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สรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)
ดาเนินการเสร็จ ๒๗ โครงการ/งาน
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กาหนด
ดาเนินการ

โครงการ/งานประจา

ผลการดาเนินการ

สานักที่รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ ๑ ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานทีป่ ฏิบัติ (Functional Competency)
หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมฯ
โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD)
เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โครงการStrong Stronger Strongest
: พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด

ดาเนินการแล้ว

สานักนโยบายและแผน

ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ปรับหลักสูตร
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ไตรมาสที่ ๒ โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคล
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการ
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ สาหรับ
ข้าราชการสายงานวิทยาการ
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจรัฐสภา
โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร

ดาเนินการแล้ว

สานักบริหารงานกลาง

ดาเนินการแล้ว

สานักบริหารงานกลาง

ดาเนินการแล้ว

สานักการคลัง
และงบประมาณ

ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กาหนด วันที่ ๒๗ สานักพัฒนาทรัพยากร
- ๒๘ เม.ย.๖๒
บุคคล

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ลาดับ
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘
๑๙

๒๐
๒๑

กาหนด
โครงการ/งานประจา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ ๒ โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการ

เพื่อสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ สาหรับ
ข้าราชการสายงานนิติการ
โครงการ Digital Thinking : การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดารงตาแหน่ง
ในระดับทีส่ ูงขึ้น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล
โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดทา
รายงานการประชุม (ชวเลข) เพื่อสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ
โครงการพัฒนากระบวนงานเชิงรุก
โครงการจ้างจัดทาสาเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D
ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒสิ ภา
โครงการหน้าบ้าน – น่ามอง

ผลการดาเนินการ

สานักที่รับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ดาเนินการแล้ว

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
งดจัดกิจกรรม

สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักนโยบาย และแผน
สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
สานักบริหารงานกลาง

ดาเนินการแล้ว
๑ กิจกรรม อีก ๒
กิจกรรม กาหนด
จัดเดือน เม.ย. และ
พ.ค. ๖๒
โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะ ดาเนินการแล้ว ๑ สานักกรรมาธิการ ๑ ๒
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
กิจกรรม
และ ๓
ของคณะกรรมาธิการ
โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้าน
ดาเนินการแล้ว
สานักพัฒนาทรัพยากร
ทุจริต
๑ กิจกรรม
บุคคล
กิจกรรมที่ ๒ จัด
เดือน เม.ย.๖๒
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จัดกิจกรรมวันที่
สานักนโยบายและและ
การประเมินความคุ้มค่าของสานักงาน
๒๒ – ๒๕ เม.ย.๖๒ แผน/สานักพัฒนา
เลขาธิการวุฒิสภา
ทรัพยากรบุคคล
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ดาเนินการแล้ว
สานักพัฒนาทรัพยากร
ปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล
๑ กิจกรรม
บุคคล
การพิมพ์
คงเหลือ ๑
กิจกรรม

ลาดับ
๒๒
๒๓
๑.
๒.
๑.

กาหนด
โครงการ/งานประจา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ ๒ โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งในองค์กร

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว
ไตรมาสที่ ๓ โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้าง
การพึ่งพาตนเอง
ไตรมาสที่ ๓ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสาหรับ ดาเนินการแล้ว
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติและบุคลากรของ
หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๔ การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ
ดาเนินการแล้ว
โปรแกรมประยุกต์

๒

การเช่าสายนาสัญญาณความเร็วสูง (Leased
Line)

ดาเนินการแล้ว

๓

การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

ดาเนินการแล้ว

๔

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทาการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ณ อาคารสุขประพฤติ)

ดาเนินการแล้ว

สานักที่รับผิดชอบ
สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารงาน
กลาง
สานักการคลัง
และงบประมาณ
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

สรุปกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลำคม 2561- มีนำคม 2562)
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

รวมจำนวน
โครงกำรทัง้ หมด

งำนประจำ

ผลกำรดำเนินกำร (โครงกำร)
จำนวนโครงกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

ผลกำรดำเนินกำร (โครงกำร)

รอระยะเวลำ จำนวนโครงกำร ดำเนินกำรแล้ว
รอระยะเวลำ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำร/ยกเลิก
เสร็จ
ดำเนินกำร/ยกเลิก

รวมจำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรทีด่ ี
และมีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร

9
โครงกำร
4
โครงกำร

5

3

0

0

4

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย

7
โครงกำร

3

1

0

0

4

4

0

0

5
71.43%

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้มีควำมเป็นเลิศ

8
โครงกำร
36
โครงกำร

4

1

0

0

4

0

0

0

36

17

0

0

0

0

0

0

1
12.50%
17
47.22%

2

0

0

0

0

0

0

0

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือ
ทัง้ ในและต่ำงประเทศ

2
โครงกำร

รวม

66

4
44.44%
0
0.00%

0
0.00%

54

22

0

0

12

5

0

0

โครงกำร

27
40.91%

(จำแนกงบประมำณ)
ประเด็นยุทธศำสตร์

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
งบประมำณทัง้ หมด
ร้อยละของกำร
(บำท)
งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำยจริง (บำท)
เบิกจ่ำย

งำนประจำ
งบประมำณ
(บำท)

เบิกจ่ำยจริง
(บำท)

ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำย

รวมงบประมำณ
เบิกจ่ำย (บำท)

ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยภำพรวม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรทีด่ ี
และมีประสิทธิภำพ

2,199,000.00

1,993,000.00

95,570.00

4.80

206,000.00

5,700.00

2.77

101,270.00

4.61

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำน
กฎหมำยและวิชำกำร

1,234,700.00

1,234,700.00

48,912.00

3.96

0.00

0.00

0.00

48,912.00

3.96

32,252,200.00

7,069,200.00

0.00

0.00

25,106,000.00

7,208,333.32

28.71

7,208,333.32

22.35

23,140,800.00

12,760,000.00

3,265,948.24

25.60

10,380,800.00

4,118,679.12

39.68

7,384,627.36

31.91

11,553,800.00

11,553,800.00

4,522,748.50

39.15

0.00

0.00

0.00

4,522,748.50

39.15

364,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,974,700.00

7,933,178.74

22.68

31.75

19,265,891.18

27.23

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้มีควำมเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือ
ทัง้ ในและต่ำงประเทศ
รวม

364,000.00

70,744,500.00

35,692,800.00 11,332,712.44

-

#VALUE!

