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สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1. แผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้แปลงแผนยุทศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) สู่กำรปฏิบัติโดยกสำรจัดท ำ “แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
โดยแบ่งประเภทงำนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) โครงกำร (ตำมยุทธศำสตร์) และ (2) งำนประจ ำ 
ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนทั้งสิ้น 45 โครงการ และได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 71,634,300 บาท รำยละเอียดในภำพรวมแสดงดัง     
ตำรำงที่ 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการ งานประจ า รวม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(งาน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ/งาน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การบริหารจัดการองค์กร 
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

2 448,300 4 205,900 6 654,200 

2. การพัฒนาความเป็นเลศิ
ด้านกฎหมายและวชิาการ 

3 1,938,000 1 400,000 4 2,338,000 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้ก้าวหน้าและทันสมัย 

- - 4 22,606,000 4 22,606,000 

4. การประชาสัมพันธ์และ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

6 17,439,600 2 11,285,200 8 28,724,800 

5. การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความเป็นเลิศ 

21 16,877,300 - - 21 16,877,300 

6. การพัฒนาเครือข่ายและ
ความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2 434,000 
 

- - 2 434,000 

รวมทั้งสิ้น 34 37,137,200 11 34,497,100 45 71,634,300 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงสรุปภำพรวมโครงกำร/งำนประจ ำ และงบประมำณที่ได้รับกำรสรร 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ในภำพรวมจ ำแนกตำมประเภทงำน มีจ ำนวน 45 โครงกำร/งำนประจ ำ ได้รับกำรจัดสรร 

งบประมำณทั้งสิ้น 71,634,300 บาท แบ่งออกเป็น 
(1) โครงกำร จ ำนวน 34 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 37,137,200 บำท 
(2) งำนประจ ำ จ ำนวน 11 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 34,497,100 บำท 

แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 และแผนภำพที่ 1 
 

ประเภทของงำน 
จ ำนวน 

(โครงกำร) 
งบประมำณ 

(บำท) 

1 โครงกำร 34 37,137,200 
2 ประจ ำ 11 34,497,100 

รวม 45 71,634,300 
 

              ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
 (จ ำแนกตำมประเภทงำน) 

 

 
        

 แผนภำพที่ 1 แผนภำพแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
 (จ ำแนกตำมประเภทงำน) 

37,137,200 34,497,100
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งบประมาณจ าแนกตามประเภทงาน

34 11 
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จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มีจ ำนวน 45 โครงการ/งานประจ า ได้รับจดัสรร 
งบประมำณทั้งสิ้น 71,634,300 บาท แบ่งออกเปน็  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ ำนวน 6 โครงกำร/งำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
654,200 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ ำนวน 4 โครงกำร/งำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
2,338,000 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ ำนวน 4 โครงกำร/งำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
22,606,000 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จ ำนวน 7 โครงกำร/งำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
28,724,800 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จ ำนวน 21 โครงกำร/งำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
16,877,300 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จ ำนวน 2 โครงกำร/งำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
434,000 บำท 

แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 และแผนภำพที่ 2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 6 654,200 
2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวชิำกำร 4 2,338,000 
3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำ 

และทันสมัย 
4 22,606,000 

4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 7 28,724,800 
5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 21 16,877,300 
6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 2 434,000 
 รวม 45 71,634,300 

 
ตำรำงที่ 3 ตำรำงแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

(จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์) 
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แผนภำพที ่2 แผนภำพแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

(จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์) 
 

ส ำหรบัโครงการตามยุทธศาสตร์ ทัง้หมด 34 โครงการ ไดร้ับจดัสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น  
37,137,200 บาท ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้รบัจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน448,300 
บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ ำนวน 3 โครงกำร ได้รบัจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
1,938,200 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ ำนวน 0 โครงกำร ได้รับจดัสรรงบประมำณ จ ำนวน 0 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จ ำนวน 6 โครงกำร ได้รบัจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
17,439,600 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จ ำนวน 21 โครงกำร ได้รับจดัสรรงบประมำณ จ ำนวน 
16,877,300 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้รบัจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 434,000 บำท 
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งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 และแผนภำพที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 2 448,300 
2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวชิำกำร 3 1,938,000 
3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำ 

และทันสมัย 
- - 

4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 6 17,439,600 
5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 21 16,877,300 
6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 2 434,000 
 รวม 34 37,137,200 

 
ตำรำงที่ 4 ตำรำงแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

(จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เฉพำะโครงกำร) 
 
 

 
 

แผนภำพที่ 3  แผนภำพแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
(จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เฉพำะโครงกำร) 

2 3 0

6 21
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 6

งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการ)
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ส ำหรบังานประจ า ทัง้หมด 11 โครงการ ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ ทัง้สิน้ 34,497,100 บาท  
ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ ำนวน 4 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 205,900 
บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ ำนวน 1 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 400,000 
บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ ำนวน 4 โครงกำร ได้รบัจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
22,606,000 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้รบัจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
11,285,200 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จ ำนวน 0 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 0 บำท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จ ำนวน 0 โครงกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 0 บำท 
แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 5 และแผนภำพที่ 4 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 4 205,900 
2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวชิำกำร 1 400,000 
3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำ 

และทันสมัย 
4 22,606,000 

4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 2 11,285,200 
5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ - - 
6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ - - 
 รวม 11 34,497,100 

 
ตำรำงที่ 5  ตำรำงแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

(จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เฉพำะงำนประจ ำ) 
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แผนภำพที่ 4 แผนภำพแสดงโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
(จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เฉพำะงำนประจ ำ) 
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งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการ)
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2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดท ำ “แผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ โดยผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 มีรำยละเอียด ดังนี้ คือ มีโครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 45 โครงกำร (โครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์/งำนประจ ำ) มีงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 71,634,300 บำท 
ซึ่งด ำเนินกำรโครงกำรแล้วเสร็จ จ ำนวนทั้งสิ้น 33 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 73.33 เบิกจ่ำยงบประมำณ 
จ ำนวนทั้งสิ้น 56,847,561.02 บำท คิดเป็น ร้อยละ 79.36 แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 6 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการ งานประจ า รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) จ านวน 
(งาน) 

งบประมาณ (บาท) จ านวน 
(โครงการ/งาน) 

งบประมาณ (บาท) 

1. การบริหารจัดการ 2 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 448,300 4 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 205,900 6 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 654,200 

องค์กรที่ดแีละ 1 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  4 งบประมำณที่เหลือจ่ำย   งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

มีประสิทธิภาพ  คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน  

  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

2. การพัฒนาความเป็นเลิศ 3 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 1,938,000 1 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 400,000 4 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 2,338,000 

