอบการด าเนินงาน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ส านักงานฯ 
ได้มีการด าเนินการจัดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมนอกจากที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
บุคลากร จ านวน ๑๐ โครงการ โดยผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
รวมทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการด าเนนิงาน ด าเนนิการแลว้เสรจ็ ไมไ่ดด้ าเนนิการ ยกเลกิโครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ๔๔ โครงการ - ๑ กิจกรรมย่อย 
โครงการนอกแผนพฒันาบุคลากรฯ ๑๐ โครงการ - - 

รวม ๕๔ โครงการ - - 
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 
๒ 

๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑ โครงการด าเนินการตาม
แผนสืบทอดต าแหน่ง 
ในองค์กร (Succession 
Plan) 
 

๑.๑ กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
นักทรัพยากรบุคคลสังกัดกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
นักทรัพยากรบุคคลสังกัด 
กลุ่มงานวิชาการและการ
พัฒนา ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
รวมจ านวน ๙๖ คน 

๒๘,๐๐๐ 
 

๕,๑๗๕.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒ โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
(Talent Management) ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๑๓ คน 

๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๕๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคู่มือผู้บังคับบัญชาในการด าเนินการด้าน
วินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๓ คน 

   



 

๓ 
๓ 

๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

    

๓ โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
และแผนส ารองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหวประจ าอาคาร
สุขประพฤติส านักงาน 

๓.๑ กิจกรรม ครั้งที่ ๑ การจัดอบรมหัวข้อ 
"การดับเพลิงขั้นต้นและการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
บริษัท รวมนคร ก่อสร้าง
ประเทศไทย จ ากัด  
จ านวน ๕๗ คน 

๘๐,๖๐๐ 
๒๙,๗๐๐ 

๘๐,๖๐๐.๐๐ 
๒๙,๗๐๐.๐๐ 

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

 เลขาธิการวุฒิสภา 
(งานประจ า) 

๓.๒ กิจกรรม ครั้งที่ ๒ การจัดอบรมหัวข้อ  
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
บริษัท รวมนคร ก่อสร้าง
ประเทศไทย จ ากัด 
จ านวน ๖๘ คน 

๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐  

  ๓.๓ กิจกรรม การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เกิดความช านาญ หัวข้อ ทบทวนการดับเพลิง 
การซักซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด้าน 
การดับเพลิง/ด้านการปฐม
พยาบาล จ านวน ๖๐ คน 

๒๙,๗๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐  



 

๔ 
๔ 

๔ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๓.๔ หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าปี” 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๓๔ คน 

๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐  

๔ กิจกรรมจัดพิธีอ าลา
ราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
(งานประจ า) 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๔๑๙ คน 

๔๒,๔๐๐ ๔๑,๙๙๒.๖๒ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๕ โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความคุ้มค่าของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 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 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส านักนโยบายและแผน  
นักทรัพยากรบุคคล 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จ านวน ๗๗ คน 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๑,๒๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๖ โครงการพัฒนากระบวนการ
ท างานเชิงรุก 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ – วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส านักนโยบายและแผน 
จ านวน ๘๙ คน 

๘๕,๕๒๐ ๖๓,๖๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ 
 



 

๕ 
๕ 

๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๗ โครงการชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
(งานประจ า) 

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

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ 
ผู้แทนส านักผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด จ านวน ๔๙ คน 

๓๓,๐๐๐ ๕,๗๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๘ โครงการพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ 

กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ 
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  

บุคลากรของส านัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓  
จ านวน ๒๔๐ คน 

๑๐๐,๔๐๐ 
๒๕,๒๐๐ 

๙๔,๘๐๐.๐๐ 
๑๙,๖๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  กิจกรรที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Info 
Graphic Presentation Workshop and 
Training” และจัดท า Info Graphic 
 

บุคลากรของส านัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓  
จ านวน ๑๐๐ คน 

๒๔,๒๐๐ ๒๔,๒๐๐  



 

๖ 
๖ 

๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

    

  กิจกรรมที่ ๓ เล่าสู่กันฟัง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ด าเนินการจัด จ านวน 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 

บุคลากรของส านัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ แบ่ง 
เป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๕๐ บาท  
รวมจ านวน ๓๐๐ คน 

๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐  

๙ โครงการพัฒนาทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๙.๑ การพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 
ของรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ระยะเวลา/สถานที่ 
๑. วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ศึกษาดูงาน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในองค์กร” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
๒. การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๙ คน 
 

๖๒๐,๐๐๐ ๔๗๐,๖๖๙.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

   
 

    



 

๗ 
๗ 

๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๙.๒ หลักสูตร Service Innovation Design and 
Development for Human - Computer 
Communication System ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓  
อาคารสุขประพฤติ 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี จ านวน ๒๕ คน  
 

   

  ๙.๓ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับกลุ่มผู้ท างาน
ด้านนโยบายและงานวิชาการ ให้กับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ประเภทวิชาการ จ านวน 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 
 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
จ านวน ๔๔๒ คน 
 

   



 

๘ 
๘ 

๘ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๙.๔ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น
ให้กับข้าราชการประเภททั่วไป 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ประเภททั่วไป จ านวน 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 
 

ข้าราชการประเภททั่วไป 
จ านวน ๔๘๒ คน 

   

๑๐ โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
หลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
ด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ” 
 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ฝึกอบรมครั้งละ ๓ ชั่วโมง  
จ านวน ๑๐ ครั้ง รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 
จ านวน ๓๐ ชัว่โมง 
ณ ห้องอบรม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
ต าแหน่งนิติกรหรือวิทยากร 
ที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย  
จ านวน ๒๙ คน 

๕๕,๐๐๐ ๔๗,๙๐๘.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

 
 

      



 

๙ 
๙ 

๙ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๑ โครงการพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
ส าหรับข้าราชการสายงาน
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 
 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ  
จ านวน ๑๔๕ คน 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๐๑,๖๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๒ โครงการพัฒนาการจัดท า
ข้อมูลวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
ส าหรับข้าราชการสายงาน
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 
 

ข้าราชการต าแหน่งวิทยากร 
ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ  
จ านวน ๑๒๘ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๑,๖๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

 
 

  
 

    



 

๑๐ 
๑๐ 

๑๐ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๓ โครงการเสริมสร้างเทคนิค
การจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

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 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกรและ
วิทยากร ระดับปฏิบัติการ 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๓๗ คน 

๑๐๕,๐๐๐ ๘๙,๙๗๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๔ โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และ 
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสโมสรต ารวจ 
ถนนวิภาวดีรังสิต 

เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 
จ านวน ๓๐ คน 

๘๐,๐๐๐ ๔๙,๘๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๕ โครงการการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการพิมพ์ 

กิจกรรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรส านักการพิมพ์ และ
ผู้รับบริการของส านักการ
พิมพ์ จ านวน ๘๒ คน 

๗๓,๕๐๐ ๓๘,๑๖๕.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

       



 

๑๑ 
๑๑ 

๑๑ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  กิจกรรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 

    

๑๖ โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
ประชาสัมพันธ์และ 
สื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรส านักประชาสัมพันธ์ 
(ยกเว้นบุคลากรต าแหน่ง
ธุรการและบันทึกข้อมูล)  
และบุคลากรส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ต าแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
และต าแหน่งนักวิชาการผลิต
สื่อโสตทัศน์ จ านวน ๕๕ คน 

๔๗,๐๐๐ ๔๓,๘๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๗ โครงการพัฒนาทักษะ 
ด้านการจดชวเลขเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
กระบวนการจัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุม
สภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ : การตรวจ
รายงานการประชุมของสภา 

บุคลากรของส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข 
จ านวน ๘๑ คน 

๕๕,๐๐๐ ๒๖,๔๙๕.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 



 

๑๒ 
๑๒ 

๑๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  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
เอกสารด้านการจัดเก็บและการท าลายหนังสือ
ราชการ 
รุ่นที่ ๑ : วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒ : วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 

    

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลังรัฐสภา 

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

ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกส านัก  
บุคลากรของส านักการคลัง 
และงบประมาณ  
จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน 

๑๑๕,๐๐๐ ๓๘,๑๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

 
 

      



 

๑๓ 
๑๓ 

๑๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของบุคลากร 
หลักสูตร "การพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา" ระดับกลาง 

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

ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการ 
ที่ครบระยะเวลาในการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับช านาญการ
พิเศษ (ผู้ครบระยะเวลาใน
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 
จ านวน ๗๖ คน 
 

๕๖,๐๐๐ ๖๙,๑๘๔.๘๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒๐ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษะงานที่
ปฏิบัติ หลักสูตร Design 
Thinking เพ่ือการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมในการ
ท างาน 

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 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน บรรณารักษ์  
และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
สายงานอ่ืน (ยกเว้น นิติกร 
วิทยากร และผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน) จ านวน ๘๑ คน 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๒,๔๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

       



 

๑๔ 
๑๔ 

๑๔ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๒๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร 
 

๒๑.๑ กิจกรรม “การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กร” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
 ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว 
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๔๘ คน 

๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๓,๒๒๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๒๑.๒ การศึกษาดูงานด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และสร้างนวัตกรรมขององค์กร (Change and 
Innovation Leader) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๘ คน 

๗๖,๐๐๐ 
 

๔๒,๖๒๙.๘๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒๒ โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ 
เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
จ านวน ๖๐ คน 

๖๘,๐๐๐  ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

       



 

๑๕ 
๑๕ 

๑๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

กิจกรรมที่ ๑ การประเมินสมรรถนะ   
รอบท่ี ๑ ระหว่างมีนาคม ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๒ ระหว่างกันยายน ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๘, ๑๓ – ๑๖, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ส านักละ ๐.๕ วัน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑,๐๒๑ คน 

๓๘,๐๐๐ ๓๖,๘๙๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒๔ โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร 

๒๔.๑ การศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กรมปศุสัตว์ 
ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร  และห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๔๕ คน 

๑๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๖๒,๓๗๗.๐๐ 
๑๑,๖๘๐.๐๐ 

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

 
 

      



 

๑๖ 
๑๖ 

๑๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๒๔.๒ การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) จ านวน ๑๑ ครั้ง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที ่๑ ส านักกฎหมาย เรื่อง "แนวทางการ
ประสานงานด้านคดีอาญากับส านักงานอัยการ
สูงสุด"  
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา   
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๘ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๒ ส านักบริหารงานกลาง เรื่อง "การแต่งกาย
ประดับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธี
และรัฐพิธี"  
วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๓ ส านักกฎหมาย เรื่อง "แนวทางการ
ประสานด้านคดีแพ่งกับส านักงานอัยการสูงสุด"   
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา   
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๖ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๙๗๗.๐๐  

   
 

    



 

๑๗ 
๑๗ 

๑๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ครั้งที่ ๔ ส านักก ากับและตรวจสอบ เรื่อง 
"มาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย"  
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๖ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๕ ส านักวิชาการ เรื่อง "การให้บริการ
สารสนเทศห้องสมุดวุฒิสภา"  
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๘ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๖ ส านักประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถ่ายทอดสด
ผ่าน Facebook Live อย่างไรให้โดนใจ"  
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ 

    

   
 

    



 

๑๘ 
๑๘ 

๑๘ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ครั้งที่ ๗ ส านักกฎหมาย เรื่อง "หน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล" 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา   
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๖ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๘  ส านักภาษาต่างประเทศ เรื่อง 
"ภาษาอังกฤษส าหรับการประชุมระหว่างประเทศ"   
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๙  ส านักการพิมพ์ เรื่อง "HOW to ISO 
๙๐๐๑ : ๒๐๑๕"   
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๑๐ องค์ความรู้ที่มีความส าคัญของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง "เทคนิคการท า
หน้าที่เลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมาย" 
วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

    

       



 

๑๙ 
๑๙ 

๑๙ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ครั้งที่ ๑๑ องค์ความรู้ที่มีความส าคัญของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง "เทคนิคการท า
หน้าที่เลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมาย" 
ครั้งที่ ๒   
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ 

    

  ด าเนนิการเผยแพร่ประชาสมัพันธอ์งค์ความรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
๓.๑) ผ่านช่องทางเว็บเพจ "การจัดการความรู้ 
(SENATE KM) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา" 
๓.๒) ผ่านช่องทางไลน์แอค (Line@) "Secretariat 
- Senate"  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(สัปดาห์ละ  ๒ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  
โดยเริ่มด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๒) 
๓.๓) ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด Facebook 
Live บนแอพ Facebook ชื่อ "ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาองค์กรแห่งความสุข"  
(สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์  
เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา โดยเริ่มด าเนินการ 
วันศุกร์ที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

    



 

