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          ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำและเป็นหน่วยรับงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรนั้น ต้องด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ ประกอบกับระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 หมวด 6 กำรประเมินผลและกำรรำยงำน ข้อ 34 (2) ก ำหนดให้ 
หน่วยรับงบประมำณจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่แสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิ รูปประเทศโดยมีค่ ำเป้ ำหมำยและตั วชี้ วั ดที่ ชั ด เจน  
จัดส่งส ำนักงบประมำณภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณ
ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ 
ของพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  
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วิสัยทัศน ์(Vision) 

 เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม 
 
พันธกิจ (Mission) 

 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ 
 2. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา 
 4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัน ตามหลักธรรมาภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

งบประมาณ จ านวน 1,829,164,700 บาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ) 
งบประมาณ 
จ านวน 1,260,905,600 บาท 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
งบประมาณ 
จ านวน 356,983,400 บาท 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
งบประมาณ 
จ านวน 211,275,700 บาท 

     เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
     สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้
งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
งบประมาณ 
จ านวน 356,983,400 บาท 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
งบประมาณ 
จ านวน 211,275,700 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 1. การสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ  
มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. การด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 
สรปุผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1 ,829,164,700 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น จ านวน 1,654,617,708.82 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่ล้าน 
หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดบาทแปดสิบสองสตางค์ ) คิดเป็นผลเบิกจ่ายร้อยละ 90.46  
ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13,471,885.44 บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 161,075,105.74 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.81 มีรายละเอียดจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 1,260,905,600 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 1,189,748,364 บาท (ร้อยละ 94.36) 

 คงเหลือ จ านวน 71,157,236 บาท (ร้อยละ 5.64) 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 356,983,400 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 317,042,303 บาท (ร้อยละ 88.81) 

 คงเหลือ จ านวน 39,941,096 บาท (ร้อยละ 11.19) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 211,275,700 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 147,827,042 บาท (ร้อยละ 69.97) 

 คงเหลือ จ านวน 63,448,658 บาท (ร้อยละ 30.03) 
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แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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คงเหลือ
40 ล้านบาท
(2.18%)

เบิกจ่าย 
1,190 ล้านบาท

(65.05%)เบิกจ่าย
317 ล้านบาท
(17.33%)

คงเหลือ 
71 ล้านบาท
(3.89%)

เบิกจ่าย 
148 ล้านบาท
(8.08%)

คงเหลือ 
63 ล้านบาท
(3.47%)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 

จ านวนทั้งสิ้น 1,655 ล้านบาท 

(90.46%) 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
  1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จ านวน 1,654,617,708.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.46  
ซึ่ งต่ ากว่า เป้ าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ 9 .54 (ร้อยละ 100) และเงินกันแบบมีหนี้   
จ านวน 13,471,885 บาท ผลเบิกจ่ายรวมกับเงินกันแบบมีหนี้ คิดเป็นร้อยละ 91.19 
  2. ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน 7,834,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.08  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ 1.92 (ร้อยละ 100)  
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ 

แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ร้อยละ 

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการแผ่นดิน 

    
เชิงปริมาณ    
๑. ร้อยละความส าเร็จของการสนบัสนุนงานด้านการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

      ร้อยละ  95 100 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงาน 
ด้านกรรมาธิการเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 

  ร้อยละ  90 100 

เชิงคุณภาพ    
 - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงาน 

ด้านการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ 
และด้านกรรมาธิการ 

  ร้อยละ  90 100 

พื้นฐานด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

    
เชิงปริมาณ    
- ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
(กรอบเวลาและงบประมาณ) 

   ร้อยละ  85 100 

เชิงคุณภาพ    
 - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ที่บรรลุผลตามเปา้หมายที่ก าหนด 
   ร้อยละ  85  96 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ตกลงกบัส านักงบประมาณ 
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0 20 40 60 80 100 120

ความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.

