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ค ำน ำ 
 

          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. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณ
ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ 
ของพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม 
 

 พันธกิจ (Mission)   

 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ 
 2. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา 
 4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัน ตามหลักธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปูประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ  งบประมาณ จ านวน 2,030,887,000 บาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ) 
งบประมาณ 
จ านวน 1,410,991,200 บาท 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบประมาณ 
จ านวน 277,943,000 บาท 

ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้
งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
งบประมาณ 
จ านวน 341,952,800 บาท 

     เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

โครงการ : โครงการสนับสนุน 
เพื่อการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 
งบประมาณ 
จ านวน 277,943,000 บาท 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
งบประมาณ 
จ านวน 341,952,800 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ  
งบประมาณ 
จ านวน 1,410,991,200 บาท 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 1) สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 - การสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการมีผล 
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 - การสนับสนุนภารกิจด้านการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2) การด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 -  การด า เนินงานในด้านนิติบัญญัติมีความถูกต้อง ครบถ้ วน มีประสิทธิภาพ  
มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2,030,887,000 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น จ านวน 1,778,795,400 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นผลเบิกจ่ายร้อยละ 87.59 มีการกันเงินแบบมีหนี้ 
จ านวน 9,359,035 บาท และกันเงินแบบไม่มีหนี้ จ านวน 12,775,808 บาท ผลเบิกจ่ายรวมเงินกัน
แบบมีหนี้และไม่มีหนี้ จ านวน 1,800,930,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.68 คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 229,956,757 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.32 มีรายละเอียดจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 1,410,991,200 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 1,336,188,282 บาท (ร้อยละ 94.70) 

 คงเหลือ จ านวน 74,802,918 บาท (ร้อยละ 5.30) 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 277,943,000 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 143,578,164 บาท (ร้อยละ 51.66) 

 คงเหลือ จ านวน 134,364,836 บาท (ร้อยละ 48.34) 
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แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 

คงเหลือ
43 ล้านบาท
(2.12%)

เบิกจ่าย 
1,336 ล้านบาท

(65.78%)
เบิกจ่าย

299 ล้านบาท
(14.72%)

คงเหลือ 
75 ล้านบาท
(3.69%)

เบิกจ่าย 
144 ล้านบาท
(7.09%)

คงเหลือ 
134 ล้านบาท
(6.60%)

แผนงานบุคลากร

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 ได้รับจัดสรร จ านวน 341,952,800 บาท  

 เบิกจ่าย จ านวน 299,028,954 บาท (ร้อยละ 87.45) 

 คงเหลือ จ านวน 42,923,846 บาท (ร้อยละ 12.55) 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 

จ านวนทั้งสิ้น 1,779 ล้านบาท 

(87.59%) 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
  1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จ านวน 1,778,795,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.59  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ 12.41 (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมเงินกันแบบมีหนี้และไม่มีหนี้ จ านวน 1,800,930,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.68 
  2. ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน 25,188,249 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.28  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ 4.72 (ร้อยละ 100)  
 

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  95 100 

เชิงคุณภาพ    
 - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงาน 

ด้านการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ 
และด้านกรรมาธิการ 

  ร้อยละ  95 96.23 

พื้นฐานด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

    
เชิงปริมาณ    
- ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
(กรอบเวลาและงบประมาณ) 

   ร้อยละ  90 97.14 

เชิงคุณภาพ    
 - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ที่บรรลุผลตามเปา้หมายที่ก าหนด 
   ร้อยละ  85  90.71 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ตกลงกบัส านักงบประมาณ 

 
 
 

 

75 80 85 90 95 100 105

ความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.
(ร้อยละ 95) 

ความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ
(ร้อยละ 95)

ความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

(ร้อยละ 90)

ความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. และด้านกรรมาธิการ 

(ร้อยละ 95)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด

(ร้อยละ 85)

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

   ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563 จ าแนกตามแผนงานได้ 2 แผนงาน ดังนี้  

 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

           โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพ่ือการด 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 2 ฉบับ 

 • พระราชก าหนด จ านวน 6 ฉบับ 

 • การประชุมวุฒิสภา ทั้งสิ้น 59 ครั้ง 
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     2. สนับสนุนงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 • ญัตติ จ านวน 11 เรื่อง 