ตารางภาพรวมการดาเนินการรายสานัก ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สำนัก
สำนักประชำสัมพันธ์
สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักกำรคลังและงบประมำณ
สำนักกำรต่ำงประเทศ
สำนักวิชำกำร
สำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3
สำนักภำษำต่ำงประเทศ
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักกำรพิมพ์
สำนักนโยบำยและแผน
รวม

โครงกำรทั้งหมด
6
6
2
1
5
1
1
31
8
1
4
66

โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงการ

โครงกำรที่ดำเนินกำร
ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) งบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง (บำท)
แล้วเสร็จ
งบประมำณ
0
โครงกำร
22,640,800.00
7,384,627.36
32.62
2
โครงกำร
255,400.00
95,350.00
37.33
2
โครงกำร
1,655,000.00
22,800.00
1.38
0
โครงกำร
164,000.00
0.00
0.00
0
โครงกำร
1,636,000.00
48,912.00
2.99
0
โครงกำร
88,700.00
0.00
0.00
0
โครงกำร
118,600.00
42,918.00
36.19
15
โครงกำร
11,222,200.00
4,371,730.50
38.96
6
โครงกำร
32,462,200.00
7,208,333.32
22.21
0
โครงกำร
50,000.00
0.00
0.00
2
โครงกำร
451,600.00
91,220.00
20.20
27
โครงการ
70,744,500.00
19,265,891.18
27.23

หมำยเหตุ :
1. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 66 โครงกำร
2. บำงโครงกำรมีกิจกรรมย่อยยังมีกำรดำเนินกำร และเมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องทำให้จำนวนภำพรวมของโครงกำร มีจำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จน้อย
3. จำนวนโครงกำรที่ต้องจะดำเนินกำรแล้วเสร็จในแต่ละเดือนมีดังนี้
ตุลำคม - พฤศจิกำยน 61 ไม่มีโครงกำรที่แล้วเสร็จ
มีนำคม 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 12 โครงกำร
กรกฎำคม 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 2 โครงกำร
ธันวำคม 61 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 7 โครงกำร
เมษำยน โครงกำรที
62 จำนวนโครงกำรที
่แล้วเสร็กำรที
จ 4่แ่แล้ล้วโครงกำร
วเสร็
เสร็จจ 44 โครงกำร
โครงกำร
สิงหำคม 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 1 โครงกำร
มกรำคม 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 6 โครงกำร
พฤษภำคม 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 5 โครงกำร กันยำยน 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 21 โครงกำร
กุมภำพันธ์ 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 5 โครงกำร
มิถุนำยน 62 จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 3 โครงกำร

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตราชการประจาปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
(งบประมาณภาพรวม)
19,265,891.18

70,744,500.00
งบประมาณทัง้ หมด

งบประมาณทัง้ หมด
เบิกจ่ายจริง
ร้อยละเบิกจ่าย

เบิกจ่ายจริง

70,744,500.00
19,265,891.18
27.23

บาท
บาท

(จาแนกงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ และงานประจา)
40,000,000.00

34,974,700.00

35,692,800.00

35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00

11,332,712.44

7,933,178.74

5,000,000.00
0.00
โครงการตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
งานประจา

เบิกจ่าย

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตราชการประจาปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
(จานวนโครงการภาพรวม)

ดาเนินการแล้วเสร็จ
27 โครงการ
( 21.21 %)

โครงการทงหมด
ั้
66 โครงการ

โครงการทั้งหมด
66
ดาเนินการแล้วเสร็จ
27
ร้อยละ 40.91

โครงการ
โครงการ

(จาแนกโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (จาแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ และงานประจา)
60

โครงการทัง้ หมด

ดาเนินการแล ้วเสร็จ

54

50
40
30
22
20
12
10

5

0
โครงการตามยุทธศาสตร์

งานประจา

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีและมีประสิทธิภาพ
1 โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ที่ 2
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค. 61 - ก.ย.62

1,605,000.00

1,605,000.00 1.สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดจ้าง บ. สุธาสิน กรุ๊ป จากัด ดาเนินการ
ตามสัญญาเลขที่ 15/2562 ลว. 14 ม.ค. 62 กาหนดส่งมอบงาน
และจ่ายเงิน แบ่งเป็น 4 งวดๆ ละ 282,000 บาท สถานที่
ดาเนินงานห้องประชุม ชั้น 28
2. คกก.ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว จัดเก็บเอกสารจานวน 1.2 ล้าน
แผ่นแล้ว

2 การตรวจประเมินเพือ่ ติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2015

ธ.ค. 61 - ก.ย.62

50,000.00

50,000.00 1. จัดทาแผนการดาเนินงานการตรวจประเมินเพือ่ เพือ่ ติดตามการ
รักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
2. ดาเนินการประสานงานกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
เกี่ยวกับรายละเอียดกาหนดการตรวจประเมิน โดยจะมีการเบิกจ่าย
งบประมาณช่วงไตรมาสที่ 3

3 ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ย. 61 - ก.พ.62

33,000.00

27,300.00 จัดกิจกรรมวันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 2702
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร (23 คน) และผู้แทน
สานักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (37) คน รวม 40 คน

4 โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค. 61 - เม.ย.62

220,000.00

220,000.00 กาหนดจัดกิจกรรม วันที่ 22-25 เม.ย.62 แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 เม.ย.62 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 เม.ย.62
ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ

สานักนโยบายและแผน

5 โครงการพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุก

พ.ย. 61 - ก.ย.62

125,000.00

39,480.00 เป็นโครงการที่มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ผลผลิต ร้อยละ 100 ของหน่วยงานภายในสังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุก
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักนโยบายและแผน

38,520.00 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ วันที่ 28-29 มี.ค.62 ณ อาคาร
สุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 105 คน

สานักนโยบายและแผน

5.1 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และชี้แนะแนวทาง "การพัฒนากระบวนการทางาน
เชิงรุก" แก่กลุ่มเป้าหมาย

มี.ค 61/เม.ย/ส.ค62

47,000.00 -

ผลผลิต สนง.เลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารด้าน
การเงิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2554 และ2559 - ปัจจุบนั จานวน 1
ฐานข้อมูล (ได้มีการจัดทาสัญญาและดาเนินการสแกนเอกสารแล้ว
เป็นการเบิกจ่ายตามรอบระยะเวลาในการตรวจงาน)
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักการคลังและงบประมาณ

สานักการพิมพ์

ผลผลิต ร้อยละ 66.66 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ 1. ผลการประเมินความรับรู้ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ 4.00 คะแนน (ตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า 4.00 คะแนน)
2 รอผลการประเมินองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตาม
เกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 4.50 แนน)

สานักนโยบายและแผน

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

5.2 สานักต่าง ๆ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารวิธีการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการที่พัฒนาปรับปรุงการทางาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ก.พ. - มี.ค.62

78,000.00

78,000.00

สานักนโยบายและแผน

ธ.ค. 61 - ส.ค.62

80,600.00

80,600.00 เป็นโครงการที่ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สานักบริหารงานกลาง

ธ.ค. 61 - ม.ค.62

29,700.00

สานักบริหารงานกลาง

2) จัดอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

พ.ค. - มิ.ย.62

14,000.00

3) ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชานาญ

พ.ค. - มิ.ย.62

29,700.00

4) การดับเพลิงขั้นต้นซักซ้อมการอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

