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ค ำน ำ 
 

          ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำและเป็นหน่วยรับงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรนั้น ต้องด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ โดยท่ีพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลงัของรฐั 
พ.ศ. 2561 มำตรำ 23 วรรคสำม บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐสภำ ศำลยุติธรรม ศำลปกครอง  
ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยกำร  จัดให้มีระบบกำรจัดท ำ 
และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล กำรก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำยเงิน  
และระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด 
รวมทั้งต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงิน  และรำยได้ที่ได้รับให้สำธำรณชนทรำบ  
รวมทั้งเผยแพร่ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ประกอบกับระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 หมวด 6 กำรประเมินผลและกำรรำยงำน ข้อ 34 (2) ก ำหนดให้หน่วยรับงบประมำณ  
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่แสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย  
ที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนปฏิรูปประเทศโดยมีค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งส ำนักงบประมำณภำยในสี่สิบห้ำวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ต่อไป  
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศท่ีมีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม 
 

 พันธกิจ (Mission)   

 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ 
 2. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 3. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา 
 4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง ทันสมัน ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปูประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 1) กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชน 
 - กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีพระราชบัญญัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน โดยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติท่ีมีผลบังคับใช้  
เป็นกฎหมาย 
 2) สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 - ภารกิจสนับสนุนการท างานของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  
สมาชิกวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
 3) สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 - ภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด สมาชิกวุฒิสภามีความพึงพอใจ  
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ านวน 1,911,059,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนท้ังสิ้น 
1,666,542,845 บาท (หน่ึงพันหกร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนสี่หม่ืนสองพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
คิดเป็นผลเบิกจ่ายร้อยละ 87.20 มีการกันเงินแบบมีหน้ี จ านวน 32,500,241 บาท และกันเงิน  
แบบไม่ มีห น้ี  จ านวน 2 ,819 ,494 บาท ผลเ บิกจ่ ายรวมเงิ น กันแบบมีห น้ีและไ ม่ มีห น้ี   
จ านวน 1,701,862,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.05 คงเหลืองบประมาณ จ านวน 209,287,220 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.95 มีรายละเอียดจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

 
 
 
 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 1,417,266,500 บาท  

 เบิกจ่าย+ก่อหนี้ จ านวน 1,367,054,705 บาท (ร้อยละ 96.46) 

 คงเหลือ จ านวน 50,211,795 บาท (ร้อยละ 3.54) 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 231,030,200 บาท  

 เบิกจ่าย+ก่อหนี้ จ านวน 105,484,298 บาท (ร้อยละ 45.66) 

 คงเหลือ จ านวน 125,545,902 บาท (ร้อยละ 54.34) 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 262,763,100 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 229,233,577 บาท (ร้อยละ 87.24) 

 คงเหลือ จ านวน 33,529,523 บาท (ร้อยละ 12.76) 
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แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  
  1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จ านวน 1,666,452,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.20  
ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ 12.80 (ร้อยละ 100) ท้ังน้ี ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมเงินกันแบบมีหน้ีและไม่มีหนี้ จ านวน 1,701,772,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.05 
  2. ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน 5,101,563 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.62  
ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ 75.38 (ร้อยละ 100) ท้ังน้ี มีผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
รวมเงินกันแบบมีหน้ี จ านวน 19,979,963 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41  
 
 
 
 

คงเหลือ
68 ล้านบาท
(3.56%)

เบิกจ่าย 
1,367 ล้านบาท

(71.53%)
เบิกจ่าย

195 ล้านบาท
(10.19%)

คงเหลือ 
50 ล้านบาท
(2.63%)

เบิกจ่าย 
105 ล้านบาท
(5.48%) คงเหลือ 

126 ล้านบาท
(6.61%)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 
จ านวนทั้งสิ้น 1,666 ล้านบาท 

(87.20%) 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ 

แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ร้อยละ 

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    
เชิงปริมาณ    
1. ร้อยละความส าเร็จของการสนบัสนุนงานด้านการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