ด้านกฎหมายและวิชาการ 3 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  0 งบประมำณที่เหลือจ่ำย   งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

  คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน  

  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

3. การพัฒนาเทคโนโลยี 0 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 0 4 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 22,606,000 4 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 22,606,000 

สารสนเทศและ 0 งบประมำณที่เหลือจ่ำย 0 4 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  4 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

การส่ือสารให้ก้าวหน้า  คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน  

และทนัสมัย  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

4. การประชาสัมพันธ์และ 6 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 17,439,600 2 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 11,285,200 8 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 28,724,800 

การสร้างภาพลักษณ์ 5 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  1 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  6 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

องค์กร  คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน  

  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

5. การพัฒนาทรัพยากร 21 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 16,877,300 0 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 0 21 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 16,877,300 

บุคคลให้มีความเป็นเลิศ 15 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  0 งบประมำณที่เหลือจ่ำย 0 15 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

  คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน  

  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

6. การพัฒนาเครือข่ายและ 2 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 434,000 0 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 0 2 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 434,000 

ความร่วมมือทั้งในและ 1 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  0 งบประมำณที่เหลือจ่ำย 0 1 งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

ต่างประเทศ  คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน   คงเหลือ/ใช้เกิน  

  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

รวม       45 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 71,634,300 

(ตำมประเด็นยุทธศำสตร์)       33 งบประมำณที่เหลือจ่ำย 56,847,561.02 

       73.33 คงเหลือ/ใช้เกิน  

        ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  

        ร้อยละคงเหลือ  

รวมทั้งสิ้น 34   11    งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  

(ตำมประเภทโครงกำร) 24   9    งบประมำณที่เหลือจ่ำย  

 10   2    คงเหลือ/ใช้เกิน  

        ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 79.36 

 70.58   81.81    ร้อยละคงเหลือ  
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   อนึ่ง ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนก
ตำมประเภทงำนและจ ำแนกตำมประเดน็ยุทธ 
ศำสตร์ พร้อมกับข้อมูลเปรยีบเทียบ มีรำยละเอียด ดงันี้ 
  จ าแนกประเภทงาน 

 โครงการ (ตามยุทธศาสตร)์ 
โครงกำร (ตำมยุทธศำสตร์) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  

24 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 70.58  
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 37,137,200 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำยจ ำนวน 24,897,455.23 บำท คิดเป็น ร้อยละ 67.04  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 12,239,744.77 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 32.96 

 งานประจ า 
งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 11 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 9 งาน คิดเป็น ร้อยละ 81.81 
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 34,497,100 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำยจ ำนวน 31,950,105,79 บาท คิดเป็น ร้อยละ 92.62  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 2,546,994.21 บาท   
คิดเป็น ร้อยละ 7.38  
 
  กล่าวโดยสรุป ในภำพรวมมี .... 
  โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 45 โครงการ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวนทั้งสิ้น  
33 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 73.33  

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 71,634,300 บาท เบิกจ่ำยงบประมำณ  
จ ำนวนทั้งสิ้น 56,847,561.02 บาท คิดเป็น ร้อยละ 79.36 และมีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 
14,786,738.98 บาท คิดเป็น ร้อยละ 20.64 
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แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 7 

ประเภท
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ 
เป้ำหมำย แล้วเสร็จ ร้อยละควำมส ำเร็จ ได้รบจัดสรร ที่เบิกจ่ำย คงเหลือ/ใช้เกิน ร้อยละ ร้อยละ 

(โครงกำร/งำน) (โครงกำร/งำน) ในกำรด ำเนินโครงกำร (บำท) (บำท) (บำท) กำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 
โครงกำร 34 24 70.58 37,137,200 24,897,455.23 12,239,744.77 67.04 32.96 
งำนประจ ำ 11 9 81.81 34,497,100 31,950,105,79 2,546,994.21 92.92 7.38 
รวม 45 33 73.33 71,634,300 56,847,561.02 14,786,738.98 79.36 20.64 

 

ตำรำงที่ 7  ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินโครงกำรและงบประมำณที่เบิกจ่ำย 
 

จ ำแนกประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการองคก์รทีด่ีและมีประสิทธิภาพ 
โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิน้ 6 โครงการ/งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  

5 โครงการ คิดเปน็ ร้อยละ 83.33  
งบประมำณที่ได้รับกำรจดัสรร มีจ ำนวนทัง้สิ้น 654,200 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจำ่ย จ ำนวน 486,553 บาท คดิเป็น รอ้ยละ 74.37  และมีเงินคงเหลอื จ ำนวน 167,347 บาท คดิเปน็  
ร้อยละ 25.63 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ/งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  

2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50  
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 2,338,000 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำย จ ำนวน 554,405.40 บาท คิดเป็น ร้อยละ 23.71  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 1,783,594.60 บาท    
คิดเป็น ร้อยละ 76.29 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ 
กา้วหน้าและทันสมัย 

โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิน้ 4 โครงการ/งาน ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ จ ำนวน 4 
โครงการ 

คิดเปน็ รอ้ยละ 100  
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 22,606,000 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำย จ ำนวน 22,579,927.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.88  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 26,072.80 บาท   
คิดเป็น ร้อยละ 0.12 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ/งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  

6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100  
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 28,728,400 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำย จ ำนวน 20,179,807.92 บาท คิดเป็น ร้อยละ 70.25  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 8,544,992 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 29.75 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นเลิศ 
โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิน้ 21 โครงการ/งาน ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ จ ำนวน 

19 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 90.47 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 16,877,300 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำย จ ำนวน 12,672,367.90 บาท คิดเป็น ร้อยละ 75.09  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 4,204,932.10 
บาท   
คิดเป็น ร้อยละ 24.91 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ/งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  

1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 434,000 บาท โดยมีงบประมำณท่ี 

เบิกจ่ำย จ ำนวน 374,499.60 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.29  และมีเงินคงเหลือ จ ำนวน 59,500.40 บาท   
คิดเป็น ร้อยละ 13.71 
 

กล่าวโดยสรุป ในภำพรวมมี .... 
  โครงกำร/งำนประจ ำ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 45 โครงการ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 33 โครงการ 
คิดเป็น ร้อยละ 73.33  

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 71,634,300 บาท โดยมีงบประมำณที่ 
เบิกจ่ำย จ ำนวน 56,847,561.02 บาท คิดเป็น ร้อยละ 79.36 และมีงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 
14,786,738.98 บาท คิดเป็น ร้อยละ 20.64 
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  แสดงรำยละเอียด ดงัตำรำงท่ี 8 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร งบประมำณ 
เป้ำหมำย แล้วเสร็จ ร้อยละควำมส ำเร็จ ได้รบจัดสรร ที่เบิกจ่ำย คงเหลือ/ใช้เกิน ร้อยละ ร้อยละ 