(ร้อยละ 95) 

ความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ
(ร้อยละ 90)

ความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
(ร้อยละ 85)

ความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. และด้านกรรมาธิการ 

(ร้อยละ 90)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด

(ร้อยละ 80)

80% 

90% 

85% 

90% 

95% 
100% 

100% 

100% 

100% 

96% 

แผนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการสนับสนุนการด าเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา  
โดยปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยงานธุรการและสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านอื่นๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ /วุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

   ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2562 จ าแนกตามแผนงานได้ 2 แผนงาน ดังนี้  

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
           ผลผลิตที่ 1: การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 
                                            เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ 85) 
           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยและของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
                                               ที่ก าหนด (ร้อยละ 80) 

           กิจกรรมหลักที่ 1 การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์   
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

      ด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ 
งานพิธีการ งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่น ๆ  

  1. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
   1.1. โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน  

ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละภาค จ านวน 16 คณะอนุกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหา 
และอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพ้ืน และสะท้อนปัญหาดังกล่าวไปสู่การแก้ไข 
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ 
อันจะน าไปสู่ความรู้  ความเข้าใจ และความร่วมมือในการด าเนินงานทางนิติบัญญัติต่อไป  
โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 30 ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที ่3 วนัที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดนราธวิาส และจงัหวัดยะลา 
ครั้งที ่4 วนัที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวดันครราชสีมา 

   ครั้งที ่5 วนัที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวดัตราด 
ครั้งที ่6 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ จังหวดัสุพรรณบุร ี

   ครั้งที่ 7 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 8 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ครั้งที่ 9 วันที่3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดพิจิตร  
ครั้งที ่10 วันที ่6 พฤศจกิายน 2561 ณ จังหวัดชัยนาถ 

   ครั้งท่ี 11 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี 
ครั้งที ่12 วันที ่14 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
ครั้งที ่13 วันที ่21 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุร ี
ครั้งที ่14 วันที ่25-26 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวดัแพร่ 
ครั้งที ่15 วันที ่27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวดัยะลา และจังหวดัปตัตานี 
ครั้งที ่16 วันที ่5-6 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี
ครั้งที ่17 วันที ่12 ธนัวาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุร ี 

   ครั้งที่ 18 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที ่19 วันที ่24 ธนัวาคม 2561 ณ จังหวัดนราธิวาส 
ครั้งที่ 20 วันที่ 6-7 มกราคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา 

   ครั้งที่ 21 วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ จังหวัดราชบุรี 
   ครั้งที ่22 วันที ่6-9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดขอนแกน่ และจงัหวัดร้อยเอด็ 
   ครั้งที่ 23 วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ครั้งที่ 24 วันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
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   ครั้งที ่25 วันที ่21-23 มกราคม 2562 ณ จังหวดัแพร่ และจังหวดัอตุรดิตถ์ 
   ครั้งที ่26 วันที ่11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวดัอตุรดิตถ์ 
   ครั้งที ่27 วันที ่22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวดัอตุรดิตถ์ 
  ครั้งที ่28 วันที ่5 มนีาคม 2562 ณ จังหวดันครศรีธรรมราช 
   ครั้งที ่29 วันที ่8-10 มนีาคม 2562 ณ จังหวัดอุตรดติถ ์และจงัหวัดพิจติร 
  ครั้งที ่30 วันที ่4-5 เมษายน 2562 ณ จังหวดับุรรีัมย์ และจังหวดันครราชสีมา 

   1.2 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการประจ าแต่ละภาค 7 ภาค รวมจ านวน 8 คณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
งานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 ได้ก าหนดหลักการส าคัญอันเกี่ยวกับ
กระบวนการตรากฎหมายของรัฐไว้โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายก่อนการ  
ตรากฎหมาย รวมทั้งต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  
โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ  มาตรา 258  
ด้านกฎหมาย ได้วางหลักการในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายหลายประการ อาทิ มีกลไก  
ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามมาตรา 77 รวมทั้งบทเฉพาะกลาง มาตรา 270 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ
ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16  
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257-261) โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 22 ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดแพร่ 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดปัตตานี 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ครั้งที่ 4 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย 
     ครั้งที่ 5 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ครั้งที ่6 วนัที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ จังหวดัปราจีนบุรี และจงัหวัดสระแก้ว 
   ครั้งที ่7 วนัที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ จังหวดัพิจิตร และจังหวดันครสวรรค์ 
   ครั้งที ่8 วนัที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม ่และจังหวดัล าปาง 