      ร้อยละ  95 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงาน 
ด้านกรรมาธิการเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 

  ร้อยละ  95 93.47 

เชิงคุณภาพ    
 - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงาน 

ด้านการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ 
และด้านกรรมาธิการ 

  ร้อยละ  95 100 

พื้นฐานด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

    
เชิงปริมาณ    
- ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

   ร้อยละ  90 98.65 

เชิงคุณภาพ    
 - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ที่บรรลุผลตามเปา้หมายที่ก าหนด 
   ร้อยละ  85  95.21 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ตกลงกบัส านักงบประมาณ 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการสนับสนุนการด าเนินงานของวุฒิสภา  
โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการและสนับสนุนงานด้านวิชาการ เพ่ือให้สมาชิก วุฒิสภา  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

   ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 จ าแนกตามแผนงานได้ 2 แผนงาน ดังนี้  

 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

           โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 
      ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่าง 
                                          พระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ 95) 
    - ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไป 
                                          ตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ 95) 
      ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่าง 
                                          พระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ (ร้อยละ 95) 
 
      กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 1. สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและการประชุม 

 • ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภารับมา จ านวน 9 ฉบับ 

 • พระราชก าหนด จ านวน 3 ฉบับ 

 • การประชุมวุฒิสภา ทั้งสิ้น 47 ครั้ง 
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     2. สนับสนุนงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 • ญัตติ จ านวน 4 เรื่อง 

 • รายงานประจ าปี จ านวน 22 เรื่อง 

 • ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 
จ านวน 2 เรื่อง 

 • รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จ านวน  90 เรื่อง 

 • งานด้านกระทู้ถาม จ านวน 58 เรื่อง 
           - ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จ านวน 15 เรื่อง 
           - ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 37 เรื่อง 
 - กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน 6 เรื่อง 

      3. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ในบทเฉพาะกาล มาตรา 270 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา 269 มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการนี้  ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน ประกอบกับข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. 2562 ในหมวด 10 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 175  
ได้บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง  
ของรัฐธรรมนูญ ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ซึ่งท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อ 89 วรรคหนึ่ง ทุกคณะ และสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตามข้อ 83 
จ านวนห้าคน เป็นกรรมาธิการ  
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วุฒิสภา จึงได้ตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  

และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) โดยมีคณะกรรมาธิการ 
จ านวน 32 คน และตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน 6 คณะ มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ 
เร่งรัด กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้  

(1) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด า เนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในภาพรวมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

(2) ศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ  
ที่คณะรัฐมนตรี เสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุป  
ผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องน าเสนอตามกฎหมาย 

(3) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรี เสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ ง  
ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายงานดังกล่าว  

(4) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปี ตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายงานดังกล่าว  

(5) ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  และประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาอื่นทุกคณะ  
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และผลักดันให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวมีการท างาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ  

(6) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16  
การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ 78 วรรคสอง              
ที่ เกี่ยวข้อง อย่างบูรณาการ เป็นการล่วงหน้า และรายงานต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือเสนอ  
ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ ก่อนการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
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 (7) พิจารณาเสนอแนวทางในการตั้งกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

ที่จะตราขึ้น เพ่ือด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา  

(8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

(9) จัดให้มีระบบและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ  และการจัดท าและด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ วุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการได้จัดท าขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก ากับดูแล  
ให้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
           (10) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 ผลการด าเนินงานตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับ  
การประชุมวุฒิสภา ข้อ 175 วรรคสอง (1) ถึง (7) ในการจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
รายงานที่คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภา 
เพ่ือทราบทุกรอบ 3 เดือน โดยหมายถึงในรอบ 1 ปีจะมีรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผน  
การปฏิรูปประเทศ ดังนี้  
 1) รายงานความคืบหน้ารอบ 3 เดือน จ านวน 4 ฉบับต่อ 1 ปี 
 2) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี จ านวน 2 ฉบับ 
คือ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี  กับรายงานสรุปผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 
 3) กรณีรายงานเฉพาะเรื่องแล้วแต่กรณี  
 4) กรณีพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16  
การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อ 78 วรรคสอง 
ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นการล่วงหน้า และรายงานต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือเสนอที่ประชุมวุฒิสภา
ทราบก่อนการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ตารางที่ 1 การจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานขอคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