 • รายงานประจ าปี จ านวน 36 เรื่อง 

 • รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จ านวน 31 เรื่อง 

 • งานด้านกระทู้ถาม จ านวน 65 เรื่อง 
           - กระทู้ถามเป็นหนังสือ จ านวน 40 เรื่อง 
          - กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน 24 เรื่อง 
           - ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 1 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 า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน ประกอบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 10 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 175 ได้บัญญัติว่า  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 270 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  
ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  
รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการซึ่งท าหน้าที่
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อ 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 าเนินการ   
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในภาพรวมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 (2) ศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ  
ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุปผล 
การด าเนินการประจ าปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องน าเสนอตามกฎหมาย 
 (3) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาทุกสามเดือนตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง  
ของรัฐธรรมนูญ  เ พ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่วุฒิสภาได้รับ 
รายงานดังกล่าว  
 (4) รวบรวมและจัดท าสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปี ตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายงานดังกล่าว  
 (5) ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาอื่นทุกคณะ  
เพื่อด าเนินการให้เป็นไป ตามแนวทางดังกล่าว และผลักดันให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวมีการท างาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ  
 (6) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด 16  
การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิ สภาตามข้อ 78  
วรรคสอง ที่เกี่ยวข้อง 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 าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 
ได้จัดท าขึ้น พร้อมทั้ง เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก ากับดูแลให้ข้อมูลที่มีอยู่นั้น
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 (10) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

            ผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
  ในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. นั้น คณะกรรมาธิการให้ความส าคัญ
กับเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ (ในปี 2561 – 2565) โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1 คณะกรรมาธิการ ตสร. ได้จัดท าคู่มือการติดตาม เสนอแนะ และเร่ งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ (เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในห้วงปี 2561 – 2565) โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 1) ด้านติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 2) แนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา  
 3) ภารกิจเกี่ยวกับด้านร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการ 
ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
                   4) การจัดให้มีระบบและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3.2 การด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมาธิการ ตสร. ได้มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการในหลายช่องทาง  
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ในหลายช่องทาง ได้แก่  การติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภา  
ช่องทางเอกสาร รายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ช่องทางเสียง ช่องทางภาพและเสียง ช่องทางพบปะ
แลกเปลี่ยน เช่น การจัดสัมมนา เป็นต้น และช่องทาง Smartphones ขณะนี้ คณะกรรมาธิการได้จัดท า
รายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์” ซึ่งจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 นาฬิกา  
ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทั้ง 26 คณะ  
ได้ร่วมบันทึกเทปเพ่ือใช้ในการออกอากาศ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
ของการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านว่ามีความคืบหน้า  
เป็นอย่างไร รวมถึงต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
  3.3 คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้ประสานงานเพ่ือเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา  
เพ่ือเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 12 คน  
 3.4 ด าเนินการจัดท ารายงาน ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2562) โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทั้ง 26 คณะที่ได้รับการแบ่งมอบ
รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ และรับผิดชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งประเด็นด าเนินการจัดท าข้อมูลและส่งข้อมูลมายังคณะกรรมาธิการ ตสร. เพื่อให้คณะกรรมาธิการ 
ตสร. จัดท า รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นรายงานข้อเสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา ซึ่งได้บรรจุเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณารายงาน 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ  
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) และวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยน าเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  
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           การด าเนินการของคณะกรรมาธิการ ตสร. ได้มีการด าเนินการตามภารกิจตามท่ี
รัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจไว้ โดยมีการประชุม ดังนี้ 
  1) การประชมุคณะกรรมาธกิาร ตสร. จ านวน 15 ครั้ง 
           2) การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน 164 ครั้ง 

     4. สนับสนุนงานด้านการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ  

 สรุปผลการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 ด้านการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ (ขั้นคณะกรรมการสรรหา)   

  1) การสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ จ านวน 2 คน (แทนนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร  และนายปรีชา เลิศกมลมาศ) 

  2) การสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(เพิ่มเติม) จ านวน 3 คน (กรณีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3 คน คือ นางสาวลม้าย  มานะการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วิชัย  ศรีรัตน์ และนายบุญเลิศ  คชายุทธเดช) 

 3) การสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 2 คน  
(แทนนายบูรณ์  ฐาปนดุล และพลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์) 

  4.2 ด้านการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
(ขั้นวุฒิสภา)  

 1) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 2 คน (นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  
และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข) 
 2) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 5 คน (ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 คน  
คือ นางปรีดา คงแป้น และผู้ช่วยศาตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี และไม่ให้ความเห็นชอบ  
จ านวน 3 คน คือ นางสาวลมา้ย มานะการ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ และนายบุญเลิศ คชายุทธเดช) 
 