มิ.ย. -ก.ค.62

7,200.00

29,700.00 กาหนดจัดกิจกรรมวันที่ 14 พ.ค. 62 การดับเพลิงขั้นต้น การ
ซักซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
14,000.00 กลุ่มเป้าหมายตัวแทนสานักต่างๆ 160 คน วันที่ 25 พ.ค 62 การ
ทบทวนการดับเพลิงขั้นต้นการซักซ้อมการอพยพหนีไฟและการ
29,700.00 ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น กลุ่มเป้าหมาย 60 คน วันที่ 28 พ.ค 62
7,200.00 การดับเพลิงและการซักซ้อมการอพยพหนีไฟประจาปี
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในอาคารสุขประพฤติ

ก.ย. 62

42,400.00

42,400.00 ดาเนินการตามแผนงานประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง กาหนดจัด
กิจกรรมช่วงไตรมาสที่ 4

สานักบริหารงานกลาง

1) จัดทาบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพือ่ เป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ก.ย. 62

1,000.00

1,000.00

สานักบริหารงานกลาง

2) พิธีอาลาราชการ ประจาปี 2562 สานักบริหารงานกลาง ตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ก.ย.62

41,400.00

41,400.00

สานักบริหารงานกลาง

8 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล

ต.ค. 61 - ก.ย.62

15,000.00

4,950.00 1.จัดอบรมวันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 2702
อาคารสุขประพฤติ เป้าหมาย ผู้บริหาร และขรก.
ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 91.13
2.จัดอบรมวันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง
2702 อาคารสุขประพฤติ เป้าหมาย ผู้บริหาร และขรก.
ผลผลิตที่ 2 ร้อยละ 71.55

9 โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งในองค์กร

ต.ค. 61 - มิ.ย.62

28,000.00

28,000.00 1. ทบทวนแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารในปีที่ผ่านมา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งผอ.สานักสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภาตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3440/2561 ลง
วันที่ ณ วันที่ 8 ต.ค.61 และสารวจตาแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากการ
เกษียณในแต่ละปี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ เข้ารับ
การสรรหา เพือ่ เป็นผู้สืบทอดตาแหน่งผอ.สานัก เพือ่ เสนอคกก.ฯ
2.
คกก.ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหา ผู้
สืบทอดตาแหน่งผอ.สานัก และประกาศคกก.ฯ เรื่อง แผนสืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหาร
3.
วันที่ 25 มี.ค. 62 คกก.ฯประชุมครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบร่าง
ประกาศฯและแผนฯ มอบให้ฝ่ายเลขาฯ เผยแพร่ และจัดประชุม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ แผนสืบทอดตาแหน่งผอ.สานักให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (เดือนเม.ย. 62 )

6 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหวประจาอาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา 2 (สว.)
1) จัดอบรมด้านดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

7 พิธอี าลาราชการ ประจาปี 2562

ผลผลิต ร้อยละ 81.34 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักบริหารงานกลาง

สานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

2,199,000.00

คงเหลือ
2,097,730.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
1 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานเพือ่ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

88,700.00

88,700.00 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการขอปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กิจกรรมที่ 1 ชุมชนนักปฎิบตั ิแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนการดาเนินงาน

ต.ค. 61 - ม.ค.62

31,700.00

31,700.00 จัดสัมมนากลุ่มย่อย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.62 เรื่อง คู่มือ
ด้านการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งที่ 2 วันที่ 2 เม.ย.62 เรื่อง
คู่มือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ณ อาคารสุขประพฤติ

สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงาน ต้นแบบ (Best Practice) การนาข้อมูลมาจัดทา
Info Graphic ณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ 62

22,800.00

22,800.00

สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "Info Graphic Presentation Workshop and
Training"
กิจกรรมที่ 4 จัดทา Info Graphic

พ.ค 62

34,200.00

34,200.00

สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

ก.พ -พ.ค 62

-

-

กิจกรรมที่ 5 เล่าสู่กนั ฟัง
2 โครงการเสริมสร้างความรูใ้ นวงงานนิติบัญญัติ

พ.ค 62
ต.ค. 61 - ก.ย.62

588,000.00

547,198.00 อยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดประเด็นจัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

3 โครงการนาเสนอข้อมูลองค์ความรูท้ างการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
นิติบัญญัติ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

258,000.00

256,250.00 ดาเนินการประชุมระหว่างสนง.เลขาธิการวุฒิสภา และ สกว. ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ เพือ่ หารือ
รายละเอียดของแผนกิจกรรมที่จะดาเนินงานม ซึ่งที่ประชุมเห็น
ร่วมกันว่าเอกสาร TRF Policy Brief ที่ทาง สกว.จัดทาขึ้นเป็น
เอกสารที่ง่ายต่อการศึกษาทาความเข้าใจ หากสามารถนามาปรับใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาเอกสารทางวิชาการของ สนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการและ
สมาชิกวุฒิสภา และเห็นควรที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดทาเอกสาร Policy Brief ดังกล่าวให้กบั ข้าราชการสายวิทยากร
และนิติกรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 10
พ.ค 62 - 20 มิ.ย 62 และจัดหารือประชุมเรื่องนี้กบั ผู้บงั คับบัญชา
ของกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 3 เม.ย. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ

สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
สานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
สานักวิชาการ
สานักวิชาการ

งบประมาณ (บาท)
ที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

โครงการ

4 โครงการสารวจความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

300,000.00

293,640.00 อนุ.กก.ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนได้เสนอ
รายงานผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อคกก.วิจยั
และพัฒนา สนช. ครั้งที่1/2562 วันที่ 18 ม.ค.62 โดยที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. พรก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
2. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2560 คงเหลือพ.ร.บ.
สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559

สานักวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล

ต.ค. 61 - ก.ย.62

34,100.00

34,100.00 ดาเนินการลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตพืน้ ที่กทม. เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ.2559"
ในระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค.62

สานักวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 ดาเนินโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

165,900.00

165,900.00

สานักวิชาการ

กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการโดยการจัดจ้างสถาบันทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
เป็นทีย่ อมรับทางวิชาการและการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นฯ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

100,000.00

100,000.00

สานักวิชาการ

1,234,700.00

1,185,788.00

6,000,000.00

4,000,000.00 ดาเนินการทาสัญญาจัดจ้าง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)
1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค.61
2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 3 ธ.ค..61
ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 25 ม.ค.62
ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 13 ก.พ. 62
ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 22 มี.ค. 62

และ

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้กา้ วหน้า
และทันสมัย

1 การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์

ต.ค. 61 - ก.ย.62

ดาเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.
4.
5.