๒๐ 
๒๐ 

๒๐ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  การเผยแพร่ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
   - วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
     โดย ส านักงานประธานวุฒิสภา 
   - วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  
     โดย ส านักก ากับและตรวจสอบ 
   - วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
     โดย ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
  - วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
    โดย ส านักภาษาต่างประเทศ 
การเผยแพรป่ระจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
   - วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
     โดย ส านักนโยบายและแผน 
   - วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
     โดย ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
     โดย ส านักการพิมพ์ 
   - วันศุกร์ที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
     โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน 

    

 
 

      



 

๒๑ 
๒๑ 

๒๑ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  การเผยแพรป่ระจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒  ครั้ง  ดังนี้ 
   - วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 โดย ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     โดย ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    

  ๒๔.๓ กิจกรรม การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้  
(KM Day) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ และ 
ศูนย์การเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
บริเวณห้องสมุด และหน้าห้องสมุด ชั้น ๒๖ 
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑๑๒ คน 

๙๘,๐๐๐ ๓๔,๗๒๐.๐๐  

๒๕ โครงการส่งข้าราชการไป
ศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

การพัฒนาบุคลากรส าหรับหลักสูตรประจ า  
รวมจ านวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ 
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ 
จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 
 
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว 
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ 

๑,๓๘๖,๕๐๐ ๑,๘๔๒,๑๖๑.๐๐ 
- 

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

       



 

๒๒ 
๒๒ 

๒๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๒) หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง
ประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communication Course : AOCC) รุ่นที่ ๑๔ 
วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๒ (๑๘๐ ชม.) 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 

นางวรวิมล  รัตนมาลี 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ภาษาฝรั่งเศษ รัสเซีย  
และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ๒๘๕,๐๐๐.๐๐  

  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 

นายชาติชาย  เนื่องนิยม
ผู้อ านวยการส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข  
ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 ๓๘,๖๐๐.๐๐  

  ๔) หลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการ
ประชุม (Oral Communication Course : OCC) 
(จ านวน ๒ รุ่น)  
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒  วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน –  
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 

นายสนันท์  ศิริบูรณ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ส านักการต่างประเทศ 

 ๘๕,๐๐๐.๐๐  

 
 

      



 

๒๓ 
๒๓ 

๒๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

นางสาวกัญจณัฐ  ศิริวงศ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ส านักการต่างประเทศ 

 ๘๕,๐๐๐.๐๐  

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

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวชญานชุ ศิริพรเพิ่มศักดิ์  
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๒. นายไกรฤกษ์  ต่วนภูษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ  
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๕,๙๐๐ บาท  
จ านวน ๒ คน 

รวมเป็น 
 ๑๑,๘๐๐ บาท 

 

  ๖) หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง 
รุ่นที่ ๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ –   
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (๒๘ วัน)   
จัดโดย  กรมประชาสัมพันธ์ 

นางสาวสวนีย์ รักษาวงษ์
วิทยากรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
  

 ๘๘,๐๐๐.๐๐  

       



 

๒๔ 
๒๔ 

๒๔ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

ผู้เข้าศึกษา ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางยุวดี  รูปขจร 
ผู้อ านวยการส านัก
กรรมาธิการ ๑  
๒. นายเจษฎา  ช านาญป่า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการปกครอง  
ส านักกรรมาธิการ 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 
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย 
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ๗๘,๐๐๐.๐๐    

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

ผู้เข้าอบรม ๑ คน  
นางสาววิภารัตน์  เพียราช 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานสื่อสารมวลชน  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ๔,๙๐๐.๐๐ 
 

 



 

๒๕ 
๒๕ 

๒๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๑๐) หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์  รุ่นที่ ๔๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน –  วันศุกร์ ๙  
สิงหาคม ๒๕๖๒ (๓๒ วัน) 
จัดโดย  สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

น.ส.สุกัญญา  ส าราญจิตร 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานสื่อมวลชน  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ๖๘,๐๐๐.๐๐  

  ๑๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารระดับกลาง  รุ่นที่ ๒๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน – วันอังคารที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ (๓๓ วัน)   
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

ผู้เข้าอบรม ๓ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวเสาวนี  บุญเลื่อน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานงบประมาณ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๒. นายดิเรก  กวินสุนทรกุล 
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย 
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๓. นางพิมพลักษณ์ กระจ่างศรี 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป  
ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 ค่าลงทะเบียน 
คนละ ๖๙,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๓ คน 
รวมเป็น  

๒๐๗,๐๐๐ บาท 
 

 

       



 

๒๖ 
๒๖ 

๒๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๑๒) หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ
ระดับสูง  รุ่นที่ ๘ 
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน – วันพุธที่ ๗  
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 -  

  ๑๓) หลักสูตรประกาศนียบัตร-ชั้นสูงการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
นักบริหารระดับสูง (ปปร.)  รุ่นที่ ๒๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ –  
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๔๗๔ ชม.)  
จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 

น.ส.ชลธิชา  มีแสง 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  

 -  

  ๑๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 
รุ่นที่ ๑๙  วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๔๖๙ ขม.) 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 

นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล 
ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์  
 

 ๑๒,๐๐๐.๐๐  

  การพฒันาบุคลากรเฉพาะดา้นส าหรับหลักสตูรอืน่ฯ 
จ านวน ๒๓ หลักสตูร ดังนี้ 
๑) หลักสูตร In design CC 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  
และวันอาทิตย์ที่ ๔, ๑๑,๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
(๔ วัน) 

นางสาวสิรินดา  สนัติปรีชาจิตต ์
นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
กลุ่มงานบรรณาธิการและ
เทคโนโลยีการพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 

 ๔,๙๐๐.๐๐ 
 

 



 

๒๗ 
๒๗ 

๒๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  จัดโดย โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและ 
การออกแบบเชิงศิลป์ 

    

  ๒) ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 
๒๕๖๑ ชมรมบรรณารักษ์ 
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิดพลิกโฉมใหม่ 
บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด 
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (๑ วัน) 
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวแสงเดือน  ผ่องพุฒ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์  
ส านักวิชาการ 

 ๑,๐๐๐.๐๐  

  ๓) หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในภาครัฐรุ่นที่ ๒๒  
วันจันทร์ที่ ๓ – วันอังคารที่ ๔  
ธันวาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน) 
จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน 
๑. นางสาวพรรณสิริ  พรหมพันธุม  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักนโยบายและแผน 
๒. นายศักดิเดช  รัตนประธีปพร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ  
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  
ส านักนโยบายและแผน     

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๖,๐๐๐ บาท  

รวม ๑๒,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 

      



 

๒๘ 
๒๘ 

๒๘ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๔) ประชุมสัมมนาเรื่อง ความท้าทายของวิชาชีพ
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑ วัน)  
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