(โครงกำร/งำน) (โครงกำร/งำน) ในกำรด ำเนินโครงกำร (บำท) (บำท) (บำท) กำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 
1 6 5 83.33 654,200 486,553 167,347 74.37 25.63 
2 4 2 50 2,338,000 554,405.40 1,783,594.60 23.71 76.29 
3 4 4 100 22,606,000 22,579,927.20 26,072.80 99.88 0.12 
4 8 6 75 28,728,400 20,179,807.92 8,544,992 70.25 29.75 
5 21 19 90.47 16,877,300 12,672,367.90 4,204,932.10 75.09 24.91 

6 2 1 50 434,000 374,499.60 59,500.40 86.29 13.71 
รวม 45 33 73.33 71,634,300 56,847,561 14,786,438.98 79.36 20.64 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 
 ข้อมูลเปรียบเทยีบเปา้หมายและผลการด าเนินงาน  ผลกำรด ำเนินงำนตำม 

แผนปฏบิัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมประเด็นยุทธศำสตร ์มีโครงกำร/งำนประจ ำ 
รวมจ ำนวนทั้งสิน้ 45 โครงการ มโีครงกำรที่ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ จ ำนวนทั้งสิน้ 33 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 73.33 รำยละเอียด ดังนี้   
  จ าแนกประเภทงาน 
  โครงการ มี 34 โครงการ ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 24 โครงการ ประกอบด้วย  

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 จ ำนวน 2 โครงการ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  
1 โครงการ  คดิเป็น ร้อยละ 50 

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 จ ำนวน 3 โครงการ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  
2 โครงการ  คดิเป็น ร้อยละ 66.66 

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 จ ำนวน 0 โครงการ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  
0 โครงการ  คดิเป็น ร้อยละ 0 

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 จ ำนวน 6 โครงการ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  
5 โครงการ  คดิเป็น ร้อยละ 83.33 

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 จ ำนวน 21 โครงการ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
15 โครงการ  คดิเปน็ รอ้ยละ 68.18 

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่6 จ ำนวน 2 โครงการ ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  
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1 โครงการ  คดิเป็น ร้อยละ 50 
  งานประจ า มี 11 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 9 งาน ประกอบด้วย  

งำนประจ ำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำนวน 4 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 4 งาน   
คิดเป็น ร้อยละ 100 

งำนประจ ำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 จ ำนวน 1 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 0 งาน  
คิดเป็น ร้อยละ 0 

งำนประจ ำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 จ ำนวน 4 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 4 งาน  
คิดเป็น ร้อยละ 100 

งำนประจ ำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 จ ำนวน 2 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 งาน 
คิดเป็น ร้อยละ 50 

งำนประจ ำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 จ ำนวน 0 งาน  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 0 งาน  
คิดเป็น ร้อยละ 0 

งำนประจ ำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 จ ำนวน 0 งาน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 0 งาน   
คิดเป็น ร้อยละ 0 
  จ าแนกประเด็นยุทธศาสตร ์
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มโีครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 6 โครงการ/งานประจ า 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 5 โครงการ/งานประจ า ประกอบด้วยโครงกำร จ ำนวน 2 โครงการ แล้วเสร็จ 
จ ำนวน 1 โครงการ คดิเปน็ ร้อยละ 50 มงีำนประจ ำ จ ำนวน 4 งานประจ า แล้วเสร็จ จ ำนวน 4 งาน
ประจ า คดิเปน็ ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มโีครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 4 โครงการ/งานประจ า  
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2โครงการ/งานประจ า ประกอบดว้ยโครงกำร จ ำนวน 3 โครงการ แลว้เสร็จ  
จ ำนวน 2 โครงการ คดิเปน็ ร้อยละ 66.66 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 1 งานประจ า แลว้เสร็จ จ ำนวน 0 
งานประจ า คดิเปน็ ร้อยละ 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มโีครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 4 โครงการ/งานประจ า  
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 4 โครงการ/งานประจ า ประกอบด้วยโครงกำร จ ำนวน  0 โครงการ แล้วเสร็จ
จ ำนวน 0 โครงการ คดิเปน็ ร้อยละ 0 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 4 งานประจ า แล้วเสรจ็ จ ำนวน 4 งาน
ประจ า คดิเปน็ ร้อยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 8 โครงการ/งานประจ า 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 6 โครงการ/งานประจ า ประกอบด้วยโครงกำร จ ำนวน 6 โครงการ แล้วเสร็จ 
จ ำนวน 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 83.33 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 2 งานประจ า แล้วเสร็จ จ ำนวน 1 งาน
ประจ า คิดเป็น ร้อยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 21 โครงการ/งานประจ า 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 5 โครงการ/งานประจ า ประกอบด้วยโครงกำร จ ำนวน 21 โครงการ แล้วเสร็จ
จ ำนวน 15 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 71.42  มีงำนประจ ำ จ ำนวน 0 งานประจ า แล้วเสร็จจ ำนวน       
0 งานประจ า คิดเป็น ร้อยละ 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 2 โครงการ/งานประจ า 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 โครงการ/งานประจ า ประกอบด้วยโครงกำร จ ำนวน 2 โครงกำร แล้วเสร็จ  
1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 0 งานประจ า แล้วเสร็จ จ ำนวน 0 งานประจ า  
คิดเป็น ร้อยละ 0 

แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 9 และแผนภำพที่ 5 

ตำรำงที่ 9  ตำรำงแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการ งานประจ า รวม (ตามประเด็นยุทศาสตร์) 

จ านวน 
(โครงการ) 

โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

จ านวน 
(งาน) 

งานประจ าที่แล้วเสร็จ 
(งาน) 

จ านวน 
(โครงการ/งาน) 