 

9 



        รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
   ครั้งที ่9 วนัที่ 5 กันยายน 2562 ณ จังหวดัราชบรุ ี
   ครั้งที ่10 วันที ่5-6 กันยายน 2562 ณ จังหวดัสกลนคร 
   ครั้งที ่11 วันที ่5-6 กันยายน 2562 ณ จังหวดัอ านาจเจริญ และจงัหวัดยโสธร 
   ครั้งที ่12 วันที ่6 กันยายน 2562 ณ จังหวดันครศรีธรรมราช 
   ครั้งที ่13 วันที ่11-12 กันยายน 2562 ณ จังหวดัชลบรุ ี
   ครั้งที ่14 วันที ่11-12 กันยายน 2562 ณ จังหวดักระบี ่
   ครั้งที่ 15 วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ครั้งที ่16 วันที ่11-13 กันยายน 2562 ณ จังหวดัเชียงราย และจังหวดัพะเยา 
   ครั้งที ่17 วันที ่13 กันยายน 2562 ณ จังหวดัชัยนาถ 
   ครั้งที ่18 วันที ่19-20 กันยายน 2562 ณ จังหวดันครพนม 
   ครั้งที ่19 วันที ่20 กันยายน 2562 ณ จังหวดัสุพรรณบุร ี
   ครั้งที ่20 วันที ่23 กันยายน 2562 ณ จังหวดัสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี 
   ครั้งที ่21 วันที ่24-25 กันยายน 2562 ณ จังหวดัศรีสะเกษ และจังหวดัสุรนิทร์ 
   ครั้งที ่22 วันที ่27 กันยายน 2562 ณ จังหวดัสมุทรปราการ 

       1.3 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ านาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ /วุฒิสภาสู่ เยาวชนในสถาบันการศึกษา  (สภาจ าลองสัญจร)  
โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 36 ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 

   ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี  

 ครั้งที่ 5 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
  ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 7 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
   ครั้งที่ 8 วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
  ครั้งที่ 9 วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 
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  ครั้งที่ 11 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
  ครั้งที่ 12 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
  ครั้งที่ 13 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 
   ครั้งที่ 14 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  ครั้งที่ 15 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 
   ครั้งที่ 16 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย 
   ครั้งที่ 17 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม 
   ครั้งที่ 18 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ครั้งที่ 19 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ครั้งที่ 20 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 
   ครั้งที่ 21 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   ครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
กรุงเทพมหานคร 
   ครั้งที่ 23 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ครั้งที่ 24 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
   ครั้งที่ 25 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
   ครั้งที่ 26 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
   ครั้งที่ 27 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง 
   ครั้งที่ 28 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
   ครั้งที่ 29 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
   ครั้งที่ 30 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ 
   ครั้งที่ 31 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 
   ครั้งที่ 32 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
   ครั้งที่ 33 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
   ครั้งที่ 34 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 
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   ครั้งที่ 35 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
   ครั้งที่ 36 วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

   1.4 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง 
ผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้  
ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 8 ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 วันที ่18-20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมน้ าทอง อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน 
   ครั้งที่ 2 วันที ่23-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสตดิ สกลนคร 
อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 26-28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง จังหวัดระนอง 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด 
     ครั้งที่ 5 วันที่  30 มีนาคม-1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ จังหวัดเชียงราย 
                    ครั้งที่ 6 วันที่  30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมศรีล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ 
    ครั้งที่ 7 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า จังหวัดนครสวรรค์ 
    ครั้งที่ 8 วันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

      2. การประชาสมัพันธ ์และงานด้านพิธีการ 
   2.1 ด าเนินโครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม  
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ านวน 2 ครั้ง 
   2.2 ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก เพ่ือเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    2.3 ด าเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยส าหรับเด็ก
และเยาวชน รับรองคณะบุคคลและน าชมเกี่ยวกับวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 22 ครั้ง 
รับรองคณะบุคคลจ านวน 1,014 คน 
   2.4 ด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยวุฒิสภา 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 107 โครงการ 
   2.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หัวข้อ วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่ต้องลงมือท า จ านวน 1 ครั้ง 
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 2 .6  ก ารประชาสั ม พันธ์ เ ผยแพร่ บทบาทอ านาจหน้ าที่  ร วมถึ งภา รกิ จ 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู่สาธารณะ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางสถานีโทรทัศน์  
อาทิเช่น รายการวิทยุออนไลน์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio) รายการมองรัฐสภา,  
รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย, และวิทยุ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, 
Twitter, Instagram, G-news 