นางสาวพรวิทู  โค้วคชาภรณ์ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ ส านักวิชาการ 

 ๑,๐๐๐.๐๐  

  ๕) หลักสูตร ภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑  
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกร์ที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑๘๐ ชม.)   
จัดโดย  กระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้เข้าอบรม ๔ คน ดังนี้ 
๑. นายณัฐพล  สิงห์สิริสิทธิ์ 
วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๒. นางสาวภรณ์ธิตา  ค าศรี 
วิทยากรปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์     
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๓. นายอนุวัช  ตวงวชิย์  
นิติกรปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรนูญ
และติดตามการบริหาร
งบประมาณ  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ค่าลงทะเบียน 
คนละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๔ คน  
รวมเป็น 

๒๒๐,๐๐๐  บาท 
 

 

       



 

๒๙ 
๒๙ 

๒๙ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๔. นายสิริชยั  เจริญศลิาวาทย์  
นักบัญชีช านาญการ  
กลุ่มงานบัญชี  
ส านักการคลังและงบประมาณ 

   

  ๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ ๑ 
วันพุธที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
จัดโดย  กรมบัญชีกลาง 

นางสาวจิราวรรณ  สืบเหล่ารบ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ๗,๗๐๐.๐๐  

  ๗) หลักสูตร กฎหมายปกครองที่เก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
วันพุธที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๕  
มกราคม ๒๕๖๒ (๓ วัน)  
จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง  

นางเกตุจลินท์  วลัยจ านง 
นิติกรช านาญการ  
กลุ่มงานกฎหมาย ๒  
ส านักกฎหมาย 
 

 ๖,๘๐๐.๐๐ 
 

 

  ๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 
รุ่นที่ ๔๗ 
วันจันทร์ที่  ๒๕ มีนาคม – วันเสาร์ที่ ๑๕  
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๒๐๑ ชม.)   
จัดโดย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ 
ส านักงานศาลปกครอง 

นางสาวภาระนา แก้วทรายขาว  
นิติกรปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
 

 ๒๘,๐๐๐.๐๐  

       



 

๓๐ 
๓๐ 

๓๐ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๙) หลักสูตร บทบาทหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ (๑๘ ชม.)  
จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

นางวัลลภา อินตาพวง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ๔,๙๐๐.๐๐  

  ๑๐) หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
การใช้ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ เศรษฐกิจและการเมือง
ของฝรั่งเศสและไทย 
วันพุธที่  ๖ กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ ๒๗  
มีนาคม ๒๕๖๒ (๒๔ ชม.)   
จัดโดย  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

ผู้เข้าอบรม ๓ คน ดังนี้ 
๑. นายปกรณ์  นวลมณี  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศษ รัสเซีย 
และอิตาลี  
ส านักภาษาต่างประเทศ 
๒. นางสาวธนิยา  อุมะวิชนี 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศษ รัสเซีย 
และอิตาลี  
ส านักภาษาต่างประเทศ 
๓. นายปิยชาติ  ชื่นจิต  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย 
และอิตาลี  
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๒๐,๓๕๒.๖๗ บาท 

จ านวน ๓ คน 
รวมเป็น 

 ๖๑,๐๕๘ บาท 
 

 

       



 

๓๑ 
๓๑ 

๓๑ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

 
 

 ๑๑) โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร
ภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๒  (จ านวน ๓ รุ่น ดังนี้) 
รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม – 
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๔ วัน)   
รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๕ – วันศกุร์ที่ 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 สวมประค า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน 
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๒. นางสาวลัดดาวัลย์  
สมบูรณ์กิจชัย  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
บริการเอกสารอ้างอิงในการ
ประชุมกรรมาธิการ  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
รุ่นที่ ๔ ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางพิมพาวรรณ อูนากูล 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิงในการประชุม
กรรมาธิการ  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๒. นางณัฐนันทน์  กระจ่าง
วงศ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๗,๘๔๘ บาท 
จ านวน ๖ คน 

รวมเป็น 
๔๗,๐๘๘ บาท 

 

 

 
 

      



 

๓๒ 
๓๒ 

๓๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   รุ่นที่ ๖ ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. ร.ต.อ.หญิง วริัญญา  
ประสพสุข 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. นางอชิรญา  ช้างสุวรรณ 
พนักงานโรงพิมพ์ระดับ บ๒ 
กลุ่มงานการพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 

   

  ๑๒) หลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รุ่นที่ ๒ 
วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวจิตติมา  สิงห์อ าพล 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
กลุ่มงานพัสดุ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๒. น.ส.ศศิธร  สุขสิงห์  
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
กลุ่มงานพัสดุ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๓,๗๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 

รวมเป็น 
๗,๔๐๐ บาท 

 

  ๑๓) ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ และ
เสวนาวิชาการเรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) 
จัดโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย 

ผู้เข้าประชุม ๒ คน  ดังนี้ 
๑. นายชัยอนันต์  พิมพ์ทอง 
ผู้ดูแลหมวดสถานที่ระดับ บ๒  
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารและ
สถานที่ ส านักบริหารงานกลาง 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๖๐๐ บาท 

จ านวน ๒ คน 
รวมเป็น 

๑,๒๐๐ บาท 

 



 

๓๓ 
๓๓ 

๓๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒. นายเพชร  ชมจิตร์ 
พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส๒ 
กลุ่มงานยานพาหนะ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 

   

  ๑๔) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร  
ด้าน Information Technology รุ่นที่ ๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓๙ วัน)   
จัดโดยกรมบัญชีกลาง 

นางสาวจิราวรรณ  สืบเหล่ารบ  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ๖,๙๐๐.๐๐  

  ๑๕) หลักสูตร Infographic เพ่ือออกแบบสื่อ 
ในอนาคต รุ่นที่ ๑ 
วันพุธที่ ๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๖  
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๒ วัน) 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้เข้าอบรม ๑ คน 
นายปริญญา  ปรีชาศิลป์  
นายช่างศิลป์ช านาญงาน  
กลุ่มงานการพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 

 ๓,๕๐๐.๐๐  

  ๑๖) หลักสูตร การประเมินราคาสิ่งพิมพ์  รุ่นที่ ๔๖ 
วันพุธที่ ๒๖ – วันศุกร์ที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
(๓ วัน) 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวสุมัทนา  คลังแสง 
นักวิชาการช่างศิลป์  
ช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยี
การพิมพ์ ส านักการพิมพ์ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๔,๕๐๐ บาท 
จ านวน ๒ คน 