 

The Secretariat of the Senate / 12 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 3) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์) 
 4) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 1 คน (นายปกรณ์  นิลประพันธ์) 
 5) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน 1 คน (นายรัชนันท์  ธนานันท์) 
 6) การสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน (พลต ารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน และพลต ารวจเอก ชัยยะ  ศิริอ าพันธ์กุล) 
 7) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 คน (นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์) 
 8) การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 15 คน (นายชัยโรจน์  เกตุก าเนิด,  นายสุรเดช  พหลภาคย์,  นายวีระ  แสงสมบูรณ์,  
นายเสน่ห์ บุญทมานพ, นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม, นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์, นายสมภพ ผ่องสว่าง,  
นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ, นายสัมฤทธิ์ อ่อนค า, นางสาวกนิษฐา เชี่ยววิทย์, นางสุมาลี ลิมปโอวาท,  
นางเสริมดรุณี ตันติเวสส, นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร, นางดุษณี ตยางคานนท์ และนายสถาพร  
สถิตย์ปิยะรัตน์) 
 
 กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านกรรมาธิการ ดังนี้ 
1) การประชมุคณะกรรมาธกิารสามัญ  จ านวน 964 ครัง้ 
2) การประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญั  จ านวน 25 ครัง้ 
3) การประชมุคณะอนกุรรมาธิการสามญั  จ านวน 2,747 ครั้ง 
4) การประชมุคณะอนกุรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน 18 ครั้ง 
5) การจดัสัมมนาทางวชิาการของคณะกรรมาธิการ  จ านวน 98 ครัง้ 

  6) การเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ จ านวน 274 ครั้ง 
 7) การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 
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  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
                                               ที่ก าหนด (ร้อยละ 85) 

      กิจกรรมหลักที่ 1 การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์   
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

      ด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ 
งานพิธีการ งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่น ๆ  