2 การเช่าสายนาสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)

ต.ค. 61 - ก.ย.62

6,000,000.00

3,525,000.00 ดาเนินการทาสัญญาจัดจ้าง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)
1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 23 พ.ย.61
2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค.61
3. ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 15 ม.ค.62
4. ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 15 ก.พ. 62
5. ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 11 มี.ค. 62

ดาเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสาหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และบุคลากรของหน่วยงาน

ต.ค. 61 - มิ.ย.62

5,396,000.00

5,396,000.00 1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ (ประกวดราคาวันที่ 5
ดาเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตาม
มี.ค. 62 ) จานวน 284 เครื่อง วันที่ 3 เม.ย.62 ประชุมคกก. ครั้งที่ รอบระยะเวลาแต่ละงวด
1

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มิ.ย. - ก.ย.62

4,851,000.00

4,851,000.00 ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 การจัดหาลิขสิทธิก์ ารใช้งาน (license) สาหรับอุปกรณ์เครือข่าย

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

5 โครงการจัดทาหนังสือเสียง ผ่าน Application Read for the Blind
คอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตรา 1:1

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

77,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
77,000.00 กาหนดจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 29 เม.ย.62
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือเสียงผ่าน
App.Read foe the Blind กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.62
ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือเสียงผ่าน
App.Read foe the Blind ณ อาคารสุขประพฤติ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

6 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์

ต.ค. 61 - ก.ย.62

8,255,000.00

5,521,666.68 ดาเนินการทาสัญญาจัดจ้าง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)
1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 61
ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 26. ธ.ค. 61
ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 17 ม.ค. 62
ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 25 ก.พ. 62

ดาเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตาม
2. รอบระยะเวลาแต่ละงวด
3.
4.

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่
ทาการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ)

ต.ค. 61 - ก.ย.62

1,673,200.00

1,673,200.00 จัดจ้างบริษัท N.S.C จากัด เพือ่ ย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตาม
ประกอบจากอาคารรัฐสภา 2 ไปยังอาคารสุขประพฤติให้แล้วเสร็จ รอบระยะเวลาแต่ละงวด
ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.62 และติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ
ที่อาคารสุขประพฤติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ครบสัญญา 12
เม.ย.62)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

32,252,200.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
1 โครงการจัดทาหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภาสาหรับผู้พิการทาง
สายตา

ต.ค 61 - ก.ย.62

210,000.00

2 โครงการจ้างจัดทาสาเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ทีเ่ กี่ยวข้องกับวุฒิสภา

ม.ค - ก.ย.62

50,000.00

3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1) การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2562 (กิจกรรมการประกวดคลิปการแสดง
บทบาทสมมติ "สภาจาลอง")
2) การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562

ต.ค.61 - ก.ย.62
ม.ค - ก.ย.62

ต.ค.61 - ก.พ.62

7,240,800.00
350,000.00

25,043,866.68
210,000.00 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการฯ แล้ว
อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับของคกก.ตรวจรับพัสดุที่ต้อง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้/ผู้ใช้หนังสือเสียง ตามคาแนะนาของ
สนช.ในวงการของผู้ใช้บริการ

ผลผลิต สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสืออักษรเบรลล์เพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงานฯ
สาหรับผู้พิการทางสายตา อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผลิตลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวล

50,000.00 งดกิจกรรม เนื่องจากการรับชมวีดิทัน์ที่บนั ทึกลงแผ่นดีวีดี เป็น
งดกิจกรรม นางบประมาณไปใช้ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ล้าสมัยหมดความนิยม หลายบริษัทยกเลิกการผลิตแผ่น การเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอานาจของ ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ
ดีวีดี ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ได้ยกเลิกการติด้ง
ตั้
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจาลองสัญจร)
ช่องสาหรับอ่านและบันทึกข้อมูลในรูปแบบแผ่นดีวีดี ซึ่งต่อไปจะมี
ปัญหากับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถหาอุปกรณ์ในการเปิดรับชมวีดิ
ทัศน์ดังกล่าว
3,672,120.88
350,000.00 มีการปรับกิจกรรมจากการนากลุ่ม/ คณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงาน สนช . ณ อาคารรัฐสภา เป็น กิจกกรรมการประกวดคลิปการ
แสดงบทบาทสมมติ "สภาจาลอง"
-

งดจัดกิจกรรม เนื่องจากช่วงเวลาที่กาหนดต้องทาการเคลื่อนย้าย
ครุภัณฑ์และสรรพเอกสารของสนง. จากอาคารรัฐสภา 2 ไปยัง
อาคารสุขประพฤติ จึงส่งผลให้สถานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการจัด
กิจกรรม โดยเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ได้นา
งบประมาณไปใช้ในกิจกรรม 4)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์

งดจัดกิจกรรม

สานักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

3) การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นานัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พ.ย.61 - ก.ย.62

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

6,024,800.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
2,845,212.05 ดาเนินการแล้ว 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 8 ครั้ง ดังนี้
1.
จ.น่าน วันที่ 18 - 20 พ.ย. 61 ณ ห้องน้าทองแกรนด์รูม โรงแรม
น้าทอง น่าน อ.เมืองน่าน ผู้ผ่านการอบรม 129 คน
มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของหลักสูตรระดับมากที่สุด ร้อยละ
88.60
2.จ.
สกลนครและจ.มุกดาหาร วันที่ 23-25 ธ.ค.61 ร.ร.เอ็ม เจ 3. จ.
ระนอง วันที่ 26 -28 ม.ค.62 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง กปม.
จากจ.ระะนองและจ.สุราษฎร์ธานี ผ่านการอบรม 129 คน
4. จ.ตราด วันที่ 16-18 ก.พ.62 มีผู้ผ่านการอบรม 122 คน
5. จ.เชียงราย ณ ร.ร.ลักษวรรณ วันที่ 30-1 เม.ย. 62

สานักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

4) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและอานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจาลองสัญจร) หมายเหตุ นางบประมาณของ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ มาใช้ดาเนินการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับ
มัธยมศึกษาเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบอบ
ประชาธิปไตยฯ จานวน 500,000 บาท

พ.ย.61 -ส.ค.62

866,000.00

4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ต.ค.61 - ก.ย.62

2,850,000.00

2,300,000.00

สานักประชาสัมพันธ์

1) การจัดทาหนังสือสรุปผลงานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

เม.ย.62 - ก.ย.62

500,000.00

500,000.00

สานักประชาสัมพันธ์

2) การจัดทาหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ และความรู้ในวงงานรัฐสภา

ต.ค.61 - ก.ย.62

300,000.00

300,000.00 อยู่ระหว่างจัดทาอาร์ตเวิร์กต้นฉบับ

สานักประชาสัมพันธ์

ต.ค.61 - ก.ย.62

1,500,000.00

950,000.00 ดาเนินการจัดจ้าง ห้างหุน้ ส่วนจากัด อรุณการพิมพ์ จัดพิมพ์วารสาร
และผลิตวารสาร "สาร สนช." จานวน 12 เดือนๆ ละ 4,000 เล่ม
เดือน มี.ค. 4,000 เล่ม

สานักประชาสัมพันธ์

ม.ค. - ก.ย.62
ต.ค.61 - ก.ย.62
ธ.ค.61/ เม.ย./
ส.ค.62
ต.ค.61
- ก.ย.62

200,000.00
100,000.00
78,000.00

200,000.00 ดาเนินการภายในเดือนเม.ย. 62
100,000.00 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
78,000.00 อยู่ระหว่างการดาเนินการ

สานักประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์

ก.พ. - ก.ย.62

250,000.00

3) การจัดทาวารสาร "สารสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ" (นางบประมาณเพิม่ เติมจาก
โครงการประชาสัมพันธืเชิงรุก 150}000 บาท)

.

4) การจัดทาหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน
5.1 กิจกรรมพบสื่อมวลชน
5.2 กิจกรรมแสดงความยินดีกบั สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ
วันก่อตั้งสื่อมวลชน

6) การส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายผู้นานักประชาธิปไตย

22,000.00

ดาเนินการแล้ว 16 ครั้ง จากเป้าหมาย 15 ครั้ง
รอบเดือน มี.ค.62 งดกิจกรรมเนื่องจากปิดภาคเรียน จะเรื่ม
กลางเดือน พ.ค.62 คาดว่าจะดาเนินการอีก 14 ครั้ง

22,000.00 ดาเนินการแล้ว 14 แห่ง จากเป้าหมาย 23 แห่ง
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน ดาเนินการ
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้
1.
สถานีโทรทัศน์ ASTV ครบรอบ 16 ปี (4 มี.ค 62)
2. หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 39 ปี (22 มี.น 62)
3.
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบรอบ 49 ปี (26 มี.ค 62) 4.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ปี (28 มี.ค 62)
250,000.00 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 62

สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

5 โครงการเผยแพร่ผลงานและบทบาทหน้าทีข่ องสภานิติบัญญัติแห่งชาติ /วุฒิสภา
ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (วิทยุชุมชน/เคเบิ้ลทีวี)

พ.ย.61 -ส.ค.62

100,000.00

6 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ เผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หมายเหตุ นางบประมาณไปใช้โครงการอื่นบางส่วน

ต.ค.61 - ก.ย.62

3,900,000.000

7 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ต.ค.61 - ก.ย.62

8,500,000.00

1) สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

7,500,000.00

2) ดาเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามมติของของคณะกรรมการฯ

1,000,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
100,000.00 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
3,276,000.00 นางบประมาณใช้จา่ ยในกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยฯ 500,000 บาท
(เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติแล้ว และมีดาริให้เลื่อนการจัดกิจกรรม
จนกว่าจะมีสว.)
2. ดาเนิน
โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่
ของสนง.และสนช. 1,750,000 บาท
3. โครงการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจ
หน้าที่ของสนช.และการสร้างภาพลักษณ์ การจัดทาวารสาร สนช.
จานวน 150,000 บาท )
4.โครงการสนับสนุน
เงินรางวัลในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 250,000

5,858,051.76 ดาเนินการแล้ว 33 ครั้ง จากเป้าหมาย 10 ครั้ง
5,079,640.87 ดาเนินการแล้ว 28 ครั้ง จากเป้าหมาย 8 ครั้ง
ดาเนินการต่อเนื่อง
ครั้งที่ 26 จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 11-13 ก.พ.62 อนุ.กกติดตามฯ ลง
พืน้ ที่ อ.น้าปาด และอ.ท่าปลา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน ครั้งที่ 27
จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 22-25 ก.พ.62 เป้าหมาย 200คนครั้งที่ 28 จ.
อุตรดิตถ์ วันที่ 9 มี.ค.62 กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน และจ.พิจติ ร
วันที่ 10 มี.ค.62 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 500 คน
778,410.89 ดาเนินการแล้ว 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 2 ครั้ง
1.คณะอนุกก.พบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสลงพืน้ ที่จานวน
4 ครั้ง ดังนี้
1)
จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต วันที่ 2- 4 พ.ย.61
2)
จ.สุรินทร์ วันที่ 15-17 พ.ย. 61
3)
จ.แม่ฮอ่ งสอน วันที่ 22- 23 ธ.ค.61
4)
จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 ก.พ.62
2. วันที่
20 ก.พ. 62 จัดงานจิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพือ่ แผ่นดิน 3.
วันที่ 5 มี.ค. 62 โครงการสนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย150 คน เวลา 9.00 -14.00
น. ณ อาคารรัฐสภา 2

สานักประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

8 การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการเข้า
ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

290,000.00

23,140,800.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
290,000.00 ดาเนินการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการนาเสนอในส่วนการจัด
นิทรรศการมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2562 และจัดทาร่างขอบเขต
ของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพือ่ ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างคูหานิทรรศการโครงการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจยั ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ รวมทั้งจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และ
แผ่นพับเอกสารเพือ่ นาเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งได้
มอบหมาย ให้บริษัทที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดทาการ
ออกแบบแผ่นภาพนิทรรศการและโครงสร้าง Backdrop pop

สานักวิชาการ

15,756,172.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
1 โครงการจัดสวัสดิการเพิม่ เติมและการสร้างการพึง่ พาตนเอง

ม.ค. - มิ.ย.62

50,000.00

27,200.00 จัดฝึกอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.62 ภาคเช้า บรรยาย
หัวข้อ "การออมและการลงทุน" ภาคบ่ายกิจกรรม workshop
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ก.พ.62 ภาคเช้า บรรยายหัวข้อ "ความรู้เรื่อง
กบข." ภาคบ่ายบรรยายหัวข้อ "การวางแผนภาษี" กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 86 คน เข้าร่วม 84 คน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และวิธกี ารเขียน
โครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จ

มี.ค. - ส.ค.62

73,600.00

73,600.00 อยู่ระหว่างการดาเนินการ

3 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค. - มิ.ย.62

22,800.00

4 โครงการหน้าบ้าน - น่ามอง

ม.ค. - เม.ย.62

66,600.00

1) ศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมี ณ ต่างจังหวัด/ปริมณฑล

ม.ค. - มี.ค.62

43,400.000

2)นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการ เช่น การทดลองผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพือ่ ทดลองใช้

ก.พ. - มี.ค.62
มี.ค 62

3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบและสวยงาม

ผลผลิต ร้อยละ 97.67 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปจัดการเงินและ
ลงทุนให้เหมาะสม เพือ่ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