รวมเป็น 
๙,๐๐๐ บาท 

 

 

       



 

๓๔ 
๓๔ 

๓๔ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒. นางสาวปัทมา  สุดจันทร์ 
วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยี
การพิมพ์ ส านักการพิมพ์ 

   

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

รุ่นที่ ๔๘  ผู้เข้าอบรม ๒ คน 
๑. นายจักรวาล  ศรีสุข  
นิติกรช านาญการ  
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๒. นายณัฐวุฒิ  เพชรด าดี 
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
รุ่นที่ ๔๙ ผู้เข้าอบรม ๒ คน 
๑. นางสาวเพลินตา ตันรงัสรรค ์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 
๒. นายกาญจน์สุชล  หลงวงศ ์
นิติกรช านาญการ  
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๓๖,๘๐๐ บาท 
จ านวน ๔ คน 

รวมเป็น 
๑๔๗,๒๐๐ บาท 

 

 



 

๓๕ 
๓๕ 

๓๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๑๘) โครงการสัมมนาเรื่อง Innovative HR 
Transformation 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายสมใบ  มูลจันที
ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 

 ๑,๐๐๐.๐๐ 
 

 

  ๑๙) หลักสูตร ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Introduction 
and Internal Auditor 
วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันพุธที่ ๒๔  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน) 
จัดโดย  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

นายปิยะ เสาวรัญ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 

 ๘,๐๒๕.๐๐  

  ๒๐) หลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ดิจิทัล รุ่นที่ ๒๔ 
วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันศุกร์ที่ ๒๖  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๕ วัน) 
จัดโดย  กรมประชาสัมพันธ์ 

นายธีรพงศ์ ทะนัน 
นักวิชาการสื่อสารมวลชน 
กลุ่มงานสื่อมวลชน 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ๖,๙๐๐.๐๐  

  ๒๑) โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ – อบรมรูปแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตร เตรียม
ความพร้อม (Preparation Couse) รุ่นที่ ๒ 
จัดโดย  กรมบัญชีกลาง 

ผู้เข้าอบรม ๗ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวนนัทะวัน ทองดอนน้อย 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 
 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๕๐๐ บาท 

จ ำนวน ๗ คน 
รวมเป็น 

๓,๕๐๐ บาท 

 

       



 

๓๖ 
๓๖ 

๓๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒. นางสาวปาจรีย์  เอ่ียม
ส าอางค์  
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 
๓. นางนภสวรรณ  พุทธวงค์ 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
กลุ่มงานพัสดุ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๔. นางสาวพัทธนันท์ นาคปลัด 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
กลุ่มงานยานพาหนะ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
๕. นางสาววันทนีย์  มรรษทว ี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 

   

 
 

 

      



 

๓๗ 
๓๗ 

๓๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๖. นายปิยะ  เสาวรัญ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 
๗. นางสาวรัตนา บุญด่านกลาง  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
กลุ่มงานพัสดุ  
ส านักการคลังและงบประมาณ 

  
 

 

  ๒๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 
วันอังคารที ่๑๗ – วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  
จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง 

นายนพดล  ลอยลม  
นิติกรช านาญการ  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 

 ๗,๕๐๐.๐๐  

  ๒๓) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๘ 
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน – วนัเสาร์ที่ ๗  
ธันวาคม ๒๕๖๒   
จัดโดย  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน
ศาลปกครอง 

นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์  
นิติกรปฏิบัติการ  
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง  
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
 

 ๒๘,๐๐๐.๐๐  

       



 

๓๘ 
๓๘ 

๓๘ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๒๖ โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

โครงการพฒันาบุคลากรฯ ณ ต่างประเทศ 
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
นักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๒ 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง) 

 
นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 
ผู้อ านวยการส านัก
กรรมาธิการ ๓   
 

๒,๑๖๖,๗๐๐ ๒,๔๙๙,๒๑๐.๐๐ 
ค่าจัดท าหนังสือ

เดินทางฯ  
๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท 

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 

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

  ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐาน 
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน –  
วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ประเทศญี่ปุ่น 
 

นายวิเชียร  บัวบาน 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ค่าศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  

๖๐,๐๐๐ บาท 
ค่าจัดท าหนังสือ

เดินทางฯ  
๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท  

รวม ๗๐,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 
 

      



 

๓๙ 
๓๙ 

๓๙ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

 
 
 
 

 ๓) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ส าหรับ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการประเมินเป็นระดับเชี่ยวชาญ) 
จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓๐๐ ชม.) 

ผู้เข้าอบรม ๒๖ คน ดังนี้ 
๑. นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ 
ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน 
(นิติกรเชี่ยวชาญ) 
กลุ่มงานประธานวุฒิสภา 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๒. นายบรรหาร ก าลา  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นิติกรเชี่ยวชาญ) 
กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ่ง 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๓. นายอรัญ มีแก้ว  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นิติกรเชี่ยวชาญ)  
กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๘๕,๐๐๐ บาท 

รวม ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 
 

   
 
 
 

   



 

๔๐ 
๔๐ 

๔๐ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๔. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
ผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์ 
(อ านวยการสูง) 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๕. นางสุวรรณภา ก าลา 
(นักประชาสัมพันธ์ 
ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานเผยแพร่
ประชาธิปไตยฯ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
๖. นางสาวอรญา อิศรพันธุ์
(นักทรัพยากรบุคคลเชีย่วชาญ) 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
๗. นางสาวประภาพร เพียราช
(นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ 
และสถิติ 
ส านักบริหารงานกลาง 

  
 

 

       



 

๔๑ 
๔๑ 

๔๑ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๘. นางสาวนสิาพร วบิูลย์จนัทร์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นักวิเทศสัมพันธ์ 
ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานพิธีการทูต  
ส านักการต่างประเทศ 
๙. นายณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ 
(วิทยากรเชี่ยวชาญ) 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล  
ส านักวิชาการ 
๑๐. นางสาวจุฑาลักษณ์ 
จ าปาทอง 
(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา 
ส านักวิชาการ 
๑๑. นายเอกชัย บุดสีนนท์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นิติกรเชี่ยวชาญ) 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลังฯ  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 

   



 

๔๒ 
๔๒ 

๔๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๑๒. นายพีรพล ยวงนาค 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๑๓. นางสาวสิรภัทร พิมพ์แก้ว 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๑๔. นางสาวอรทัย แหวนนาค 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองฯ  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

   

 
 
 
 

      



 