 1) โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  
และคณะกรรมการประจ าแต่ละภาค 7 ภาค รวมจ านวน 8 คณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 ได้ก าหนดหลักการส าคัญอันเกี่ยวกับ
กระบวนการตรากฎหมายของรัฐไว้โดยให้มีการวิ เคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
ก่อนการตรากฎหมาย รวมทั้งต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  
โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258  
ด้านกฎหมาย ได้วางหลักการในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายหลายประการ อาทิ มีกลไกให้
ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามมาตรา 77 รวมทั้งบทเฉพาะกลาง มาตรา 270 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่  
และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257-261) โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 101 ครั้ง ดังนี้ 
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   ครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562  ณ จังหวัดล าปาง 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
   ครั้งที่ 4 วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม่ 
   ครั้งที่ 5 วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ 
   ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม 
   ครั้งที่ 7 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
   ครั้งที่ 8 วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
   ครั้งที่ 9 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ครั้งที่ 10 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส 
   ครั้งที่ 11 วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
   ครั้งที่ 12 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
   ครั้งที่ 13 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
   ครั้งที่ 14 วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ครั้งที่ 15 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
   ครั้งที่ 16 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น 
   ครั้งที่ 17 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก 
  ครั้งที่ 18 วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
   ครั้งที่ 19 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดชุมพร 
   ครั้งที่ 20 วันที่ 28 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดเลย 
   ครั้งที่ 21 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดอ่างทอง 
   ครั้งที่ 22 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
   ครั้งที่ 23 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562  ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ 
และจังหวัดยโสธร 
 ครั้งที่ 24 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดระนอง 
   ครั้งที่ 25 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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   ครั้งที่ 26 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดลพบุรี 
   ครั้งที่ 27 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย 
   ครั้งที่ 28 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดปทุมธานี 
   ครั้งที่ 29 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก 
   ครั้งที่ 30 วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ครั้งที่ 31 วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ จังหวัดพิจิตร 
   ครั้งที่ 32 วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี 
   ครั้งที่ 33 วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสงขลา 
   ครั้งที่ 34 วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี 
   ครั้งที่ 35 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ จังหวัดตรัง 
   ครั้งที่ 36 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
   ครั้งที่ 37 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดระยอง 
   ครั้งที่ 38 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดระนอง 
   ครั้งที่ 39 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี 
   ครั้งที่ 40 วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดร้อยเอ็ด 
   ครั้งที่ 41 วันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
   ครั้งที่ 42 วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ 
 ครั้งที่ 43 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ครั้งที่ 44 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ครั้งที่ 45 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด 
   ครั้งที่ 46 วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
   ครั้งที่ 47 วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ 
   ครั้งที่ 48 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม 
 ครั้งที ่49 วันที ่11 มิถนุายน 2563 ณ จังหวดัสตูล  
 ครั้งที ่50 วันที ่19 มิถนุายน 2563 ณ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 ครั้งที ่51 วันที ่19 มิถนุายน 2563 ณ จังหวดัชลบรุ ี
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 ครั้งที ่52 วันที ่26-27 มิถนุายน 2563 ณ จังหวดันครนายก และจังหวดัปราจีนบุร ี
 ครั้งที ่53 วันที ่3 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดราชบรุ ี
 ครั้งที ่54 วันที ่9-11 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัพะเยา และจังหวดัเชียงราย 
 ครั้งที ่55 วันที ่9-10 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัชลบุร ีและจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 ครั้งที ่56 วันที ่9-10 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัพัทลุง 
 ครั้งที ่57 วันที ่10 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุร ี
 ครั้งที ่58 วันที ่15 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดจนัทบรุ ี
 ครั้งที ่59 วันที ่16-17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัมหาสารคาม  
และจังหวดัขอนแกน่ 
 ครั้งที ่60 วันที ่17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบรุ ี
 ครั้งที ่61 วันที ่17-18 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัพิษณุโลก และจงัหวัดอตุรดติถ์ 
 ครั้งที ่62 วันที ่22-23 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัจันทบุร ี
 ครั้งที ่63 วันที ่24-25 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวดัล าปาง 
 ครั้งที ่64 วันที ่29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห ์ 
จังหวดัฉะเชงิเทรา 
 ครั้งที ่65 วันที ่29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัปตัตานี จงัหวัดยะลา 
และจังหวดันราธิวาส 
 ครั้งที ่66 วันที ่30 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดนราธวิาส 
 ครั้งที ่67 วันที ่31 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
 ครั้งที ่68 วันที ่6-7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดตรงั 
 ครั้งที ่69 วันที ่6-7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดปราจนีบรุี และจังหวดัสระแก้ว 
 ครั้งที ่70 วันที ่7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัประจวบครีขีันธ ์
 ครั้งที ่71 วันที ่7-8 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวดันครพนม 
 ครั้งที ่72 วันที ่13 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
 ครั้งที ่73 วันที ่13-15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัเชียงใหม ่และจงัหวัดล าพูน 
 ครั้งที ่74 วันที ่14 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนนทบุร ี
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 ครั้งที ่75 วันที ่14-15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัชัยภูม ิ
 ครั้งที ่76 วันที ่14-15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดันครสวรรค ์
 ครั้งที ่77 วันที ่19-20 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัล าพูน และจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ครั้งที ่78 วันที ่19-20 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัยะลา 
 ครั้งที ่79 วันที ่20-22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัอบุลราชธานี และจังหวดัศรีสะเกษ 
 ครั้งที ่80 วันที ่21 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก 
 ครั้งที ่81 วันที ่27-28 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ครั้งที ่82 วันที ่27-29 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัแพร ่
 ครั้งที ่83 วันที ่27-29 สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัน่าน 
 ครั้งที ่84 วันที ่28 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสมทุรสาคร 
 ครั้งที ่85 วันที ่2-3 กันยายน 2563 ณ จังหวดัเชียงใหม ่
 ครั้งที ่86 วันที ่5-7 กันยายน 2563 ณ จังหวดันราธวิาส 
 ครั้งที ่87 วันที ่11 กันยายน 2563 ณ จังหวดัสมุทรปราการ 
 ครั้งที ่88 วันที ่11 กันยายน 2563 ณ จังหวดันครนายก 
 ครั้งที ่89 วันที ่11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวดัพิจิตร และจงัหวัดก าแพงเพชร 
 ครั้งที ่90 วันที ่17-18 กันยายน 2563 ณ จังหวดัอุบลราชธาน ี
 ครั้งที ่91 วันที ่17- 18 กันยายน 2563 ณ จังหวดัพะเยา 
 ครั้งที ่92 วันที ่17-18 กันยายน 2563 ณ จังหวดัสกลนคร และจังหวัดอดุรธานี 
 ครั้งที ่93 วันที ่17 - 19 กันยายน 2563 ณ จังหวดัปตัตาน ี
 ครั้งที ่94 วันที ่22 กนัยายน 2563 จัดสัมมนาการด าเนินโครงการสมาชิกวฒุิสภา
พบประชาชน 
 ครั้งที ่95 วันที ่22 กนัยายน 2563 จัดนิทรรศการโครงการหนึ่งปี สว.พบประชาชน 
ประชาชนได้อะไร ? ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 
 ครั้งที ่96 วันที ่25-26 กันยายน 2563 ณ จังหวดัเชียงใหม ่
 ครั้งที ่97 วันที ่25 - 26 กันยายน 2563 ณ จังหวดัเพชรบูรณ ์
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 ครั้งที ่98 วันที ่26-27 กันยายน 2563 ณ จังหวดัยโสธร และจงัหวัดอ านาจเจรญิ 
 ครัง้ที ่99 วนัที ่28 กนัยายน 2563 ณ จงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1 ปี สว.พบประชาชนประชาชนได้อะไร 
 ครั้งที ่100 วันที ่29 - 30 กนัยายน 2563 ณ จังหวดัภูเก็ต และจงัหวัดพังงา 
 ครั้งที่ 101 วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส 