2.7 งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ  
         อ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการเข้าร่วมงาน 
ด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการ  อาทิ รัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี รัฐพิธีฉลอง วางพวงมาลาถวาย 
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันส าคัญต่างๆ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 110 ครั้ง 

  3. งานวิชาการ 
      การจัดท าหนังสือ วารสาร และเอกสารเพ่ือเผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
ผลการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ตามภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าเสนอต่อสาธารณชน 
ได้แก่  
                    3.1 จัดท าหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประจ าปี 2562 จ านวน 1,000 เล่ม 
   3.2 จัดท าหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง เรียนรู้เรื่อง วุฒิสภา จ านวน 10,000 เล่ม 
                    3.3 จัดท าวารสาร “สาร สนช.” 4 ฉบับ จ านวน 4,000 เล่มต่อเดือน 
      

     กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
      สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ 

  บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ด้านการต่างประเทศมีเป้าหมายหลัก 
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การน าเสนอข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี 
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติยังได้ปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศในการส่งคณะผู้แทนรัฐสภา  
เข้าร่วมการประชุมในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ อาทิ สมัชชาสหภาพรัฐสภา ( IPU)  
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สมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย รัฐสภาภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก รัฐสภาภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิ ฟิ ก  รั บ ฟั งคว ามคิ ด เห็ นภาครั ฐ สภา  ร วมทั้ ง อ งค์ ก าร ระหว่ า งประ เทศอื่ น ๆ  
ได้แก่ องค์การค้าโลก (WTO) รัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี 
คณะกรรมาธิการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก และคณะกรรมการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)  

1) รับรองแขกต่างประเทศ จ านวน 35 ครั้ง 
2) การประชุมนานาชาติตามพันธกรณี จ านวน 24 ครั้ง 
3) การประชุมทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ จ านวน 18 ครั้ง 

            
     กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล 

ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการด าเนินการและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
      ด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ 
งานพิธีการ งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่น ๆ 

1. งานวิชาการ    
    การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกฎหมาย และงานวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ ได้แก่ 
       - จัดพิมพ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จ านวน 2,000 เล่ม 
        - จัดพิมพพ์ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ านวน 2,000 เล่ม 

     - จัดท าวารสารจุลนิติ 4 ฉบับ จ านวน 4,000 เล่ม 
        - จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชก าหนด ส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 102 ฉบับ 
อาทิ 
       จัดท า เอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
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         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 
         จัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
         จัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 
         จัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ ์พ.ศ. .... 
         จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
        จัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
        จัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจาก
การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
        จัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 
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        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2560 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2562 
        จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 
    - การให้บริการและค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย จ านวน 14 เรื่อง 
   - วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย
ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 14 เรื่อง 

2. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
        2.1.1) พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
       2.1.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-form ส าหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
       2.1.3) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ e-Book 
       2.1.4) พัฒนาระบบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 
       2.1.5) ปรับปรุงเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วุฒิสภา การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอินทราเน็ต 
       2.1.6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
       2.1.7) พัฒนาแอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุม ส าหรับอุปกรณ์iOS 
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       2.1.8) พัฒนาระบบเบี้ยประชุม ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์วุฒิสภา 
       2.1.9) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
       2.1.10) พัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
       2.1.11) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 
       2.1.12) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา 
       2.1.13) ปรับปรุงระบบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และปรับปรุงเว็บเพจ
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
       2.1.14) ปรับปรุงเว็บบอร์ดแสดงความเห็นเว็บไซต์รายงานการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
       2.1.15) ออกแบบปรับปรุงหน้าเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (KM) 