๔๓ 
๔๓ 

๔๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๑๕. นางอ าพรรณนี ปินตาวงศ์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศึกษา 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๑๖. นางสุภาพร วิเชียรเพชร 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๑๗. นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์ 
(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส านักกฎหมาย 
๑๘. นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม 
(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส านักกฎหมาย 

   

 
 

      



 

๔๔ 
๔๔ 

๔๔ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๑๙. นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ  
(นิติกรเชี่ยวชาญ) 
กลุ่มงานกฎหมาย ๒  
ส านักกฎหมาย 
๒๐. นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว 
(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
ส านักกฎหมาย 
๒๑. นางสาวนงลักษณ์ ขันธโิชติ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง 
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
๒๒. นางสาวโฉมเฉลา เอ่ียม
ไพโรจน ์  
(วิทยากรช านาญการพิเศษ)
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง 
ส านักก ากับและตรวจสอบ 

   

 
 
 
 

      



 

๔๕ 
๔๕ 

๔๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒๓. นางสาวปวีณพ์ร มีสมเพิ่ม 
(นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒๔. นางทุติยาพร ทวนทอง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๒๕. นายก าธร ขวัญเสน่ห ์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ)  
กลุม่งานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   

    
 

   



 

๔๖ 
๔๖ 

๔๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒๖. นางสาววันทนีย์ มรรษทว ี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นักวิชาการพัสดุช านาญการ
พิเศษ) 
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิ่งพิมพ์ 
ส านักการพิมพ์ 

   

  ๔) หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communication : AOCC)  รุ่นที่ ๑๔ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒  
ณ  ประเทศนิวซีแลนด์ 

นางวรวิมล  รัตนมาลี 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษา
ฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางฯ 

๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท 

รวมเป็น 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 
 
 

 ๕) หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง 
รุ่นที่ ๕๙   
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑ – วันพธุที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 

นางสาวสวนีย์  รักษาวงษ์ 
วิทยากรช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางฯ 

๑,๐๐๐ บาทและ
ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท 

รวมเป็น 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 



 

๔๗ 
๔๗ 

๔๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

ผู้เข้ารับอบรม ๔ คน ดังนี้ 
๑. นายณัฐพล  สิงห์สิริสิทธิ์ 
วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๒. นางสาวภรณ์ธิตา  ค าศรี 
วิทยากรปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๓. นายอนุวัช  ตวงวชิย์  
นิติกรปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรนูญ    
และติดตามการบริหาร
งบประมาณ  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๔. นายสิริชัย  เจริญศิลาวาทย์  
นักบัญชีช านาญการ  
กลุ่มงานบัญชี  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางฯ คนละ 

๑,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๔ คน 

รวมเป็น 
๔,๐๐๐ บาท 

 



 

๔๘ 
๔๘ 

๔๘ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

(นายวสันต์  มัตมานะ) 
วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

 ค่าจัดท าหนังสือ
เดินทางฯ 

๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท 

รวมเป็น 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 

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

ผู้เข้าอบรม ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางยุวดี รูปขจร 
ผู้อ านวยการส านัก
กรรมาธิการ ๑  
๒. นายเจษฎา ช านาญป่า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการปกครอง  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ค่ำใช้จ่ำยของ
ล ำดับที ่๑ จ ำนวน 
๑๒,๑๙๑  บำท 
ค่าใช้จ่ายของ 

ล าดับที่ ๒ จ านวน  
๑๒,๒๒๐ บาท 

 

  ครัง้ที ่๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๒๔ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นางยุวดี รูปขจร  
ผู้อ านวยการส านัก
กรรมาธิการ ๑ 

 ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 
๖๗,๔๙๙ บำท 

 

  ครัง้ที ่๒ ณ สำธำรณรฐัเกำหลี 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๒๔ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นายเจษฎา ช านาญป่า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการปกครอง  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

 ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 
๖๒,๓๐๐ บำท 

 



 

๔๙ 
๔๙ 

๔๙ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๙) โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

นางสาวศิริพร  วันทา 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 
กลุ่มงานการเงิน 
ส านักการคลังและงบประมาณ 

 ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท    

  ๑๐) การศึกษาดูงานต่างประเทศของ 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๕ 
จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอังคารที่ ๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

นางสาวสุกัญญา  ส าราญจิตร 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานสื่อมวลชน  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 -  

๒๗ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑) การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ 
จ านวน ๓ ทุน 

จ ำนวน ๓ ทุน ดังนี้ 
๑) นางสาวจิริยาภา  ขจรบุญ 
นิติกรปฏิบัติการ   
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และอุตสาหกรรม  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 

๒,๘๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๑๖,๐๐๐ 

 

๒,๐๑๓,๕๓๖.๐๐ 
๖๐๔,๖๔๐.๐๐ 

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

 
 

   
 
 

   



 

๕๐ 
๕๐ 

๕๐ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒) นางสาวภาระนา   
แก้วทรายขาว  
นิติกรปฏิบัติการ   
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๓) นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์ 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศ   
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

   

  - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
ภำยในประเทศ 

- ๕๐๐,๐๐๐ -  

  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
๑) ทุนฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับ
บุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความ
รับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร 

จัดโดย สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา 
(Parliamentary Institute of Cambodia : PIC) 
 

จ ำนวน ๓ ทุน ดังนี้ 
๑) นำยสมใบ  มูลจันที 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
๒) นำยดิเรก  จันทร์อินทร์  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
กรรมำธิกำร ๒ 
 

๑,๒๘๔,๐๐๐ ๑,๔๐๘,๘๙๖.๐๐  



 

๕๑ 
๕๑ 

๕๑ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

 
 
 
 

 ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

๓) นายจรงค์  กลับชนะ  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

   

  ๒) ทุนฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเป็นวิทยากร
ด้านการวิจัยด้านรัฐสภา (Training of Trainers 
on Parliamentary  Research) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันอังคารที่ ๕  กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 
๑๒ เมษายน  ๒๕๖๒   
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

นำงสำวปรียำนุช วัจนะคุปต์  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร  
กลุ่มงำนติดตำมและ
ประเมินผล   
ส ำนักนโยบำยและแผน 
 

   

  ๓) ทุนอบรมเทคนิคการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน
ภาษาจีน  
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วนัอาทิตย์ ๒๒ ก.ย.๖๒ 
ณ เมืองซีอานสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายนัฐพล บุญสอน  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
ค่าบัตรโดยสาร

เครื่องบิน 

 

  ๔) ทุนฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับบุคลากร
ระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของ
รัฐสภาและการพัฒนาองค์กร  (An Overview of 
Parliamentary Responsibilities : 
Strengthening the Institutions)  
 