รายงาน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ วันที่วุฒิสภาพิจารณา 
รายงานคณะกรรมาธิการ 

รายงานความคืบหน้าเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2563 

วันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 

ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

รายงานความคืบหน้าเดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คร้ังที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปี คร้ังที่สอง)  
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

รายงานความคืบหน้าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2563 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คร้ังที่ 18 (สมัยสามัญประจ าปี คร้ังที่สอง)  
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

รายงานความคืบหน้าเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

วันที่ 7 เมษายน 2564 (สมัยสามัญประจ าปี คร้ังที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่ 15 หรือ 22 มิถุนายน 2564 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประจ าปี 2562 

วันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 

คร้ังที่ 11 และคร้ังที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปี
คร้ังที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 
2563 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประจ าปี 2562 

วันที่ 5 พฤษภาคม2563 คร้ังที่ 13 และคร้ังที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปี
คร้ังที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันจันทร์ที่ 13 และวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 
2563 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประจ าปี 2563 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คร้ังที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปี 
คร้ังที่หนึ่ง) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประจ าปี 2563 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คร้ังที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปี 
คร้ังที่หนึ่ง) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

รายงานความคืบหน้าเดือน 
มกราคม – มีนาคม 2564 

วันที่ 7 กันยายน 2564 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่หนึ่ง) 
วันอังคารที่ 15 หรือ 22 มิถุนายน 2564 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  ตารางที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศที่มีการพิจารณา 
เป็นการล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศเป็นการล่วงหน้า 
1. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  

 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564) 
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
4.  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 

  6.     รายงานการพิจาณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 
  7.  รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... 

  ทั้งนี้ การด าเนินการของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏริปูประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการด าเนินการตามภารกิจตามรัฐธรรมนูญได้
ให้อ านาจและหน้าที่ไว้ โดยด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

           การด าเนินการประชุม ดังนี้ 
  1) การประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 21 ครั้ง 
           2) การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน 135 ครั้ง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้ก าหนดแนวทางและ 
การเดินทางศึกษาดูงานในพ้ืนที่ภูมิภาค เพ่ือประสานความร่วมมือในภารกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศกับผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา
บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหมวด 16 การปฏิรูปประเทศอันเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ของวุฒิสภาชุดปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 

 
The Secretariat of the Senate / 13 

 



 

 

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  การลงพื้นที่ส่วนกลาง ดังนี้ 
  1) วันที่ 26 มีนาคม 2564 เข้าพบและประชุมหารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2) วันที่ 29 มีนาคม 2564 เข้าพบและประชุมหารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย 
  การลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
  1) วันที่ 8 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
  2) วันที่ 22 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
  3) วันที่ 19 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 

     4. สนับสนุนงานด้านการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ  

 สรุปผลการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
  ด้านการสรรหาบุคคลผู้สมควรไดร้ับการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
  1. การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กจิการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จ านวน  ๗๘  คน 
 2. การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(เพ่ิมเติม)  จ านวน  ๑  คน  (แทนกรณีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ 
ด ารงต าแหน่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จ านวน  ๑  คน  คือ นางสาวรัชดา  ไชยคุปต์)  
   โดยผู้ได้รับการสรรหา  คือ  นายวิวัฒน์  ตามี่ 