โครงการ/งานท่ีแล้วเสร็จ 
(โครงการ/งาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 2 1 4 4 6 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 3 2 1 0 4 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 0 0 4 4 4 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 6 5 2 1 8 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 21 15 0 0 21 15 
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่6 2 1 0 0 2 1 
รวม (ตำมประเภทงำน) 34 24 11 9 45 33 
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แผนภำพท่ี 5  แผนภำพแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำน 
(จ ำแนกตำมประเภทงำนและประเด็นยุทธศำสตร์) 
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เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการด าเนินงาน (จ าแนกประเภทงาน)
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เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการด าเนินงาน (จ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
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 ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่าย 
เพ่ือด าเนินการโครงการ/งานประจ า มีโครงกำร/งำนประจ ำ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 45 โครงการ 
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 71,634,300 บาท มีโครงกำรที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ จ ำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 73.33 โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวน
ทั้งสิ้น 56,847,561.02 บาท คิดเป็น ร้อยละ 79.36  
  ส ำหรับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร โครงการ (ตามยุทธศาสตร์) 
จ านวน 37,137,200 บาท โดยมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 24,897,455.23 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 67.04 และมีงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำรงานประจ า จ ำนวน 34,497,100 บาท 
โดยมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 31,950,105.79 บาท คิดเป็น ร้อยละ 92.62 รำยละเอียด ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 6 โครงกำร/งำนประจ ำ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 5 โครงกำร/งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 
654,200 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 486,553 บาท คิดเป็น ร้อยละ 74.37 
ประกอบด้วย จ ำนวน 2 โครงกำร แล้วเสร็จ 1 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร 
จ ำนวนทั้งสิ้น 448,300 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 215,355 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 48.04 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 4 งำนประจ ำ แล้วเสร็จ จ ำนวน 4 งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 205,900 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 
271,198 บาท คิดเป็น ร้อยละ 131.71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 4 โครงกำร/งำนประจ ำ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2โครงกำร/งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 
2,338,000 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 554,405.40 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
23.71ประกอบด้วย จ ำนวน 3 โครงกำร แล้วเสร็จ 2 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือ
ด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 1,938,000 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 534,727.60 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 27.59 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 1 งำนประจ ำ แล้วเสร็จ จ ำนวน 0 งำนประจ ำ งบประมำณ
ที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวน
ทั้งสิ้น 19,677.80 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.92 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 4 โครงกำร/งำนประจ ำ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 4 โครงกำร/งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 
22,606,000 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 22,579,927.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
99.88 ประกอบด้วย จ ำนวน  0 โครงกำร แล้วเสร็จ จ ำนวน 0 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
เพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 0 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0 
มีงำนประจ ำ จ ำนวน 4 งำนประจ ำ แล้วเสร็จ จ ำนวน 4 งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือ
ด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 22,606,000 บาท  โดยมีงบประมำณที่ เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 
22,579,927.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.88  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 8 โครงกำร/งำนประจ ำ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 6 โครงกำร/งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 
28,724,800 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 20,179,807.92 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
70.25 ประกอบด้วย จ ำนวน 6 โครงกำร แล้วเสร็จ 5 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือ
ด ำเนินกำร จ ำนวนทั้ งสิ้น  17,439,600 บาท  โดยมีงบประมำณที่ เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้ งสิ้น 
11,100,505.13 บาท คิดเป็น ร้อยละ 63.65 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 1 งำนประจ ำ แล้วเสร็จ จ ำนวน  
1 งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 11,285,200 บาท โดยมี
งบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 9,079,302.79 บาท คิดเป็น ร้อยละ 80.45 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 21 โครงกำร/งำนประจ ำ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 5 โครงกำร/งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 
16,877,300 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 12,672,367.90 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
75.09 ประกอบด้วย จ ำนวน 21 โครงกำร แล้วเสร็จ 15 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือ
ด ำเนินกำร จ ำนวนทั้ งสิ้น 16,877,300 บาท  โดยมีงบประมำณที่ เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้ งสิ้น 
12,672,363.90 บาท คิดเป็น ร้อยละ 75.09 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 0 งำนประจ ำ แล้วเสร็จ จ ำนวน      
0 งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 0 บาท โดยมีงบประมำณที่
เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงกำร/งำนประจ ำ จ ำนวน 2 โครงกำร/งำนประจ ำ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 โครงกำร/งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 
434,000 บาท โดยมีงบประมำณที่เบกิจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 374,499.60 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.29 
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ประกอบด้วย จ ำนวน 2 โครงกำร แล้วเสร็จ 1 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร 
จ ำนวนทั้งสิ้น 434,000 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 374,499.60 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 86.29 มีงำนประจ ำ จ ำนวน 0 งำนประจ ำ แล้วเสร็จ จ ำนวน 0 งำนประจ ำ งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรเพ่ือด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 0 บาท โดยมีงบประมำณที่เบิกจ่ำย เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 0 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 0  
 

แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 10 และแผนภำพที ่6 

 
ตำรำงที่ 10 ตำรำงแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรและงบประมำณที่เบิกจ่ำยเพื่อด ำเนินโครงกำร 

 

 

37,137,200 34,497,100

71,634,300

24,897,455.23 31,950,105.79

56,847,561.02

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

โครงการ งานประจ า รวม

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่าย

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการ งานประจ า รวม (ตามประเด็นยุทศาสตร์) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 448,300 215,355 205,900 271,198 654,200 486,553 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 1,938,000 534,727.60 400,000 19,677.80 2,338,000 554,405.40 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3   22,606,000 22,579,927.20 22,606,000 22,579,927.20 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 17,439,600 11,100,505.13 11,285,200 9,079,302.79 28,724,800 20,179,807.92 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 16,877,300 12,672,363.90   16,877,300 12,672,367.90 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 434,000 374,499.60   434,000 374,499.60 
รวม (ตามประเภทงาน) 37,137,200 24,897,455.23 34,497,100 31,950,105.79 71,634,300 56,847,561.02 
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แผนภำพท่ี 6 แผนภำพแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรและงบประมำณที่เบิกจ่ำยเพื่อด ำเนินโครงกำร 
(จ ำแนกตำมประเภทงำนและประเด็นยุทธศำสตร์) 
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เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่าย
(จ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์)

เป้าหมาย งบประมาณที่เบิกจ่าย
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3. ผลประเมินโครงการ/งานประจ าตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 แบ่งล ำดับชัน้ของกำรประเมนิออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

1. ระดบัปฏิบตัิกำร (Micro Level) 
- สรุปกำรวิเครำะห์ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
- สรุปกำรวิเครำะห์ผลผลติ/ผลลัพธ์ของงำนประจ ำ 

2. ระดบัยุทธศำสตร์ (Macro Level) 
- สรุปกำรวิเครำะหเ์ป้ำประสงค์หลกั/เป้ำประสงค์ของประเดน็ยุทธศำสตร์ 

กำรแสดงรำยละเอียดกำรประเมินจะแสดงตำมล ำดับ ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงำนประจ ำ และเป้ำประสงค์หลัก/เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ ตำมสัญลักษณ์
แสดงสถำนะของกำรด ำเนินกำรทั้งระดับปฏิบตัิกำร และระดบัยุทธศำสตร์ ดงันี ้
    หมำยถึง บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

    หมำยถึง ไม่ไดด้ ำเนินกำร หรือยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 

    หมำยถึง ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 
1. ระดับปฏิบตัิกำร (Micro Level) 
สรุปการวิเคราะห์ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ  

โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์หลัก : มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

1.1.1 โครงการพัฒนางานด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผลผลิต   
 ผลผลิตที่ 1 

- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำน       
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ผลผลิตที่ 2 
- มีกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยฯ  