   2.2 การน าสื่อสังคมออนไลน์มาสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
ภายในองค์กร เช่น Facebook สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (@Senate Thailand)  LINE@ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (@Secretariat-Senate) วิทยุออนไลน์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio) 
โทรทัศน์รัฐสภาไอพีทีวี 1 (Parliament IPTV 1) 

    2.3 การถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประชุมกรรมาธิการ  
โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ  และกิ จกรรมของส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภา  
ผ่านเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (www.senate.go.th) และแอปพลิเคชัน Senate channel 

  2.4 การเผยแพร่สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวารสารจุลนิติ ผ่านชั้นวางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (BOOKSHELF) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (https://www.senate.go.th/book_shelf/) 
เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่เข้าร่วมลงนามในบันทึก
ความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายเสริมสร้างปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย  
จ านวน 25 หน่วยงาน เช่น นายอินทร์ SE-ED ร้านหนังสือออนไลน์ฉบับอีบุ๊ค เว็บไซต์คลังหนังสืออีบุ๊ค
กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่ น  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  และศูนย์หนั งสือจุฬาฯ  
รวมทั้ ง เผยแพร่ รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ  บทความวิชาการ  
รายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ผ่านชั้ นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (BOOKSHELF)  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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3. โครงการพิเศษตามนโยบาย จ านวน 9 โครงการ  

 3.1 โครงการจัดจัดกิจกรรมบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2561 

  3.2 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 
 3.3 โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
          3.4 การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
กองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
           3.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาจีนส าหรบัสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ 
  3.6 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  3.7 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO โดยคณะกรรมการ
บูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
จ านวน 33 หน่วยงาน 
     3.8 โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการ 
กองทุนการศึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  3.9 โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  
และการใช้เครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CPR & AED) โดยคณะกรรมการบูรณาการ 
ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ จ านวน 33 หน่วยงาน 

  4. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560–2564   

 4.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์จ านวน 55 โครงการ  
  4.2 โครงการทีม่ีลักษณะเปน็งานประจ า จ านวน 12 โครงการ   
      รวม 65 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จท้ัง 65 โครงการ       
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  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
      โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 
      ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่าง 
                                          พระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
    - ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไป 
                                          ตามแผนที่ก าหนด 
      ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่าง 
                                          พระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ 
 

     กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
      สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและการประชุม 

       สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

      ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับมา จ านวน 143 ฉบับ 
- เสนอโดยคณะรัฐมนตรี        จ านวน  130 ฉบับ 
- เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จ านวน    4 ฉบับ 
- เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    จ านวน    8 ฉบับ 
- เสนอโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     จ านวน    1 ฉบับ 

1) สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย    จ านวน 127 ฉบับ 
2) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน    4 ฉบับ 

- บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
ค้างการพิจารณา       จ านวน    1 ฉบับ 
- รอบรรจเุข้าระเบียบวาระ        จ านวน    3 ฉบบั  

3) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ     จ านวน    4 ฉบบั 
4) คณะรฐัมนตรรีับไปพิจารณาก่อนรบัหลกัการ     

แล้วมมีตเิหน็ควรชะลอการพิจารณา     จ านวน    2 ฉบบั 
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5) รอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 1    จ านวน    3 ฉบบั 
6) อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี  

เพื่อมีค ารับรองตามมาตรา 133 วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   จ านวน    3 ฉบับ 

       พระราชก าหนด จ านวน 2 เรื่อง 
       การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งสิ้น 136 ครั้ง 

        วุฒิสภา 
        ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภารับมา จ านวน 2 ฉบับ 
        พระราชก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
        การประชุมวุฒิสภา ทั้งสิ้น 22 ครั้ง 

      สนับสนุนงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

           สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - รายงานประจ าปีรับทราบแล้ว จ านวน 23 เรื่อง  
     - การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง

ประเทศ ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จ านวน 12 เรื่อง 
     - พิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จ านวน 51 เรื่อง 
     - งานด้านกระทู้ถาม จ านวน 2 เรื่อง 

      วุฒิสภา 
     - ญัตติ จ านวน  1  เรื่อง 
    - รายงานประจ าปีรอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา จ านวน 12 เรื่อง 
    - งานด้านกระทู้ถาม จ านวน 12 เรื่อง 
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สนับสนุนงานด้านการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ  

  สรุปผลการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
    ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 เรื่อง 
     1. การให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 
จ านวน 2 คน (นายเลศวิโรจน์  โกวัฒนะ และนายฐิติเชษฐ์  นุชนาฏ)  
   2. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 คน (นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช และนางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์) 
   3. การคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 70  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จ านวน 5 คน (นายณภัทร  วินิจฉัยกุล  
ด้านกิจการกระจายเสียง, นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ ด้านกิจการโทรทัศน์, พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว์ 
ด้านกิจการโทรคมนาคม, นายพันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, นายไพโรจน์  โพธิไสย 
ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 
     4. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 1 คน (นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล) 
   5 .  ก า ร ให้ ค ว าม เห็ นชอบบุ คคลผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร เ สนอชื่ อ ใ ห้ ด า ร ง ต า แหน่ ง 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ในภาครั ฐ  จ านวน 1 คน  
(พันต ารวจโท วันนพ  สมจินตนากุล) 
   6 . การให้ ความ เห็ นชอบบุ คคลผู้ ที่ ไ ด้ รั บการ เสนอชื่ อ ให้ ด า รงต าแหน่ ง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน 12 คน (นายเสถียร  ทิวทอง, นายพงษ์ศักดิ์  กัมพูสิริ, นายณัฐ  รัฐอมฤต, 
นายไชยเดช  ตันติเวสส, นายภานุพันธ์  ชัยรัต, นายสุจินต์  จุฑาธิปไตย, นายธีระเดช  เดชะชาติ, 
นางสาวพยุง  พันสุทธิรางกูร, นายไพโรจน์  มินเด็น, นายสุรัตน์  พุ่มพวง, นายศรศักดิ์  นิยมธรรม, 
และนายสมยศ  วัฒนภิรมย์) 
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   อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 เรื่อง  
   1. การสรรหาผู้สมควรไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 4 คน  
   2. การให้ความเห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 1 คน 
   3. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 5 คน 
 
      กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
      สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ 

สรุปผลการด าเนินงานด้านกรรมาธิการ ดังนี้ 
1) การประชมุคณะกรรมาธกิารสามัญ   จ านวน 565 ครั้ง 
2) การประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญั  จ านวน 942 ครัง้ 
3) การประชมุคณะอนกุรรมาธิการสามญั  จ านวน 986 ครัง้ 
4) การประชมุคณะอนกุรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน 210 ครัง้ 
5) การจดัสัมมนาทางวชิาการของคณะกรรมาธิการ  จ านวน 39 ครัง้ 

        6) การเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ เพ่ือศึกษาข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ านวน 139 ครั้ง 
 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายประจ า งานและโครงการ
ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมงานตามภารกิจสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา 
ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจเพ่ิมขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนหน้าที่ และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการวุฒิสภาซึ่งมีจ านวนคณะกรรมาธิการและภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นตามข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 
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 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
ในแผนงานบุคลากรภาครัฐจากอัตราว่างของข้าราชการซึ่งมี เป็นจ านวนมาก อยู่ระหว่าง  
การสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ และงบประมาณคงเหลือในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากคณะกรรมาธิการวุฒิสภามีการแต่งตั้ง  
และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ปัญหาด้านการด าเนินงาน 
 ปัญหาด้านสถานที่ท างานของสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ที่ล่าช้ากว่าก าหนด สมาชิกวุฒิสภาจึงไม่มีสถานที่ท างานและห้องประชุมคณะกรรมาธิการ  
ห้องประชุมกรรมาธิการ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงบางส่วน ไม่เพียงพอ 
เพื่อรองรับส าหรับใช้เป็นห้องประชุมคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้ 
 
 แนวทางการแกไ้ข 
 1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณบางรายการ  
เพื่อไปด าเนินการในโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการบริหารพ้ืนที่ที่ท าการอาคารส านักงาน  
เลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นอาคารเช่าจากเอกชน เพ่ือเป็นสถานที่ท าการชั่วคราวให้กับสมาชิกวุฒิสภา
และห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้  พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ภายในอาคารยังไม่เพียงพอเพ่ือรองรับสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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