4,100.00 จัดกิจกรรมวันที่ 28 พ.ย.61 (1 วัน) ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ ผลผลิต มีเครือข่ายภายในเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระเบียบงาน
เป้าหมาย ผบก.ก.บริหารทั่วไปทุกสานัก และผู้ปฏิบตั ิสานักละ 2 สารบรรณ 1 เครือข่าย
คน รวม 56 คน
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล
-

สานักการคลังและงบประมาณ

สานักนโยบายและแผน
สานักบริหารงานกลาง

สานักบริหารงานกลาง

43,400.00 วันที่ 23 มี.ค.62 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มรภ.
ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังบรรยายการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสนง.ฝึกการทาตอกไม้ใบตอง
เพือ่ ตกแต่งห้องประชุม กลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 คน

สานักบริหารงานกลาง

13,200.00

13,200.00

สานักบริหารงานกลาง

10,000.00

10,000.00

สานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

5 โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม

ม.ค. - มี.ค.62

36,000.00

13,850.00 กาหนดจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
วันที่ 11 มี.ค.62 ภาคเช้า รุ่นที่ 1 และภาคบ่าย รุ่นที่ 2
วันที่ 12 มี.ค.62 ภาคเช้า รุ่นที่ 3 และภาคบ่าย รุ่นที่ 4
ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่ง
มิได้ดารงตาแหน่งผู้บงั คับบัญชากลุ่มงาน

ผลผลิต ร้อยละ 86.29 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ ขึ้น
ผลลัพธ์ อยู่
ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6 โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ม.ค. -มี.ค 62

68,000.00

23,662.00 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ. ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
62 ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ
ในภาครัฐ สานักข่าวกรองแห่งชาติ และสานักงานศาลปกครอง
เพิม่ ขึ้น
ผลลัพธ์ อยู่
กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายจานวน 37 คน
ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน

ต.ค. - ธ.ค.61

31,000.00

6,880.00 จัดกิจกรรมอบรม/บรรยาย และฝึกปฏิบตั ิ ภาคเรียนที่ 2 วิทันต
สมาธิ 2 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.61- 31 ม.ค.62 จานวน 45 ครั้ง (100
ชั่วโมง) จัด 3 วัน/สัปดาห์ เวลา 16.30-19.00 น. ห้อง 2304 ณ
อาคารสุขประพฤติ

8 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

ธ.ค. 61 - ก.ย.62

150,000.00

150,000.00 1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สานักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมตามป.จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
ความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.
จัดประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 13
ก.พ.62 ณ อาคารสุขประพฤติ

1) กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ธ.ค. 61 - ก.ค.62

66,800.00

66,800.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2) กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ม.ค. - ส.ค.62

19,400.00

19,400.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3) กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม

ส.ค. -ก.ย.62

63,800.00

63,800.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ม.ค.- ก.ย.62

120,000.00

78,795.00 เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ และรายละเอียดรูปแบบ ผลผลิต มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการสร้างสานักพอเพียงต้านทุจริต
การ จัดจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นการอบรมเชิง
จานวน 1 ฉบับ
ปฏิบตั ิการ จัดกิจกรรมอบรมวันที่ 18 มี.ค. 62 และสานัก/กลุ่ม ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างประมวลผล
งานดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.62

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต

ผลผลิต ร้อยละ 54.55 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

10 โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ธ.ค. 61 - ก.ย.62

620,000.000

11 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค. 61 - พ.ค.62

55,000.00

12 โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุนงานนิติบัญญัติสาหรับ
ข้าราชการสายงานนิติการ

ธ.ค. 61 - ส.ค.62

140,000.00

13 โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุนงานนิติบัญญัติสาหรับ
ข้าราชการสายงานวิทยาการ

ธ.ค. 61 - ส.ค.62

100,000.00

14 โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

พ.ย. 61 - ก.ค.62

105,000.00

15 โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจรัฐสภา

ต.ค. 61 - มิ.ย.62

80,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
576,620.00 1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุ.กก.กาหนดทักษะ และพัฒนาทักษะการใช้ ดาเนินการแล้ว 2 รุ่น จากเป้าหมาย 12 รุ่น
เทคโนโลยีดิจทิ ัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. จัดกิจกรรม 12 รุ่น ครั้งที่ 1 อบรมหลักสูตร Service
Innovation Design and Development for Human Computer Communication System ให้แก่ บุคลากรกลุ่มผู้
ทางานด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล จานวน 30 คน วันที่ 14-16 ม.ค 62
(3 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ (ผู้เข้าร่วม 25 คน)
ผลผลิต ร้อยละ 96.67 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กาหนด
7,092.00 เป้าหมาย 10 ครั้ง จัดอบรมวันที่ 18 ก.พ.- 19 มี.ค. 62 ทุกวัน
ผลผลิต อยู่ระหว่างการประมวลผล
จันทร์-อังคาร เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสานักงานฯ ที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านกฎหมาย
38,400.00 กาหนดจัด 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 มี.ค. 62 รุ่นที่ 2 วันที่ ผลผลิต ร้อยละ 82.50 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทาข้อมูล
12,15 มี.ค. 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ วิชาการเพือ่ สนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติมีความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย 175 คน
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล
8,400.00 จัดกิจกรรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 2 วันที่
20- 21 ธ.ค.61 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ (ผ่านเกณฑ์
119 คน)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต ร้อยละ 88.20 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทาข้อมูล
วิชาการเพือ่ สนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

30,200.00 ดาเนินการจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา จานวน 30 คน ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
2 วัน เมื่อวันที่ 12 ม.ค 62 ณ สนามยิงปืน สโมสรตารวจ และวันที่ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
19 ม.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ
เข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15,029.30 1.แต่งตั้งคกก.พิจารณาแนวทางการจัดโครงการฯ และประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ
2. กาหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบตั ิ วันที่ 25-27 ก.พ. 62 ณ
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผ่าน 37 คน
- ศึกษาดูงานวันที่ 13 มี.ค. 62 ภาคเช้า ณ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ภาคบ่าย ณ ศูนย์ดารงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

16 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการพิมพ์

ต.ค. 61 - พ.ค.62

90,000.00

66,900.00 1.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ วันที่ 12 พ.ย.61 (1 วัน) ห้อง 2702
อาคารสุขประพฤติ ( ผลผลิต ร้อยละ 97.62 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด)
2.
เลื่อนการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 ตามที่กาหนดจัด วันที่ 27 มี.ค
62 ศึกษาดูงานเพือ่ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ณ สนง.คกก.ส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลการทางการศึกษา (องค์การค้า
ของ สกสค.) เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการศึกษาดูงาน

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17 โครงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
ในยุคดิจิทัล

ต.ค. 61 - พ.ค.62

47,000.00

3,200.00 วันที่ 20-21 มีค 62 ณ อาคารสุขประพฤติ ดาเนินการจัดอบรม
ให้แก่ บุคลากรสานักประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการ และบุคลากร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
และตาแหน่งนักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ จานวน 57 คน ผ่านการ
อบรม 55 คน