 
ร้อยละ 85.84 

 
 
 

1 ครั้ง 

 



21 
 

โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
กับหน่วยงำนภำครัฐหรือ
ภำคเอกชน จ ำนวน 1 ครั้ง 

  ผลลัพธ ์   
  ผลลัพธ์ที่ 1 

- ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลไปใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ที่ 2 
- ส ำนักงำนฯ มีเครือข่ำยด้ำน 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย 

 
ร้อยละ 82.20 

 
 
 
 
 

1 เครือข่ำย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  
1.3.1 โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจทานทางด้านภาษา
เฉพาะทาง (ภาษาฝร่ังเศส) 

ผลผลิต   
 มีกำรจัดจ้ำงผู้เช่ียวชำญ  

เพื่อตรวจทำนทำงด้ำนภำษำ 
เฉพำะทำง (ภำษำฝรั่งเศส)  
จ ำนวน 2 ครั้ง 

2 ครั้ง  

  ผลลัพธ ์   
  เอกสำรงำนแปลภำษำ 

เฉพำะทำงที่มีควำมถูกต้อง 
ตำมหลักภำษำ จ ำนวน 2 ฉบับ 

11 ฉบับ  

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้ำประสงค์หลัก :     1. มีนักกฎหมำยนิติบัญญัติที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
                           2. มีองค์ควำมรู้ในงำนด้ำนกฎหมำย วิชำกำร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทย 
และต่างประเทศ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ เนื้อหา 
และความเชื่อมโยงของกฎหมาย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบรับเร่ืองร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวชิาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชกิวุฒิสภา 

2.5.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ 
ในวงงานนิติบัญญัติ 

ผลผลิต   
 ผลผลิตที่ 1 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัมมนำ
วิเครำะห์ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ที่ก ำลังจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำ 
ของสภำ/กำรติดตำมกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
สภำ/ประเด็นปัญหำส ำคัญที่ 
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ำง 
จ ำนวน 6 ครั้ง 
ผลผลิตที่ 2 
เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

 
4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 ช่องทำง 

 

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

มีควำมพึงพอใจต่อกำรจดัโครงกำรฯ 
(เฉล่ียโดยรวมจำกทุกกิจกรรม) 

ร้อยละ 96.70  

2.5.2 โครงการพัฒนาการให้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุ
อิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 1 

ผลผลิต   
 รำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ  

ปี พ.ศ. 2535 – 2540  
24,557 หน้ำ  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
ได้รับกำรจัดท ำเป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
20,000 หน้ำ 

 ผลลัพธ ์   
 รำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ 

ระหว่ำงพ.ศ. 2535 – 2540  
ที่เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ส ำหรับกำรน ำไปให้บริกำร  
1 ชุดข้อมูล 

1 ชุดข้อมูล  

2.5.3 โครงการเผยแพร่ผลงาน 
การวิจัยของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภาและน าเสนอผลงานวิจัย
ร่วมกับคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติในงาน Thailand 
Research Expo 2017 

ผลผลิต   
มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยท่ีได้รับ 
กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย 
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

3 เรื่อง  

ผลลัพธ ์   
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัย 

ร้อยละ 88.60  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
เป้ำประสงค์หลัก : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ก้ำวหน้ำ ทันสมัย  
                       และครอบคลุมภำรกิจของวุฒิสภำ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
และส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
และส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
เป้ำประสงค์หลัก : ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของ 
                       วุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

4.1.1 โครงการสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พบประชาชน 

ผลผลิต   
 กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร

สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพบ
ประชำชนในภูมิภำคต่ำง ๆ 
ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 150 คน 

150 คน  

  ผลลัพธ ์   
  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำรสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติพบประชำชน  
ไม่น้อยกว่ำ 12 ครั้ง 

13 ฉบับ  

4.1.2 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผลผลิต   
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

มีกำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 
ที่เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร 
จ ำนวน 2 กิจกรรม 

 2 กิจกรรม  

  ผลลัพธ ์   
  รำยงำนสรุปผลกำรจัดท ำส่ือ

ประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำกำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป 

1 ฉบับ  

4.1.3. โครงการจัดท าเอกสาร 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ผลผลิต   
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

มีกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อส่งเสริม
ภำพลักษณ์องค์กรสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ อย่ำงน้อย 2เรื่อง/ปี 
 
 

จ ำนวน 1 เรื่อง  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 90 ของเอกสำรเพื่อส่งเสริม

ภำพลักษณ์องค์กรสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติได้รับกำรเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ร้อยละ 5.29  
(ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จเดือนธันวำคม 
2561) 

 

4.1.4 โครงการจัดท าหนังสือ 
“ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติน้อมเกลา้
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

ผลผลิต   
 หนังสือ “ธ สถิตในดวงใจตรำบ 

นิจรันดร์”สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
น้อมเกล้ำถวำยพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช จ ำนวน  
1 เรื่อง 

1 เรื่อง  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 90 ของหนังสือ  

“ธ สถิตในดวงใจตรำบนิจนิรันดร์” 
ได้รับกำรเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 
(ขยำยเวลำ 90 วัน  นับจำกส้ิน
ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 90 
 

 

4.1.5 โครงการประชาสัมพันธ ์
เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ผลผลิต   
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์/กิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ผลงำนของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
อย่ำงน้อย 3 ประเภท 

3 ประเภท  

  ผลลัพธ ์   
  ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้รับทรำบ

เกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
อยู่ในระดับสูง 

อยู่ในระดับ 86.06 
(ระดับสูง) 

 

4.1.6 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
การเมือง การปกครอง และ
บทบาทอ านาจหน้าท่ีของ 

ผลผลิต   
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำร

เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมือง 
31 ครั้ง 
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชน
ในการสถาบันการศึกษา  
(สภาจ าลองสัญจร) 

กำรปกครอง และบทบำทอ ำนำจ
หน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
สู่เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำ 
(สภำจ ำลอง) อย่ำงน้อย ๒๐ ครั้ง 
ผลลัพธ ์   
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเมือง กำรปกครอง และ
บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

ร้อยละ 83.33  

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 

เป้ำประสงค์หลัก : บุคลำกรมีศักยภำพในกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 

                       วุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย  

5.1.1 โครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(กิจกรรมวันอาเซียน) 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้

เข้ำร่วมกิจกรรมวันอำเซียน 
ร้อยละ 93.00  

 ผลลัพธ ์   
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

วันอำเซียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

ร้อยละ 99.65  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
5.1.2 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของ

บุคลากร (Basic Skill) 
ผลผลิต   

 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้เข้ำรับกำรอบรมในโครงกำร
พัฒนำทักษะพื้นฐำนของบุคลำกร 
(Basic Skill) 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับ 

กำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐำนของบุคลำกร 
(Basic Skill) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 94.47  

5.1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลกั
ของบุคลากร  
(Core Competency) 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้เข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร 
(Core Competency) 

ร้อยละ 94.74  

  ผลลัพธ ์   
  ผลลัพธ์ที่ 1 

ร้อยละ 80 ของบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีสมรรถนะหลัก
ตำมที่องค์กรคำดหวัง 
ผลลัพธ์ที่ 2 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับ 
กำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 98.71 

 
 
 

ร้อยละ 97.72 

 

5.1.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของ 
บุคลากร (Functional 
Competency) 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับ 

กำรอบรม/สัมมนำมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม/
สัมมนำเพิ่มขึ้น 
 
 

ร้อยละ 91.71 
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม/

สัมมนำสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้
กับกำรปฏิบัติงำนได้ 

ร้อยละ 86.30 

5.1.5. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

ผลผลิต   
 บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำได้เข้ำรับกำรศึกษำ/อบรม 
ในหลักสูตรต่ำง ๆ กับหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
30 หลักสูตร 

44 หลักสูตร 
 

 

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม     

ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ/อบรม    
ในหลักสูตรต่ำง ๆ กับหน่วยงำน
ภำยนอก 

ร้อยละ 80  

5.1.6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
(Management Competency) 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้เข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะบรหิำร 
(Management Competency) 

ร้อยละ 96.93  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 89.79  

5.1.7. โครงการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การเงินการคลังรัฐสภา 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำ

ร่วมรับฟังกำรบรรยำยและฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร (workshop) เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระเบยีบกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ 
 

ร้อยละ 100  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ
กำรเงินกำรคลัง 

ร้อยละ 92.09  

5.1.8 โครงการเปิดโลกกว้างกับ ผลผลิต   
 ภาษาต่างประเทศ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศต่ำง ๆ 
จ ำนวน 2 กิจกรรม  
(มีกำรปรับตัวช้ีวัดผลผลิต  
เดิม 3 กิจกรรม) 

2 กิจกรรม 
 

 

  ผลลัพธ ์   

  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประเทศต่ำงๆ 

ร้อยละ 100  

5.1.9 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ผลผลิต   
 และระบบการเรียนรู ้ องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่
จัดท ำขึ้นอย่ำงน้อย 3 องค์ควำมรู้/ปี 

3 องค์ควำมรู้ต่อป ี  

  ผลลัพธ ์   

  ร้อยละ 60 ของบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ใน 
กำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 100  

5.1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผลผลิต   
 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดท ำกรอบแนวทำงในกำรจัดสรร

ทุนกำรศึกษำที่สอดคล้องและ 
เป็นประโยชน์ต่อส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 
 
 

1 ฉบับ  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   

  จัดสรรทุนกำรศึกษำ/ทุนฝึกอบรม
ให้แก่ข้ำรำชกำรเพื่อศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำโท-ปริญญำเอกหรือ 
ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ
จ ำนวน 7 ทุน 

11 ทุน  

5.1.11 โครงการพัฒนาบุคลากร ผลผลิต   
 ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  

ณ ต่างประเทศ 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวน 6 ครั้ง 

15 ครั้ง 
 
 

 

  ผลลัพธ ์   
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำเอกสำร 

รำยงำนผลกำรเยือน และกำรศึกษำ 
ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 ฉบบั 

6 ฉบับ  

5.1.12 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย 
กับต่างประเทศ 

ผลผลิต   
 ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวน 3 ครั้ง 

2 ครั้ง  

  ผลลัพธ ์   
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำเอกสำร 

รำยงำนผลกำรแลกเปล่ียนฯ 
ณ ต่ำงประเทศจ ำนวน 3 ฉบับ 

1 ฉบับ  

5.1.13 โครงการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
และบุคลากรส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้

เข้ำรับกำรอบรมในโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 

ร้อยละ 73.56  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
 ผลลัพธ ์   
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรน ำมำใช้งำน 
ได้อย่ำงถูกวิธี 

ร้อยละ 91.33  

5.1.14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากร สายสนับสนุน 
ส านักรายงานการประชุม 
และชวเลข 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปล่ียน
เรียนรูร้ะหว่ำงบุคลำกรสำยวิชำกำร
และบุคลำกรสำยสนับสนุนส ำนัก
รำยงำนกำรประชุมและชวเลข 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  ได้องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมสภำ 1 องค์ควำมรู้ 

1 องค์ควำมรู้  

5.1.15 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 85 ของบุคลำกรตัวแทน

และกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้    
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
และใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำ
โครงกำร/กิจกรรม 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  มีโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่เกิดจำก
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และ 
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรตัวแทน
และกลุ่มเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ  
5 โครงกำร 
 
 

8 โครงกำร 
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

5.2.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในการท างาน 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 

ร้อยละ 98.78  

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
5.3.1 โครงการเสริมสร้างทัศนคติและ

วัฒนธรรมองค์กร 
ผลผลิต   

 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง
ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 95.60  

  ผลลัพธ ์   
  มีรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำร

สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

1 ฉบับ  

5.3.2 โครงการเสริมสร้างทศันคติ ผลผลิต   
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง
ทัศนคติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมทัศนคติตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียงและกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน 
 

ร้อยละ 90.80  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส   

5.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย  

ได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

มีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วม
โครงกำรและได้ประพฤติปฏิบัติตน
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ 

ร้อยละ 89.05  

5.4.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็
ของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรม 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย  

ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย    
เพื่อสนับสนุนกำรขับเคล่ือนตำม
ประมวลจริยธรรม 

ร้อยละ 99.67  

  ผลลัพธ ์   
  มีเครือข่ำยในกำรสนับสนุนกำร

ขับเคล่ือนตำมประมวลจริยธรรม
อยำ่งน้อย 1 เครือข่ำย 

1 เครือข่ำย  

5.4.3 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

ผลผลิต   
 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำย   

ได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม    
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ
ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ 
 
 

ร้อยละ 87.11  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ได้ร่วมแสดงควำมจงรักภักดี 
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมที่
ประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป้ำประสงค์หลัก : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิติบัญญัติกับหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 

6.1.1 โครงการสัมมนา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง 
เครือข่ายข้อมูล และจัดท า
ท าเนียบผู้ประสานงานระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ
หน่วยงานประสานการเมืองใน
หน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิต   
 ผลผลิตที่ 1 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้
เข้ำร่วมสัมมนำเพื่อสร้ำงเครือข่ำย
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุมกับ
ผู้แทนฝ่ำยประสำนกำรเมืองใน
หน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
ร้อยละ 95.83 