        2) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ านาจหน้าที่ 
ของวุฒิสภาสู่ เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  
จ านวน 15 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี   
    ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ   

    ครั้งที่ 3 วันท่ี 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง   
   ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 
   ครั้งที่  5 วันที่  5 กุมภาพันธ์  2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัด
สมุทรปราการ  
    ครั้งที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
   ครั้งที่ 7 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร  

 ครั้งที่ 8 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
 ครั้งที ่9-10 วนัที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  
และโรงเรียนพยุหะพิทยา จงัหวดันครสวรรค์ 
 ครั้งที ่11 วันที ่10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี
จังหวดันนทบรุ ี
 ครั้งที ่12 วันที ่18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  
จังหวดัสมุทรสาคร 
 ครั้งที ่13 วันที ่28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  
จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
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 ครั้งที ่14 วันที ่18 กนัยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
จังหวดันครราชสีมา  
 ครั้งที ่15 วันที ่24 กนัยายน 2563 ณ โรงเรียนทีปงักรณ์วิทยาพัฒน์ 
กรุงเทพมหานคร 

  3) โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น า 
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 9 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 มกราคม 2563 ณ จังหวัดล าปาง  
   ครั้งที่ 2 วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครพนม 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ครั้งที่ 5 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ครั้งที่ 6 วันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ครั้งที่ 8 วันที่ 16-19 กันยายน 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 กันยายน 2563 จัดสัมมนาและการประกวดการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 กันยายน 2563 จัดสัมมนาเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยวุฒิสภา 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร 
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 4) การจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่าย  
ของวุฒิสภา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1) โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวม 213 โครงการ 
ประกอบด้วย 
  1) การจัดท าสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ 56 โครงการ 

 2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน 47 โครงการ 
 3) การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 32 โครงการ 
 4) การประกวดบทเพลงพ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 40 โครงการ 
 5) การประกวดนวัตกรรรมเพื่อการสอนประชาธิปไตย 38 โครงการ 

  4.2) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม รวม 49 โครงการ 
ประกอบด้วย 
   1) การจัดท าสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ 10 โครงการ 

   2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน 8 โครงการ 
   3) การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10 โครงการ 
   4) การประกวดบทเพลงพ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 12 โครงการ 
   5) การประกวดนวัตกรรมเพื่อการสอนประชาธิปไตย 9 โครงการ 

      การประชาสัมพันธ ์และงานด้านพิธกีาร 
   1) ด าเนินโครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม  
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รอบคัดเลือก กลุ่มภาคกลาง จ านวน 1 ครั้ง 
   2) ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา 
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  3) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ รวมถึงภารกิจของวุฒิสภา  
สู่สาธารณะ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางสถานีโทรทัศน์ อาทิเช่น รายการวิทยุออนไลน์ 
ของวุฒิสภา (@Senate Thailand) โทรทัศน์รัฐสภา, และวิทยุ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
จ านวน 5 ช่องทาง ได้แก่ Twitter  Facebook  Instagram  G-news และ Applicaion Line 

 4)  ด า เนิน โครงการอบรม/สัมมนาส าหรับสมาชิกวุฒิสภา หรือบุคลากร 
ด้านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ  โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ 
ด้านการสื่อสารสาธารณะส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 

  5) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Meet the Press) 
จ านวน 1 ครั้ง  

  6) ด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชนต่าง ๆ  
จ านวน 11 ครั้ง 

7) งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ  
       อ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกวุฒิสภา ในการเข้าร่วมงานด้านพระราชพิธี  
รั ฐ พิธีและพิธีการ อาทิ  รั ฐ พิธีที่ ระลึกวันจักรี  รั ฐ พิธี  ว างพวงมาลาถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา  
จ านวน 111 ครั้ง 

 งานวิชาการ 

 การจัดท าหนังสือ วารสาร และเอกสารเพ่ือเผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
ผลการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ตามภารกิจของ วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา  
และคณะกรรมาธิการวุฒิสภา น าเสนอต่อสาธารณชน ได้แก่  
 - จัดท าหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book จ านวน 1,500 เล่ม  
  - จัดท าหนังสือเผยแพร่ความรู้ เกี่ ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ ของวุฒิสภา  
และความรู้ในวงงานรัฐสภา เรื่อง เรียนรู้เรื่อง “วุฒิสภา” จ านวน 10,000 เล่ม 
                 - จัดท าวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book เป็นรายเดือน  
9 ฉบับ จ านวน 3,000 ฉบับต่อเดือน  

  - จัดท าเอกสารเผยแพร่เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภา โดยจัดพิมพ์หนังสือ                     
สาระน่ารู้ส าหรับประชาชนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จ านวน 20,000 เล่ม 

 
The Secretariat of the Senate / 22 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
      กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

      สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ 

  บทบาทของวุฒิสภาให้ด้านการต่างประเทศมี เป้าหมายหลักในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การน าเสนอข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับ สถานการณ์ 
ทางการเมืองของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้วุฒิสภายังได้ปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างประเทศในการส่งคณะผู้แทนรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมในองค์การรัฐสภา 
ระหว่างประเทศ อาทิ  การประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภา และสหประชาชาติ  
ว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้ งที่  141  
ณ กรุ ง เบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์ เบีย และการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา  
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประจ าปี 2563 (The 2020 Parliamentary Hearing at the 
United Nations) ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   1) รับรองแขกต่างประเทศ จ านวน 35 ครั้ง 
   2) การประชุมนานาชาติตามพันธกรณี จ านวน 17 ครั้ง ดังนี้ 
       2.1)  การประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภา และสหประชาชาติ 
ว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
 2.2) การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย  
  2.3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ 
ประจ าปี 2563 (The 2020 Parliamentary Hearing at the United Nations) ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2.4) การประชุมปรึกษาหารือภาครัฐสภาระหว่างประเทศ เรื่อง การสร้าง
หลักประกันให้แก่อนาคตร่วมกันของเรา : การจัดท าร่างแนวทางปฏิบัติส าหรับรัฐสภาในการส่งเสริม
วาระการลดอาวุ ธ เ พ่ือสันติภาพและการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยืน  ( International Parliamentary 
Consultation on “Assuring our Common Future : a draft guide to parliamentary action 
in support of disarmament for security and sustainable development”) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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 2.5) การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) จัดโดยสหภาพรัฐสภา (IPU) ร่วมกับองค์กร
เครือข่ายไขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network : SDSN) 
จัดสัมมนา หัวข้อ “โควิท-19 และความเท่าเทียมระหว่างเพศ (COVID-19 and Gender Equality)” 
ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 2.6) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) ว่าด้วยการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian 
Parliamentary Assembly : APA) ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.7) การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ผ่านระบบการประชุมทางไกล หัวข้อ  
“การสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม : บทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ต่อการเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Building 
back better : Lessons from the COVID-19 pandemic to enhance the role of parliaments 
in disaster risk reduction)”  จั ด โดย  สหภาพรั ฐ สภา  ( inter-Parliamentary Union : IPU)  
ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 2.8) การประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูง
ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2563 (Parliament Forum at the 2020 High-
Level Political Forum on Sustainable Development : 2020 HLPF) หัวข้อ “การปรับฐาน
ใหม่ครั้งใหญ่ : การเรียนรู้จากโควิด-19 เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(The Big Reset : Learning form COVID-19 to fast track the SDGs) ณ ห้องประชุม  Video 
Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.9 การสั มมนาทาง ไกล ในหั ว ข้ อ  “The impact of COVID-19 on SDG 
implementation in Asia-Pacific : What role for parliaments?” ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสหภาพ
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก  
ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
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 2.10 การประชุมปรึกษาหารือออนไลน์เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+25 
และพิจารณาร่างคู่มือว่าด้วยเรื่องการออกกฎหมายที่ค านึงถึงมิติทางเพศ (Draft handbook on 
gender-responsive legislation) ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง  ณ ห้องประชุม Video 
Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.11 การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 6 ของคณะกรรมาธิการ
เตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (The Sixth meeting of the Preparatory 
Committee for the Fifth World Conference of Speakers of Parliament) ณ ห้องประชุม 
Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.12 การประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (ภาคออนไลน์) (The 5th World 
conference of Speakers of Parliament : 5WCSP – virtual segment) จัดโดยสหภาพรัฐสภา 
ณ ห้องรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 2 . 1 3  ก า ร สั ม ม น า อ อ น ไ ล น์  (Webinar) หั ว ข้ อ  “ Compliance and 
implementation under the Paris Agreement” ซึ่งอยู่ในชุดการสัมมนา ว่าด้วย  “การตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (The Climate Legislation Webinar Series).
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวจัดขึ้น
เป็ นครั้ ง แ รก  โดยสหภาพรั ฐสภา  (IPU) ร่ วมกั บ  Center for International Sustainable 
Development Law (CISDL) แ ละ  United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 2.14 การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหาร
สหภาพรัฐสภา (The 284th session of the Executive Committee) ณ ห้องประชุม Video 
Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.15 การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ส าหรับสมาชิกรัฐสภาในหัวข้อ “โควิด-19 
และสังคมเพ่ือมวลชนโดยไม่ทิ้ งใครไว้ เบื้องหลัง (COVID – 19 and Inclusive Societies)”  
จัดโดย สหภาพรัฐสภา (IPU) ร่วมกับองค์กรเครือขายไขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Solutions Network : SDSN) และ เครือข่าย Parliamentarians for the Global 
Goals โดยการสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการสัมมนา ครั้งที่ 4 และเป็นครั้งสุดท้าย ในชุดการสัมมนา 
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ภายใต้หัวข้อ  “COVID – 19 response and the SDGs” ณ ห้องประชุม Video Conference 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 2.16 การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 (41st AIPA General 
Assembly Parliamentary Diplomacy for a Cohesive and Responsive ASEAN Community) 
ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุม 
Video Conference ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.17 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (Sub-Committee on 
Finance) ของสหภาพรัฐสภาผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม Video Conference 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  
      กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการด าเนินการและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 ด้านงานวิชาการ เทคโนโลย ีโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ 