 3. การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน  จ านวน  ๑  คน  
(แทนกรณีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  
จ านวน ๑ คน คือ นายกุลกุมุท สิงหรา ณ  อยุธยา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เสนอชื่อแทนกรณีนายนายบูรณ์  ฐาปนดุลย์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์)   
   โดยผู้ได้รับการสรรหา  คือ  นายทรงศัก  สายเชื้อ 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  ด้านการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
  1. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด คือ นายชาญชัย  แสวงศักดิ์   
 2. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุด จ านวน ๗ คน (นายสะเทื้อน  ชูสกุล, นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์, นายรังสิกร  อุปพงศ์, 
นายไพศาล  บุญเกิด, นายสมศักดิ์  ตัณฑเลขา, นายภิรัตน์  เจียรนัย, นายวชิระ  ชอบแต่ง) 
 3. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอัยการสูงสุด    
คือ  นายสิงห์ชัย  ทนินซ้อน 
 4. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  
จ านวน  ๑  คน  คือ นายทรงศัก  สายเชื้อ 

 ● สรุปรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา ดังน้ี 
 1. นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  
ประจ าปี 2562 
  3. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ประจ าปี 2561 
  4. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ประจ าปี 2561 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ประจ าปี 2563 
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  8. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ส าปรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี  2560  
ของ ส านักงาน กสทช. 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  10. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี 2563 
  11. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ปี 2563 
  12. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  13. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2563 
  14. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2563 
 15. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 16. รายงานของศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563 
 
 กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านกรรมาธิการ ดังนี้ 
1) การประชมุคณะกรรมาธกิารสามัญ  จ านวน 819 ครัง้ 
2) การประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญั  จ านวน 34 ครัง้ 
3) การประชมุคณะอนกุรรมาธิการสามญั  จ านวน 2,452 ครั้ง 
4) การประชมุคณะอนกุรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน 49 ครั้ง 
5) การจดัสัมมนาทางวชิาการของคณะกรรมาธิการ  จ านวน 45 ครัง้ 

  6) การเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ จ านวน 153 ครั้ง 
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  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
                                               ที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 

      กิจกรรมหลักที่ 1 การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์   
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

      ด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ 
งานพิธีการ งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่น ๆ  

 ● การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  1. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามภูมิภาค  
จ านวน 8 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ านวน 1 คณะ และคณะกรรมการประจ า 
แต่ละภาค จ านวน 7 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
มาตรา 77 ได้ก าหนดหลักการส าคัญอัน เกี่ ยวกับกระบวนการตรากฎหมายของรัฐ ไว้   
โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว โดยผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ด้านกฎหมายได้วางหลักการ  
ในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายหลายประการ อาทิ มีกลไกลให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย  
ที่บังคับใช้อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 รวมทั้งบทเฉพาะ
กาล มาตรา 270 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม การด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะ  
และเร่งรัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศและตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 257 – 261) 
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  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในแต่ละภาคได้ลงพ้ืนที่ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหาของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ 

 1) คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
  -  ลงพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวุฒิสภาพบเยาวชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการขับเคลื่อน  
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสนทนาถาม – ตอบ ระหว่างนักศึกษากับสมาชิกวุฒิสภา  
  - ลงพ้ืนที่ ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ต าบลท่าข้าวเปลือก  
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบปะ รับฟัง เสนอแนะ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประสานประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานราชการ  
และให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนน าเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และรับฟังการบรรยายและ
น าเสนอจากผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์  

 2) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
  - ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และการจัดที่ดิน
ท ากินในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการบริหารจัดการน้ าในช่วงวิกฤติ "ทุ่งมหาราชโมเดล"  
และให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนน าเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ 
 - ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินท ากิน 
ให้ชุมชนและผู้แทนชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่การจัดที่ดินของจังหวัด ณ หอประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
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 3) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
  - ลงพ้ืนที่จังหวัดชุมพร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบธนาคารต้นไม้ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอาหารปลอดภัย  
ณ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  
  - ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชน ล่องแก่งบ้านเขาหลัก 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความเห็นและ
ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ โดยเฉพาะประเด็นการท าความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ดินท ากินในเขตอุทยาน 
ความคืบหน้าของการออกกฎหมาย และการให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของจังหวัดตามหน้าที่  
ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

  4) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
  - ลงพ้ืนที่จั งหวัดนครนายกรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 
ในระดับอ าเภอ 