 
 
 

 

  ผลผลิตที่ 2 
มีท ำเนียบผู้ประสำนงำนระหว่ำง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำกับ
หน่วยงำนประสำนกำรเมืองใน
หน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 เล่ม 

 
120 เล่ม 

 

  ผลลัพธ ์   
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับ

ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำจำกหน่วยงำนประสำน
กำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำยบริหำร

65 เรื่อง  



35 
 

โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่ำ 60 เรื่อง 

6.1.2 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ของเครือข่ายชุมชน 
นักชวเลข 

ผลผลิต   
 เผยแพร่และแลกเปล่ียนควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำและกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนชวเลขของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 

1 ครั้ง  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย    

ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลข  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ร้อยละ xx  

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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2.สรุปการวิเคราะห์ผลผลติ/ผลลัพธ์ของงานประจ า 
 

โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์หลัก : มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

1.1.1 พิธีอ าลาราชการประจ าปี 2560 ผลผลิต   
  มีกิจกรรมตำมโครงกำรพิธีอ ำลำรำชกำรฯ 

จ ำนวน 2 กิจกรรม 
2 กิจกรรม  

  ผลลัพธ ์   
  มีผู้เข้ำร่วมในพิธีอ ำลำรำชกำร  

ไม่น้อยกว่ำ 400 คน 
724 คน  

1.1.2 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ ผลผลิต   
 อัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉินกรณี

เกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจ า
อาคารสุขประพฤติ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ซึ่งปฏิบัติงำน ณ อำคำรสุขประพฤติ    
ได้ซักซ้อมตำมแผนส ำรองฉุกเฉิน      
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำง ๆ  
จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี 

จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของบุคลำกรฯ ที่เข้ำร่วม

กิจกรรม (ภำคทฤษฎี) มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติ
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 84.55  

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
1.3.1 การตรวจติดตามการรักษาระบบ 

บริหารงานคุณภาพ  
ISO 9001: 2008 

ผลผลิต   
 ผ่ำนกำรตรวจติดตำมกำรรักษำ 

ระบบบรหิำรงำนคุณภำพ 
 ISO 9001: 2008 จำกสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ 
 

ผ่ำนกำรตรวจติดตำม
กำรรักษำระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ  
ISO 9001: 2008  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 90 ของผู้รับบริกำร 

มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
ของส ำนักกำรพิมพ ์

ร้อยละ 99.17  

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  
1.4.1 ชี้แจงกรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจ าปี 

ผลผลิต   
 มีกำรชี้แจงกรอบกำรประเมิน 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 
1 ครั้ง  

 งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับฟังกำรชี้แจง 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ร้อยละ 81.60  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้ำประสงค์หลัก :     1. มีนักกฎหมำยนิติบัญญัติที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
                           2. มีองค์ควำมรู้ในงำนด้ำนกฎหมำย วิชำกำร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทย 
และต่างประเทศ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ เนื้อหาและความ
เชื่อมโยงของกฎหมาย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบรับเร่ืองร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวชิาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชกิวุฒิสภา  

2.5.1 น าเสนอผลงานวจิัยสู่การใช้
ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ 

ผลผลิต   
 มีกำรน ำเสนอข้อมูลผลงำนวิจัย 

ที่สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ 
ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ  
จ ำนวนอย่ำงน้อย 6 เรื่อง 

1 เรื่อง  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย 

มีควำมพึงพอใจต่อข้อมูล และรูปแบบ
กำรด ำเนินงำน 

ร้อยละ 81.40  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
เป้ำประสงค์หลัก : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ก้ำวหน้ำ ทันสมัย  
                       และครอบคลุมภำรกิจของวุฒิสภำ 
กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธภิาพ  

3.1.1 การเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง ผลผลิต   
 (Leased Line) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้บริกำร

อินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็ว Domestic 
Internet Access ไม่ต่ ำกว่ำ 200 Mbps. 
และควำมเร็ว International Internet 
Access ไม่ต่ ำกว่ำ 120 Mbps. 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำได้บริกำร
อินเทอร์เน็ตที่มี
ควำมเร็ว Domestic 
Internet Access  
ไม่ต่ ำกว่ำ 250 Mbps. 
และควำมเร็ว 
International 
Internet Access  
ไม่ต่ ำกว่ำ 140 Mbps. 

 

  ผลลัพธ ์   
  สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในวงงำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติสำมำรถใช้งำน
อินเทอร์เน็ตโดยมีกำร Downtime  
ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง/ปี 

ไม่เกิน  
9.56 ช่ัวโมง/ปี 

 

3.1.2 การจัดหาลิขสิทธิก์ารใช้งาน  ผลผลิต   
 (license) ส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมี license 

และ Update license ของอุปกรณ์
เครือข่ำย 

1. Firewall palo  
Alto  5050 
จ ำนวน 1 ระบบ 
2. Firewall palo  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
alto 5020  
จ ำนวน 1 ระบบ 
3. Bandwidth  
Management PS-S 
4001GH  
จ ำนวน 1 ระบบ 
4. Web Gateway  
Antivirus  
จ ำนวน 1 ระบบ 
5. Mail Gateway  
Antivirus  
จ ำนวน 1 ระบบ 
6. Antivirus  
Management 
จ ำนวน 1,200 หน่วย 

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์ 

กำรใช้งำน (License) สำมำรถใช้งำน 
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100  

3.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและ
ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ผลผลิต   
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ที่เข้ำโครงกำรบ ำรุงรักษำและ          
กำรซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำใช้งำนได้เป็นปกติไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงกำรได้รับ

กำรแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องหรือได้รับ
อุปกรณ์ทดแทนทันตำมเวลำที่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำก ำหนด 

ร้อยละ 100  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
 
 

3.1.4 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลูและ ผลผลิต   
 ระบบโปรแกรมประยุกต์ ผลผลิตที่ 1 

มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ำย จ ำนวน 5 เครื่อง 

5 เครื่อง 
 

 

  ผลผลิตที่ 2 
มีกำรบ ำรุงรักษำสำรสนเทศ จ ำนวน 11 
ระบบ 

 
11 ระบบ 

 

  ผลลัพธ ์   
  สำมำรถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ พร้อม
ทั้งระบบสำรสนเทศได้ภำยใน 12 ช่ัวโมง 

10 ช่ัวโมง  

กลยทุธ์ท่ี 3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
เป้ำประสงค์หลัก : ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของ 
                       วุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4.1.1 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผลผลิต   
 มีกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยและ 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
จ ำนวน 3 กิจกรรม 