 1) งานวิชาการ    
   การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกฎหมาย และงานวชิาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ ได้แก่ 
 - จัดท าวารสารจุลนิติ 2 ฉบับ จ านวน 1,600 เล่ม 
 - จัดท าเอกสารประกอบพิจารณาพระราชบัญญัติ และเอกสารทางวิชาการ
กฎหมาย จ านวน 32 เรื่อง อาทิ 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในท าสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
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  จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561  
   จัดท าเอกสารประกอบพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ทิศทางของการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัวตามกฎหมายไทย 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปลดล็อคไม้หวงห้าม 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด 13 
องค์กรอัยการ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ปลดล็อคกฎหมายลิขสิทธิ์  เพ่ือเข้าสู่การเป็นภาคี
สนธิสัญญา WCT 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ปลดล็อคความรุนแรงสถาบันครอบครัวได้จริงหรือ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง ประมวลจริยธรรมขา้ราชการรฐัสภา (ฉบับมีดัชนีชีค้วาม) 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด 16  
การปฏิรูปประเทศ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การเกิดขึ้นและการยุบเลิก : กฎหมายว่าด้วยบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
เพื่อเพ่ิมความคุ้มครองให้กับประชาชน 
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  จัดท าเอกสาร เรื่อง การผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทย 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด 14  
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การเปรียบเทียบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ก าลังระบาด 
ในขณะนี้ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล 
(ตอนที่ 1) 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การยกเลิก “พืชกระท่อม” จากการเป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทก าหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต  
กลุ่มชาติพันธุ์ : ความส าคัญ ความเป็นมา และประเด็นข้อพิจารณาในการจัดท าร่างกฎหมาย 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม : 
ผลักดันการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   จัดท าเอกสาร เรื่อง การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) กรณีการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service) 
   จัดท า เอกสาร  เรื่ อง การเข้ าชื่ อ เสนอกฎหมายของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติ ธรรม :  
การผลักดันการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) ตอน 2 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับมีดัชนี 
ชี้ความ) และระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาว่าด้วยวิธีเสนอเรื่องเข้าสู่  
การพิจารณาและวิธีพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการัฐสภา พ.ศ. 2555 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง ความเสมอภาค (Equality) ผ่านมุมมองของกฎหมาย
สิทธิมนุษยนชนระหว่างประเทศ 
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  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายกับการอนุรักษ์ทะเลไทย 
  จัดท าเอกสาร เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล 
 - การให้บริการและค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย จ านวน 27 เรื่อง 
  - วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา 
จ านวน 30 เรื่อง 