 5) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน)  
  - ลงพ้ืนที่ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพ่ือรับฟังการบริหารจัดการน้ า
ลุ่มน้ าก่ าทั้งระบบ โดยประชาชนร่วมเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ขอความอนุเคราะห์สถานีสูบน้ า 
ที่บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ในช่วงฤดูน้ าหลาก 2) ขอให้พิจารณาท่อส่งน้ าจากสถานีสูบน้ ามายังที่นา 
ของราษฎรความยาว 3,500 เมตร 3) ขอความอนุเคราะห์ท านบกั้นน้ า เพ่ือเป็นพนังกั้นน้ าไม่ให้เอ่อล้น 
เข้าท่วมไร่นา 4) ขยายทางลอดน้ าของคลองชลประทานสถานีนาแก เพ่ือระบายน้ าให้เร็วขึ้น  
ไม่ให้ท่วมบ้านเรือนราษฎร 5) ขอสนับสนุนถนนเลียบล าน้ าก่ าความยาว 4 กม.ให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกัน
น้ าท่วมไร่นา 
  - มอบเงินสมทบทุน ให้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหาร และมอบถุงยังชีพให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือใช้ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State quarantine)  
ของโรงพยาบาลมุกดาหาร   
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 6)  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน พ้ืนที่ จั งหวั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
  - ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธร และอ านาจเจริญ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  - ลงพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 7) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)  
  - ลงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หมอกควันและไฟป่า ร่วมกับผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ 
 - ลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และสื่อมวลชนของจังหวัดแพร่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นการพัฒนา
จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็น และหากลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาจังหวัดแพร่  
โดยใช้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)  ในการพัฒนาจังหวัดแพร่ให้ยั่งยืน การขยายสนามบินจังหวัดแพร่ 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

 8) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนอื (ตอนลา่ง)  
  - ลงพ้ืนที่พบปะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับหัวหน้าส่วนราชการ 
อ าเภอทองแสนขัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  และมีการน าเสนอ
ประเด็นต่าง ๆ เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลบ่อทอง ต าบลผักขวง  
ต าบลน้ าพ้ี ต าบลป่าคาย จังหวัดได้มีการน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการขุดลอกสระ  
การก่อสร้างฝาย และขุดเจาะบ่อบาดาล   
 - ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจและให้ข้อเสนอแนะกับตัวแทนชุมชน 
OTOP นวัตวิถี ณ พิพิธภัณฑ์บ้านบ่อเหล็กน้ าพ้ี ต.น้ าพ้ี อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เพ่ือส่งเสริม  
การท่องเที่ยว 
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  - ลงพ้ืนที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ 
ในภารกิจโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

  นอกจากนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ 
จัดกิจกรรม จ านวน 8 คณะ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ไปทั้งสิ้น จ านวน 53 ครั้ง ดังนี้ 
 คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จ านวน 6 ครั้ง 
ประกอบด้วย 
         ครั้งที่ 1 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่ 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ จังหวัดเชียงราย 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบรอบ 2 ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร 
ณ อาคารรัฐสภา 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
จ านวน 9 ครั้ง ประกอบด้วย 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดอ่างทอง 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดราชบุรี 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสระบุรี 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดลพบุรี 
   ครั้งที่ 7 วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดชัยนาท 
   ครั้งที่ 9 วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ จังหวัดลพบุรี 
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 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   
จ านวน 10 ครั้ง ประกอบด้วย 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดตรัง 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 ณ จังหวัดพังงา 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดพังงา 
   ครั้งที่ 7 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่ 
   ครั้งที่ 8 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่ 
   ครั้งที่ 9 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดชุมพร 
   ครั้งที่ 10 วันที่ 23 – 26 กันยายน 2564 ณ จังหวัดสตูล 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
จ านวน 7 ครั้ง ประกอบด้วย 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดลพบุรี 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดนครนายก 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลพบุรี 
   ครั้งที่ 7 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดเลย 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบังกาฬ 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี 
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 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) จ านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