ผลผลิต ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.49 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18 โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดทารายงานการประชุม (ชวเลข)
เพือ่ สนับสนุนงานนิติบัญญัติ

ต.ค. 61 - เม.ย.62

55,000.00

28,505.00 จัดกิจกรรม 2 รุ่น ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มี.ค..62 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มี.ค..62
เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องกระบวนการ
จัดทาและเผยแพร่รายงานการประชุมตาม รธน. .พ.ศ. 2560 :และ
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560การตรวจ
รายงานการประชุมของสภาการตรวจรายงานการประชุมสภา
กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มี.ค..62 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มี.ค..62
เวลา 13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเอกสารด้าน
การจัดเก็บและการทาลายหนังสือราชการ ณ สานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กลุ่มเป้าหมายจานวน 83 คน ผ่านอบรม
81 คน

ผลผลิต ร้อยละ 97.6 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังรัฐสภา

ต.ค. 61 - พ.ค.62

70,000.00

31,900.00 จัดอบรมวันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ
"ความสาคัญของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ให้กบั ภารกิจของสนง.
เลขาธิการวุฒิสภา" อภิปรายและตอบข้อซักถาม หัวขข้อ "ระเบียบ
และหนังสือของก.คลังและหนังสือ คกก.คบง.รส.ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา "ณ ห้อง 2702 อาคารสุข
ประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผบก. และบุคลากรสานักการ
คลังฯ 180 คน เข้าร่วม 153 คน

ผลผลิต ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิราชการ
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

20 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร

ธ.ค. 61 - มิ.ย.62

70,000.00

815.20 เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้จดั โครงการแล้ว ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการที่ครบ
ระยะเวลาในการประเมินเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ชานาญการพิเศษ (ผู้ครบระยะเวลาในการประเมินเพือ่ แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ.
2564-2566) จานวน 80 คน วันที่ 20-21 กพ 62 (2 วัน) ณ
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คน ผ่านอบรม 76
คน

ผลผลิต ร้อยละ 77 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา" ระดับกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21 โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ (Functional
Competency) หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพือ่ การ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทางาน

ต.ค. 61 - มี.ค.62

100,000.00 -

2,400.00 จัดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 ก.พ.62 รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มี.ค.62
ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 84 คน ผ่านอบรม 81
คน

ผลผลิต ร้อยละ 96.34 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิหลักสูตรการคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking เพือ่ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน
การทางาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
เพิม่ ขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ต.ค. 61 - พ.ค.62

576,000.00

533,371.00 ดาเนินการแล้ว 1 กิจกรรม

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พ.ย. 61 - ก.พ.62

500,000.00

500,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาหลักสูตร และรอนโยบายจากผู้บริหาร

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2) การศึกษาดูงานด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมขององค์กร
(Change and Innovation Leader)

ม.ค. - ก.ย.62

76,000.00

33,371.00 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค.61
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

23 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น ประจาปี พ.ศ.
2562

ธ.ค. 61 - ก.ค.62

68,000.00

39,200.00 จัดกิจกรรมวันที่ 17 มี.ค 62 (1 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 63 คน ผ่านการiอบรม 60 คน

24 โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based
HRD)เพือ่ ประกอบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล

ต.ค. 61 - ก.ย.62

38,000.00

38,000.00 1.เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ รอบที่
1/2562 ซึ่งสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะได้ประสาน ขอผลการ
ประเมินสมรรถนะจากสานักบริหารงานกลาง และจัดทารายงานผล
การประเมินต่อไป
2.
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผน
เส้นทางความก้าวหน้า - ทบทวนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อเสนอแนะ
จากคณะอนุ.กก.บริหารผลการปฏิบตั ิราชการเพือ่ ดาเนินการ
ติดตามการเชื่อมโยงกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา และ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการ เพือ่ นามาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและ
รูปแบบการดาเนินงานรวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาโครงการฝึกอบรม
ประจาปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการพร้อมทั้งจัดทาร่างคู่มือ
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของlสนง.เลขาธิการวุฒิสภา
กาหนดรายละเอียดหลักสูตร วิธีดาเนินการ และกาหนดวิทยากร

25 โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ ละระบบการเรียนรูข้ ององค์กร

ต.ค. 61 - ก.ย.62

140,000.00

1) การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

140,000.00 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลผลิต ร้อยละ 95.24 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)

50,000.00

50,000.00 1. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้แต่ละสานักและกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพือ่ นาข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพือ่ พิจารณาต่อไป
2. อยู่ระหว่างดาเนินการหาสถานที่ศึกษาดูงาน

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2) การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

12,000.00

12,000.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

78,000.00

78,000.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

26 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

1,386,500.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
268,050.00 ดาเนินการแล้ว 10 หลักสูตร จากเป้าหมาย 25 หลักสูตร

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) หลักสูตรการฝึกอบรมประจาปี

800,000.00

773,400.00 ดาเนินการแล้ว 4 หลักสูตร จากเป้าหมาย 5 หลักสูตร ดังนี้ 1)
ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ม.ค - 24 พ.ค 62
(นางรักชนก เกสรทอง) จัดโดย นิด้า
2) หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจทิ ัล Smart PR รุ่นที่ 11 วันที่
14-17 มค 62 (4 วัน) (1.น.ส.ชญานุช ศิริพรเพิม่ ศักดิ์ 2.นายไกร
ฤกษ์ ต่วนภูษา) จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์
3)
หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่น 59
วันที่
21 มค - 15 มี.ค 62 (น.ส.สวนีย์ รักษาวงษ์) จัดโดย
กรม
ประชาสัมพันธ์
4)
หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 119 วันที่ 11 มีค - 30 สค 62
(1.นางยุวดี รูปขจร 2.นายเจษฎา ชานาญป่า) จัดโดย สถาบัน
จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2) หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ

586,500.00 -

505,350.00 ดาเนินการแล้ว 6 หลักสูตร จากเป้าหมาย 20 หลักสูตร ดังนี้ 1)
ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจาปี 2561 ชมรม
บรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่
บริบทจากผู้ใช้หอ้ งสมุด วันที่ 9 พย 61 (น.ส.แสงเดือน ผ่องพุฒ)
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
2) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 วันที่ 16-27 มค
62 (น.ส.จิราวรรณ สืบเหล่ารบ) จัดโดย กรมบัญชีกลาง
3) โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23-25 มค 62 (นางเกตุจลินท์ วลัย
จานง) จัดโดย มูลนิธิวิจยั และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง
4)
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจาปี 2562
(1.นางวนิษา สวมประคา 2.น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กจิ ชัย) จัดโดย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
5) หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศส
หัวข้อ เศรษฐกิจและการเมืองของฝรั่งเศสและไทย วันที่ 6 กพ 27 มีค 62 (1.นายปกรณ์ นวลมณี 2.น.ส.ธนิยา อุมะวิชนี 3. นาย
ปิยชาติ ชื่นจิต) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 6) หลักสูตร
บทบาทหน้าที่ตรวจสอบภายในยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ก.พ - 2
มี.ค 62 (นางวัลลภา อินตาพวง) จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ

27 โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

2,166,700.00 -

28 โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต.ค. 61 - ก.ย.62

2,800,000.00

2,800,000.00 วันที่ 11 ก.พ. 62 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาฯ เพือ่ พิจารณา (ร่าง) แนวทางในการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภายในประเทศ และ
ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทาง
การจัดสรรทุนฯ ดังกล่าว

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2,300,000.00

2,300,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - วันที่ 15 ก.ค.62

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภายในประเทศ

143,300.00 1) ประเทศนิวซีแลนด์ นางวรวิมล รัตนมาลี หลักสูตรการอบรม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่นที่
14 วันที่ 17 ก.พ - 9 มี.ค 62 จัดโดยกะทรวงการต่างประเทศ
2) หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน ILC รุ่นที่ 1
วันที่ 8-10 พ.ค.62 (1.นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ 2.น.ส.ภรณ์ธิดา
คาศรี 3. นายอนุวัช ตวงวิชย์ 4. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์) จัดโดย
กระทรวงการต่างประเทศ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

29 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

500,000.00

ต.ค. 61 - ก.ย.62

1,000,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
500,000.00 ดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1)
กรุงพนมเปญ/จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายสมใบ มูล
จันที ผอ.สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายดิเรก จันทร์อนิ ทร์
ผอ.สานักกรรมาธิการ 2 เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับ
บุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของรัฐสภา
และการพัฒนาองค์กร จัดโดยสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา
(Parliamentary Institute of Cambodia : PIC) และนายจรงค์
กลับชนะ นักวิเทศน์สัมพันธ์ (ปฏิบตั ิหน้าที่ล่าม) ระหว่างวันที่ 30
ก.ย.-6 ต.ค.61และวันที่ 10 -16 ธ.ค. 61 (ไม่มีค่าใช้จา่ ย) หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับบุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจ
ความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา PIC
2) กรุง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต์
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เป็นวิทยากรด้านการวิจยั ด้านรัฐสภา วันที่ 5
ก.พ -12 เม.ย. 62 (ไม่มีค่าใช้จา่ ย)
3) อยู่ระหว่างรับสมัครขอรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมายณ มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย (วันที่ 21
มี.ค- 22 เม.ษ 62
1,000,000.00 จัดทาหนังสือถึงสานักการต่างประเทศ เพือ่ ประสานงานเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการฯ ไปยังรัฐสภาต่างประเทศ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

30 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข

พ.ย. 61 - ก.ย.62

83,000.00

83,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาหลักสูตรฯ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

31 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่ สังคม
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

พ.ย. 61 - ก.ค.62

38,000.00

38,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาหลักสูตรฯ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ม.ค.- พ.ค.62

70,000.00

70,000.00 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

11,350.00

11,350.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2) สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

58,650.00

58,650.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

64,800.00 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

32 โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

33 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
และความโปร่งใส

ม.ค.- มิ.ย.62

70,000.00

1) ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ม.ค.- มี.ค.62

9,500.00

2) สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ม.ค. - มิ.ย.62

60,500.00

60,500.00

ต.ค. 61 - มี.ค.62

50,000.00

42,500.00 ดาเนินการแล้ว 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการกิจกรรมที่ 2

34 โครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สานักงาน ป.ป.ช.

ต.ค.61- ธ.ค.62

2) สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ "

ม.ค. - มี.ค.62

45,850.00

45,850.00

ต.ค.61- ส.ค.62

799,000.00

799,000.00

35 โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กร

4,150.00 -

4,300.00 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ วันเสาร์ที่ 27 -วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย 62

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3,350.00 รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สนง.ปปช.
จานวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 9.00 - 12.00 น.
รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 -16.30 น. และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 พ.ย.61
เวลา 13.30 -16.30 น.

ดาเนินการแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยน ชื่อโครงการ ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมายจากผู้บริหารและบุคลากรประเภทวิชาการ จานวน
337 คน เป็นผู้บริหารจานวน 24 คน เพือ่ ขับเคลื่อนผลักดัน
วัฒนธรรมองค์กร
2.
กาหนดจัดกิจกรรม
สัมนาเชิงปฏิบตั ิการ วันที่ 27-28 เม.ย. 62
ขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน ช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. 62

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ (บาท)
ที่

โครงการ

36 โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พ.ย.61 - พ.ค.62

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ความก้าวหน้า
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

118,600.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
75,682.00 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมวันจันทร์ที่ 21 ม.ค.62 เวลา 09.00 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย
คือนช.ที่เข้าอบรมภาษาจีน และบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จานวน 70 คน รูปแบบ
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในหัวข้อ "ตรุษจีนในความทรงจาของฉัน" การจัด
บอร์ดนิทรรศการ การจัดซุ้มสารคดี ฯลฯ - ประสานงานกับสถาบัน
ขงจื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพือ่ ขอความร่วมมือด้านต่างๆ
มีผู้เข้าร่วม 73 คน กิจกรรมที่ 2 กาหนดจัดกิจกรรม ภาษา...
เครื่องมือเปิดโลกกว้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30
เม.ย. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ

สานักภาษาต่างประเทศ

11,553,800.00

7,031,051.50

ก.พ. - ส.ค. 62

164,000.00

164,000.00

สานักการต่างประเทศ

1) การสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ"

มิ.ย 62

94,400.00

94,400.00

สานักการต่างประเทศ

2) การศึกษาดูงานฯ สานักการต่างประเทศ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ก.ค 62

69,600.00

69,600.00

สานักการต่างประเทศ

2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

200,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ

200,000.00 ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างทีมปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานวิจยั
และข้อมูลและกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ เพือ่ การวางแผน
สารวจและแหล่งข้อมูลเป้าหมาย

1) จัดการประชุมหารือระหว่างผู้แทนสานักวิชาการและสานักที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางวิชาการของสานักงานฯ

ม.ค. - ก.พ. 62

2,800.00

2) ประชุมเพือ่ หารือข้อตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจยั

มี.ค. - เม.ย. 62

158,100.00

158,100.00

สานักวิชาการ

3) จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการ
และงานวิจยั

เม.ย. - ก.ย. 62

39,100.00

39,100.00

สานักวิชาการ

364,000.00

364,000.00

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

2,800.00 สรุปการหารือ เป้าหมายการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เห็นควรให้ศึกษาทิศทางการบูรณางานวิจยั ของประเทศ ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณากฎหมาย 11 ฉบับ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

สานักวิชาการ

สานักวิชาการ