 2) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ จ านวน 17 ระบบ ดังนี้ 

  2.1.1) ระบบสารสนเทศจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     2.1.2) ระบบ e-form ส าหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  2.1.3) ปรับปรุงเว็บไซต์ e-book 
  2.1.4) ระบบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 
  2.1.5) ปรับปรุงเว็บไซต์ของวุฒิสภา และระบบอินทราเน็ต 
 2.1.6) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 2.1.7) แอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุม บนระบบปฏิบัติการ iOS 
  2.1.8) ระบบเบี้ยประชุม ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์วุฒิสภา 
  2.1.9) ระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1.10) ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  2.1.11) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 
  2.1.12) เว็บไซต์การแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา 
  2.1.13) ระบบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
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 2.1.14) ระบบเว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นเว็บไซต์รายงานการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
  2.1.15) เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
     2.1.16) ระบบยืม-คืนโน๊ตบุ๊ค  
  2.1.17) ระบบส ารวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(e-Survey) 
       2.2) การพัฒนาแอปพลิเคชัน Senate Services บนระบบปฏิบัติการ android  

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีระบบภายใต้การพัฒนา จ านวน 6 ฟังก์ชั่น ดังนี้ 

       2.2.1) แอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้บริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 20  
      2.2.2) แอปพลิเคชันข้อบังคับการประชุม  โดยให้บริการข้อมูลบังคับ 
การประชุมจ านวน 6 ฉบับ 
       2.2.3) เว็บไซต์วุฒิสภา โดยเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์วุฒิสภา 
       2.2.4) แอปพลิเคชันศัพท์และส านวนรัฐธรรมนูญ  โดยให้บริการข้อมูล
ค าศัพท์และส านวนรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถสืบค้นค าแปลและฟังเสียงค าอ่านได้ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
 2.2.5) การประชุมวุฒิสภา โดยให้บริการข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการทั้งหมด   
         2.2.6) สมุดโทรศัพท์ โดยให้บริการข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง เบอร์
โทรศัพท์ พร้อมทั้งเบอร์โทรของส่วนราชการภายใน  

  2 .3 )  การน าสื่ อสั งคมออนไลน์  (Social Media) มาสนับสนุ นงานด้ าน 
การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ โทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 (Parliament 
IPTV 1) Facebook วุฒิสภา (@Senate Thailand) วิทยุออนไลน์ของวุฒิสภา  
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 2.4) การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา การประชุมโครงการวุฒิสภา 
พบประชาชน  และกิ จก ร รมของส านั ก ง าน เลขาธิ ก า ร วุฒิ สภาผ่ าน เ ว็ บ ไซต์ วุฒิ สภา 
(www.senate.go.th) และแอปพลิเคชัน Senate channel 
 3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563-2565 จ านวน 70 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.14 
 4) โครงการพิเศษตามนโยบาย จ านวน 9 โครงการ  
 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาจีนส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 
  2) การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
กองทุนการศึกษา วุฒิสภา 
          3) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานทางวิชาการของบุคลากร  
ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่ อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในงานบริการ
สารสนเทศวิชาการ 
 4) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
 5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
 6) โครงการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
 7) โครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐสภา พ.ศ. 2561 
 8) โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ 
 9) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์  
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ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

 1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากความล่าช้าของพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางภารกิจของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

2. ปัญหาด้านสถานที่  เนื่องจากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง 
ในส่วนของวุฒิสภาสามารถเข้าใช้พ้ืนที่ชั่วคราวได้บางส่วน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ  
ห้องประชุมวุฒิสภา ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ และสถานที่ท างานของสมาชิกวุฒิสภา 

แนวทางการแกไ้ข 

 1. วุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการปรับแผนและรูปแบบ  
การด าเนินการในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด 
และรัดกุม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จะดีขึ้นตามล าดับ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป  
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด 

  2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดสถานที่ท างานของสมาชิกวุฒิสภา และที่ประชุม
คณะกรรมาธิการชั่วคราว ณ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งเป็นอาคารเช่าจากเอกชน เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัด  
ด้านสถานที่ดังกล่าว 
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