                    คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนบน) จ านวน 11 ครั้ง ประกอบด้วย 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดน่าน 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2564 ณ จังหวัดล าพูน 
   ครั้งท่ี 5 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดพระเยา 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ครั้งที่ 7 วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดน่าน 
   ครั้งที่ 8 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพะเยา 
   ครั้งที่ 9 วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย 
            ครั้งที่ 10 วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 ณ จังหวัดแพร่ 
            ครั้งที่ 11 วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) จ านวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย  
   ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุโขทัย 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 18-19 กันยายน 2564 ณ จังหวัดพิจิตร 
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          2. โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง
กระบวนการผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข โดยได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  
   ครั้ งที่  2 วันที่  25 –  27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์  แกรนด์   
จังหวัดอุบลราชธานี 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์ 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อม 
แก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์ 
   ครั้ งที่  5 วันที่  23 , 25 , 27 กันยายน 2564 จัดโครงการเสริมสร้าง 
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
ผ่านสื่อออนไลน์  
          3. การจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่าย  
ของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการจัดการประกวดกิจกรรมของเครือข่ายฯ  
และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ตามโครงการสนับสนุนเงินรางวัลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยแบ่งออกเป็น  ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2564 จ านวน 5 ประเภท ได้แก่  
   3.1) การจัดท าสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่าน  Facebook Fanpage  
จ านวน 8 โครงการ 
   3.2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน จ านวน 4 รางวัล 
   3.3) การประกวดบทเพลงพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน 14 รางวัล 
   3.4) การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน 3 โครงการ 
   3.5) การประกวดนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย จ านวน 3 รางวัล  
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       4. โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 รางวัล  

 ● การประชาสัมพันธ์ และงานด้านพิธีการ 
 1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทหน้าที่และอ านาจ รวมถึงภารกิจของวุฒิสภา 
สู่สาธารณชน โดยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  
 2. โครงการอบรม/สัมมนาส าหรับสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
แบบมืออาชีพ  
     2.1 โครงการอบรมเพ่ือเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าคณะกรรมาธิการ 
(หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) มีรายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  
     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  
     ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
     ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
     ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
     ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
     ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
     ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  
     ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
     ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  
     ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  
     ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  
     ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 26 มีนาค 2564  
     ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  
     ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 
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 2.2 โครงการประกวดการจัดท าและตัดต่อคลิปวีดีโอ 
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 
     ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 
  3) กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 
วันก่อตั้งสื่อมวลชน โดยได้ด าเนินการมอบกระเช้าดอกไม้ จ านวน 11 แห่ง    
   4) งานด้านพิธีการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกวุฒิสภา ในการเข้าร่วมงาน
ด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ จ านวน 123 ครั้ง 
 
      กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

      สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ  

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่มีการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมของวุฒิสภาในเวที
ระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันการด าเนินการจัดการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศตามพันธกรณี ในรูปแบบการประชุม 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
  1.1) การประชุมสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) และการประชุม 
ในกรอบสหภาพรัฐสภา จ านวน 58 ครั้ง 
  1.2)  การประชุมสหภาพสมาชิกรั ฐสภาเอ เชี ยและแปซิ ฟิก  (Asia-Pacific 
Parliamentarian’s Union: APPU) จ านวน 1 ครั้ง  
  1.3) การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (ASEAN Parliamentarian Assembly: AIPA)  
และการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภาเอเชีย จ านวน 8 ครั้ง 
 1.4) การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly: APA) 
จ านวน 1 ครั้ง 
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 1.5) การประชุมในกรอบ (United Nations: UN) จ านวน 3 ครั้ง 
 1.6) การประชุมในกรอบอื่น ๆ จ านวน 10 ครั้ง 

 2) รับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือนวุฒิสภา จ านวน 6 ครั้ง 
 
      กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการด าเนินการและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 ด้านงานวิชาการ เทคโนโลย ีโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ 