จ ำนวน ๒ ทุน ดังนี้ 
๑) นางนวนันทน์  เนติธนากูล 
ผู้อ านวยการส านักงาน
ประธานวุฒิสภา  
๒) นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล  
ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ 

   



 

๕๒ 
๕๒ 

๕๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ระยะเวลา/สถานที่  
การด าเนินการหลักสูตรดังกล่าว มีก าหนดจัดขึ้น  
๒ ช่วงเวลา ดังนี ้
ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗- วันศุกร์ที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ช่วงที่ ๒ มีก าหนดจัดขึ้นในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 
 

   

๒๘ โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ 

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 
คณะที่ ๑ กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ  
ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ระยะเวลำ/สถำนที่ 
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๓  
กรกฎำคม ๒๕๖๒    
ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

 
 
จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑) นายนรมิตร  คุณโลกยะ  
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) นายบุญสงค์  ทองอินทร์  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
กฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๕,๓๑๖.๙๖ 
 

๑๓,๗๙๘.๐๐ 

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

  คณะที่ ๒ กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ  
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระยะเวลำ/สถำนที่ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒   
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑) นายบรรหาร  ก าลา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย ส านักกฎหมาย 
 

 ๓๑,๓๑๓.๙๖  



 

๕๓ 
๕๓ 

๕๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   ๒) นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส  
รัสเซีย และอิตาลี   
ส านักภาษาต่างประเทศ 

   

  คณะที่ ๓ กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ  
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
ระยะเวลำ/สถำนที่ 
วันจันทร์ที่ ๕ - วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑) นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์  
ผู้อ านวยการส านัก 
การต่างประเทศ 
๒) นางสาวจุฑาลักษณ์ จ าปาทอง 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา 
ส านักวิชาการ 

 ๕๐,๒๐๕.๐๐  

๒๙ โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานด้าน 
สารบรรณส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปทุกส านัก และ
ผู้ปฏิบัติงานส านักละ ๒ คน 
รวมจ านวน ๖๓ คน 

๒๒,๘๐๐ ๑๘,๗๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

       



 

๕๔ 
๕๔ 

๕๔ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓๐ โครงการเผยแพร่ภาษา
และวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
 

กิจกรรมที่ ๑ : การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หัวข้อ "ตรุษจีนในความทรงจ าของฉัน" 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” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๐๐ คน 

๑๑๘,๖๐๐ ๖๒,๐๔๑.๘๘ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๓๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการแปลงยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติและวิธีการ
เขียนโครงการ/กิจกรรม 
ให้ประสบผลส าเร็จ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
การปฏิบัติราชการของส านัก 
๖ ส านัก ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและแผน 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ของส านักนโยบายและแผน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และบุคลากรตัวแทนส านัก 
รวมจ านวน ๑๐๓ คน 

๗๓,๖๐๐ ๖๒,๔๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 



 

๕๕ 
๕๕ 

๕๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓๒ โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การท างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 

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

คณะท างานจัดท าและก ากับ 
ติดตามการประเมินผล 
ด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกฯ และตัวแทน 
ทุกส านัก จ านวน ๔๐ คน 

๒๐๑,๖๙๐ ๑๕๙,๖๖๓.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๓๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ ๑ บรรยายทางวิชาการเรื่อง 
ประสบการณ์กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬกิา 
ณ ห้องประชุมริมแม่น้ าเจ้าพระยา ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
กิจกรรมที่ ๒ การปล่อยปลาและท าความสะอาด/
ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณลานวัด 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๓๕๐ คน 

๓๘,๐๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

 
 
 
 

      



 

๕๖ 
๕๖ 

๕๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓๔ โครงการการจัดสวัสดิการ
เพ่ิมเติมและการสร้างการ
พ่ึงพาตนเอง 

ก าหนดการจัดฝึกอบรมจ านวน ๒ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ บรรยายหัวข้อ "การออมและการลงทุน" 
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 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๘๔ คน 

๕๐,๐๐๐ ๒๒,๘๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๓๕ โครงการเสริมสร้าง
ปฏิญญาความดีของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

กิจกรรที่ ๑ ประชุมยกร่างปฏิญญาความดี 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมริมแม่น้ าเจ้าพระยา ๔๐๑ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภาเกียกกาย 

ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา และผู้แทน
ผู้อ านวยการส านัก 
จ านวน ๒๔ คน 

๗๐,๐๐๐ 
๑๑,๓๕๐ 

๑,๔๐๐.๐๐ 
๑,๔๐๐.๐๐ 

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

 
 
 

      



 

๕๗ 
๕๗ 

๕๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
- ยกเลกิกจิกรรม 

- ๕๘,๖๕๐  -  

๓๖ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไก 
ในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความ
โปร่งใส 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกรท์ี่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้อ านวยการส านัก และ
คณะท างานส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และคณะท างานสรรหา 
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมฯ  
รวม ๘๖ คน 

๗๐,๐๐๐ ๖,๒๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

  กิจกรรมที่ ๒ การก าหนดแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมายในการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ให้ปลอดจากการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
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 

ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา พร้อมผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ
ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร พร้อม
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
รวมจ านวน ๓๐๐ คน 

   



 

๕๘ 
๕๘ 

๕๘ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓๗ โครงการเรียนรู้กระบวนการ 
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๑) บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๐ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๙๑ คน 

๕๐,๐๐๐ 
๔,๑๕๐ 

๑๔,๗๕๐.๐๐ 
๗,๕๐๐.๐๐ 

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

  ๒) สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ" 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บริหารส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา และ
ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 
จ านวน ๘๒ คน 

๔๕,๘๕๐ ๗,๒๕๐.๐๐  

๓๘ โครงการ Strong 
Stronger    Strongest : 
พันธสัญญาขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
และวันเสาร์ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๘  
เมษายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอ ารีสอร์ท  
จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาหรือ 
ผู้แทนผู้อ านวยการส านัก 
จ านวน ๒๖ คน 

๗๙๙,๐๐๐ ๑๗๔,๐๘๑.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 



 

๕๙ 
๕๙ 

๕๙ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓๙ โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๕ และ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ และ
ส านักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร 
 

บุคลากรประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ที่จะเลื่อน
ระดับเป็นช านาญการ ที่ครบ
ก าหนดการเลื่อนระดับ
ต าแหน่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
จ านวน ๓๘ คน 