 ● งานวิชาการ    

   1) การจัดท าหนังสือ วารสาร และเอกสารเพ่ือเผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
ผลการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ตามภารกิจของ วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา  
และคณะกรรมาธิการวุฒิสภา น าเสนอต่อสาธารณชน ได้แก่  
                    - ด าเนินการจัดท าหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา ประจ าปี 2563” เพ่ือเผยแพร่ผล
การด าเนินงานของวุฒิสภาในรอบปี 2563 แก่สาธารณชนทั่วไป จ านวน 1 ฉบับ ฉบับละ 1,000 เล่ม  
และในรูปแบบหนังสือและ e-Book จ านวน 1 ครั้ง 
  - ด าเนินการจัดท าหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา  
และความรู้ในวงงานรัฐสภา เรื่อง เรียนรู้เรื่อง “วุฒิสภา” จ านวน 10,000 เล่ม  
                     - จัดท าวารสาร “สารวุฒิสภา” ปีละ 9 ฉบับ จ านวน 3,000 เล่มต่อฉบับ  
รวม 27,000 เล่ม และในรูปแบบหนังสือ และ e-Book  จ านวน 9 ครั้ง 
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 2) การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกฎหมาย และงานวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ ได้แก่ 
 - จัดท าวารสารจุลนิติ ปีละ 6 ฉบับ ฉบับละ 850 เล่ม รวม 5,100 เล่ม 
 - จัดท าเอกสารประกอบพิจารณาพระราชบัญญัติ และเอกสารทางวิชาการ
กฎหมาย จ านวน 29 เรื่อง อาทิ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ข้อพิจารณาในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
ของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชม 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง นิยามค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพ่ือความ
ช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... (Lemon Law) 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกักพืช เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ ( International Standards for Phytosanitary 
Measures : ISPMs) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ ( International Plant 
Protection Convention : IPPC) 
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   จัดท าเอกสาร เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน  
ในคดีอาญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง หลักการเพิกถอนการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอ้อย 
และน้ าตาลทราย 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือ
ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยในภาวะฉุกเฉิน 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง การปรับเป็นพินัยแทนการลงโทษปรับทางอาญาและ
ปกครองของประเทศ 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เพ่ือถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง เปรียบเทียบมาตการทางกฎหมายในการส่งเสริมการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและสหราชอาณาจักร 
  จัดท า เอกสาร เรื่อง ลักษณะต้องห้าม ตามบทบัญญัติรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น 
ค าขอต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558  
  จัดท าเอกสาร เรื่อง สวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในสถานที่จ าหน่ายตามกฎหมายไทย 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อกับการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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  จัดท าเอกสาร เรื่อง ก้าวแรกของด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  
ในคดีสิ่งแวดล้อม 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง การประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการบังคับใช้ 
ต่อการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 
ของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง 
   - การให้บริการและค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย จ านวน 15 เรื่อง 
  - วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา 
จ านวน 19 เรื่อง 

 ● งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  1) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีระบบ Reform Senate ซึ่งเป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมาธิการด าเนินการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
วุฒิสภา เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีระบบ
ส ารองข้อมูล เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรองรับการใช้
งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้จัดให้มีระบบ Virtualization และระบบ Backup รองรับระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เ พ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมั่งคงปลอดภัย  

  2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ จ านวน 22 ระบบ ดังนี้ 
  2.1) ระบบติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
  2.2) ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร 
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  2.3) ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายและการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
       2.4) ระบบการลา 
  2.5) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ 
  2.6) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล 
  2.7) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา 
  2.8) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา 
  2.9) ระบบจัดการข้อมูลป้ายประกาศดิจิทัล 
  2.10) ระบบเผยแพร่ข้อมูลการประชุมรัฐสภา 
  2.11) ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภา 
  2.12) ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  2.13) ระบบบริหารจัดการไฟล์อัจฉริยะ 
  2.14) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 
  2.15) ระบบฐานข้อมูลกระทู้ถามของวุฒิสภา 
  2.16) ระบบแผนที่ภารกิจวุฒิสภาพบประชาชน 
  2.17) ระบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
  2.18) พัฒนาและปรับปรุงระบบแบบสอบถามผ่านระบบค่าตอบแทนของ
ส านักงาน 
       2.19) ปรับปรุงระบบลงเวลาปฏิบัติราชการภายในที่พักอาศัย (Work Form Home) 
       2.20) จัดท าเว็บเซอร์วิส (Web service) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ระดับกรม (DPIS) 
       2.21) จัดท าเว็บเซอร์วิส (Web service) ระบบสารสนเทศข้อมูลประวัติและ
ผลงานสมาชิก 
 2.22) จัดท าเว็บเซอร์วิส (Web service) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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  3) การพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน Senate Service บนระบบปฏิบัติการ 
Android และ iOS ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีระบบภายใต้การพัฒนาจ านวน 8 ระบบงานย่อย 
ดังนี้ 
  3.1) แอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้บริการรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 20 
  3.2) แอปพลิเคชันข้อบังคับการประชุม โดยให้บริการข้อมูลข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา การประชุมวุฒิสภา และการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
  3.3) แอปพลิเคชันศัพท์และส านวนรัฐธรรมนูญ โดยให้บริการข้อมูลค าศัพท์ 
และส านวนรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถสืบค้นค าแปลและฟังเสียงค าอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  3.4) การประชุมวุฒิสภา โดยให้บริการข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการทั้งหมด 
  3.5) สมุดโทรศัพท์ โดยให้บริการข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์  
พร้อมทั้งเบอร์โทรของส่วนราชการภายใน 
  3.6) เว็บไซต์วุฒิสภา 
  3.7) คู่มือการเดินทางต่างประเทศ ให้บริการข้อมูลการเตรียมตัวเดินทาง  
ไปต่างประเทศ ข้อมูล passport / VISA 
  3.8) การถ่ายทอดสดการประชุม 

  4) การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้  
  4.1) บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องตลอดเวลา 
  4.2) ตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอดเวลา 
  4.3) สร้างบัญชีผู้ ใช้งานอินเทอร์ เน็ตให้กับสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ  
และบุคลากรในวงงานวุฒิสภา 
  4.4) จัดท าระบบส ารองข้อมูล เพ่ือส ารองข้อมูลระบบงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
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  4.5) ป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี และการท าลายข้อมูลสารสนเทศ  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น Firewall, IPS, 
Antivirus เป็นต้น 
  4.6) สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงานมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
แบบเคลื่อนที่ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

  5) การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร 
  5.1) การน าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาสนับสนุนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ Facebook วุฒิสภา (@Senate Thailand)  
วิทยุออนไลน์ของวุฒิสภา 
  5.2) การน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings และ Zoom Cloud 
Meetings มาสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมการ  
และคณะอนุกรรมการของวุฒิสภา 

  โครงการพิเศษตามนโยบาย จ านวน 9 โครงการ  
   1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเข้าข้อมูลในระบบ Reform Senate 
  2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เพ่ือเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับอาวุโส 
  3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4) โครงการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดท าผลงานที่ใช้ในการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการต าแหน่งนิติกร และต าแหน่ง
วิทยากร 
 5) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 6) โครงการจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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 7) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) 
 8) โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า “การเมือง 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
 9) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขบัเคลือ่นคณุธรรมและความโปรง่ใส
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
 
  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563-2565   

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 75 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 73 โครงการ  
  
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้และเบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึ งท าให้ต้องยกเลิกหรือเลื่อนโครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

   2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายจ่ายงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว  
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งมีบางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
ต้องมีการยกเลิก ท าให้ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่า 
แผนที่ก าหนด 
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แนวทางการแกไ้ข 

  1. วุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการปรับแผนการด าเนินการ
และรูปแบบการด าเนินการในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นมาตรการป้องกัน  
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดและรัดกุม 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

   2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียวให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน 
และเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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