๖๘,๐๐๐ ๕๐,๗๘๘.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๔๐ โครงการคัดเลือกและเชิด
ชูเกียรติการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสาธิตการ
ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและเครื่องรวมคะแนน
เลือกคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
๒)  การลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภา 
ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ 
เพ่ือรับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นฯ  
จ านวน ๓๗ คน 
และมีข้าราชการที่ได้รับ 
การคัดเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
๑) ข้าราชการประเภท
วิชาการ ได้แก่  
นายธนธร  ภู่ศรีเหม  
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษาช านาญการ  
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๕๐,๐๐๐ 
๖๖,๘๐๐ 

๙๕,๓๘๖.๐๐ 
๑๓,๐๕๐.๐๐ 

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



 

๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๒) ข้าราชการรัฐสภาประเภท
ทั่วไป ได้แก่  
นางหทัยรัตน์  สัจจัง  
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม
บริหารทั่วไป  
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๓) พนักงานราชการ ได้แก่  
นางสาวสุพาณี  พุมมา 
ต าแหน่งพนักงานบริการ   
กลุ่มงานอาคารสถานที่  
ส านักบริหารงานกลาง  
๔) ลูกจ้างประจ า ได้แก่  
นายสถาพร  แย้มขยัน 
ต าแหน่งคนสวน  
กลุ่มงานอาคารสถานที่  
ส านักบริหารงานกลาง 

  กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ส านักท่ีมีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
และความโปร่งใสดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน ๔ ส านัก ดังนี้ 

๑๙,๔๐๐ -  



 

๖๑ 
๖๑ 

๖๑ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   อันดับ ๑ ส านักรายงาน 
การประชุมและชวเลข  
รางวัลดีเด่น 
อันดับ ๒ ส านักการพิมพ์ 
รางวัลดี 
อันดับ ๓ ส านักกรรมาธิการ ๓ 
รางวัลชมเชยล าดับ ๑ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รางวัลชมเชยล าดับ ๒ 
ส านักบริหารงานกลาง  
รางวัลชมเชยล าดับ ๓ 
 

   

  กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึด
มั่นและส านักที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๗๗ คน 

๖๓,๘๐๐ ๘๒,๓๓๖.๐๐  

       



 

๖๒ 
๖๒ 

๖๒ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๔๑ โครงการ Digital Thinking 
: การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ส่วนรวม 

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

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๔๑๕ คน 
 

๓๖,๐๐๐  ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

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 
ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 
 

ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทน
คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส
ประจ าส านักและนัก
ทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม จ านวน ๖๘ คน 

๑๒๐,๐๐๐ ๔๑,๒๐๕.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
 

๔๓ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน 

ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓ วนั/ต่อสัปดาห์ 
วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ 
 

บุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาจัดสรร 
ตามสัดส่วนส านัก/กลุ่ม  
จ านวน ๒๐ คน  
และสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ จ านวน ๕ คน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๕ คน 

๓๑,๐๐๐ ๖๓,๐๔๕.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

 
 

      



 

๖๓ 
๖๓ 

๖๓ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๔๔ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านต่างประเทศกับ
เครือข่ายภายในประเทศ 

๔๔.๑ การสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ" 
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 จ ากัด มหาชน 

นักวิเทศสัมพันธ์ / นิติกร/
วิทยากรที่เก่ียวข้องของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เจ้าพนักงานธุรการของ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๕๐ คน 
และนักวิเทศสัมพันธ์ของ 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จ านวน ๑๒ คน  
รวมจ านวน ๖๒ คน 

๑๖๔,๐๐๐ ๙๐,๐๙๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

 



 

๖๔ 
๖๔ 

๖๔ 

โครงการนอกแผน จ านวน ๑๐ โครงการ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑ โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนส าหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
หลักสูตร การสนทนา
ภาษาจีนส าหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ภาคเรียนที่ ๒ ช่วงที่ ๒ 

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 

- ๕๙,๘๐๐.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒ โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนส าหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
หลักสูตร การสนทนา
ภาษาจีนส าหรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ภาคเรียนที่ ๓ 

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

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

- ๓๗,๔๘๐.๐๐  

๓ โครงการสัมมนาสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

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

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

- ๑,๑๓๖,๕๗๕.๐๐  

  
 
 

 
 

    



 

๖๕ 
๖๕ 

๖๕ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๔ โครงการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของ
พระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี งานอุ่นไอรัก 
คลายความหนาว สายน้ า
แห่งรัตนโกสินทร์  
ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต และสนามเสือป่า 

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

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ผู้บริหารและ 
บุคลากรส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๕๐ บาท 

- ๘๒๐,๔๔๕.๐๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๕ โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ (๖ วัน) 
ณ อาคารทิปโก้ และเดอะไพน์ รีสอร์ท 
อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 

ครั้งที่ ๑ ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่สังกัดส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๖ คน 

- ๓๔,๘๐๐.๐๐  

  ครั้งที่ ๒  
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันเสาร์ที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (( วัน) 
ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
และเดอะไพน์ รีสอร์ท  อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

ครั้งที่ ๒ ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่สังกัดส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  
(นายปองพล  นิลนพรัตน์  
ส านักก ากับและตรวจสอบ) 
จ านวน ๑ คน 

   

 
 

      



 

๖๖ 
๖๖ 

๖๖ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๖ ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ใน
วาระวันคล้ายวันสวรรคต 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ๓๓๓,๔๐๗.๕๐ ยุทธศาสตร ์สนง. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๗ โครงการสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ประจ าปี ๒๕๖๒  

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ๓๑๗,๑๔๖.๐๐  

๘ โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
การอบรมแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น  
รุ่นละ ๐.๕ วัน ดังนี ้
รุ่นที่ ๑ : วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ : วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
 

ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนิติบัญญัติใน
สังกัดส านักงานประธาน
วุฒิสภา ส านักวิชาการ  
ส านักการประชุม 
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
 

- ๑๗,๑๒๐.๐๐  

       



 

๖๗ 
๖๗ 

๖๗ 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

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

ส านักกฎหมาย ส านัก
กรรมาธิการ ๑,๒,๓ และ
ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 
จ านวน ๓๒๔ คน 

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

๙ 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 
 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และผู้แทนบุคลากรต าแหน่ง
ประเภทวิชาการกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการสามัญ 
และวิสามัญในสังกัด 
ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
จ านวน ๑๓๙ คน 

 ๙,๔๗๕.๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๐ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสู่ระบบราชการ 
๔.๐ (PMQA) ๔.๐ ของ
ส านักงานเลขาธิการ
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 
 

ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๑ – ๖ และ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
จ านวน ๑๔๗ คน  

- ๔๘,๒๘๕.๐๐  



 
 
 