3 กิจกรรม  

  ผลลัพธ ์   
  ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

กิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ควำมรู้
เกี่ยวกับประชำธิปไตยส ำหรับเด็กและ
เยำวชน กิจกรรมกำรจัดงำนฉลองวันเด็ก
แห่งชำติกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมพร้อม
แก่ท้องถิ่นและกิจกรรมกำรอบรม

ร้อยละ 86.22  
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
วิทยำกรเผยแพร่ประชำธิปไตยมีควำมรู้
และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตย
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

4.1.2 การส่งเสริมการให้ความรู้  
การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

ผลผลิต   
 กิจกรรมเพื่อให้ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ 

และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร  
จ ำนวน 10 กิจกรรม  (มีกำรปรับ 
ค่ำเป้ำหมำย เหลือ 8 กิจกรรม) 

7 กิจกรรม 
 

 

  ผลลัพธ ์   
  มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรภำรกิจ

บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
คณะกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรภำรกิจ
บทบำทอ ำนำจหน้ำที่
ของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ 
คณะกรรมำธิกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำไปสู่
กลุ่มเป้ำหมำย 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 

เป้ำประสงค์หลัก : บุคลำกรมีศักยภำพในกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 

                       วุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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โครงการ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

สถานะ 
ของ

โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป้ำประสงค์หลัก : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิติบัญญัติกับหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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4. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.1 โครงการ 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 โครงการ000      
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 โครงการ 
 

 
                

วัตถุประสงค ์: 
                    1. เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
                    2. เพ่ือพัฒนำระบบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
                    3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล        

ผลผลิต : 
- กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล 
- มีกิจกรรมกำรสร้ำงเครือขำ่ยฯ กับหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน 

 ตัวชี้วดัผลผลิตและค่าเปา้หมาย : 
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- มีกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยฯ กับหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน จ ำนวน 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ ์:  
- กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปใช้

ในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

โครงการที ่1.1.1 : โครงการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
                                               หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง และ 
                                                                            ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                               งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 368,300 บาท /งปม. ที่เบิกจ่าย 159,335 บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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 ตัวชี้วดัผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : 
- ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลไปใช้ในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ิมขึ้น  

อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย 

  สรุปผลการด าเนินการ :  
1. การเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   ด ำเนินกำรจดักิจกรรม เมื่อวันศกุร์ที ่24 มีนำคม 2560 ณ หอ้งประชมุหมำยเลข 
2702 ชั้น 27 อำคำรสขุประพฤติ จ ำนวน 2 กิจกรรม (ย่อย) คือ  

    1.1 กำรประชุมชี้แจงหรือบรรยำยหรือฝึกอบรมในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรประเมินข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

    1.2 (ร่ำง) ระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ...   
  2.  การด าเนินการตามแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)  
   ประชุมคณะกรรมกำรทบทวนแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร (Succession 
Plan) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และด ำเนินกำรรำยงำนแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร (Succession 
Plan) ให้เลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบ 

3. การด าเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
   ประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เรื่อง         
กำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำร จ ำนวน 5 สำยงำน คือ 1. สำยงำนวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 2. สำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป 3. สำยงำนวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 4. สำยงำนวิชำกำรช่ำงศิลป์ และ 
5. สำยงำนบรรณำรักษ์ โดยมีกำรจัดประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุม 2702   
ชั้น 27 อำคำรสุขประพฤติ 

4. การอภิปรายระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานเลขาธิการ                      
สภาผู้แทนราษฎร  
   จัดกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เรื่อง “แนวทำงกำร
เตรียมควำมพร้อมรองรับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 - 2565 และบูรณำกำรระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management 
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System : PMS)” ระหว่ำงวันที่ 19 – 20 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมไมด้ำ แกรนด์ ทวำรวดี อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ผลผลิตโครงการ :   
- ร้อยละ 85.84 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
- มีกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยฯ กับหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน 1 ครั้ง (เป้ำหมำย 1 ครั้ง) 

ผลลัพธ์โครงการ :  
- ร้อยละ 82.20 ของกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง (เป้ำหมำยร้อยละ 95) 
- มีเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ิมขึ้น 1 เครือข่ำย (เป้ำหมำย 1 เครือข่ำย) 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 โครงการ 
 

 

                วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศขององค์กร 
ฝ่ำยนิติบัญญัติของชำติ 

                   ผลผลิต : มีกำรจัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือตรวจทำนทำงด้ำนภำษำเฉพำะทำง (ภำษำฝรั่งเศส) 

                 ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกำรจัดจ้ำงผู้ เชี่ยวชำญ เพ่ือตรวจทำนทำงด้ำนภำษำเฉพำะทำง  
(ภำษำฝรั่งเศส) จ ำนวน 2 ครั้ง 

                 ผลลัพธ์ : เอกสำรงำนแปลภำษำเฉพำะทำงที่มีควำมถูกต้องตำมหลักภำษำ 

โครงการที่ 1.3.1 : โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจทานทางด้านภาษาเฉพาะทาง  
(ภาษาฝรั่งเศส)    
   
                                                    หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักภาษาต่างประเทศ 
                                         งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 80,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 56,000 
บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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                 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : เอกสำรงำนแปลภำษำเฉพำะทำงที่มีควำมถูกต้องตำมหลักภำษำ จ ำนวน 
2 ฉบับ 

                 สรุปผลการด าเนินการ :  
  1. ติดต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำฝรั่งเศส เพื่อกำรตรวจทำนภำษำ 
  2. จัดส่งต้นฉบับภำษำไทยให้ส ำนักกฎหมำยตรวจทำน และปรับแก้ไขต้นฉบับ

ภำษำไทย และภำษำฝรั่งเศสก่อนน ำส่งให้ผู้เชี่ยวชำญ 
  3. น ำส่งต้นฉบับภำษำไทยและภำษำฝรั่งเศสให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำฝรั่งเศส 
  4. ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนภำษำฝรั่ ง เศสของสมำคมฝรั่ ง เศสกรุง เทพตรวจเอกสำร  

จ ำนวน 2 ฉบับ (28 หน้ำ) 

ผลผลิตโครงการ : มีกำรจัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญตรวจทำนทำงด้ำนภำษำฝรั่งเศส 2 ครั้ง 
(เป้ำหมำย 2 ครั้ง)   

 ผลลัพธโ์ครงการ : มีเอกสำรงำนแปลภำษำเฉพำะทำงมีควำมถกูต้องตำมหลกัภำษำ  
จ ำนวน 11 ฉบับ (เปำ้หมำย 2 เรื่อง) 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาระบบการติดตามแบละประเมินผล จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นกฎหมายและวิชาการ จ านวน 3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ 
จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทยีบกฎหมายของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
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กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาบุคลากร (นิตกิร/วิทยากร) ให้มขีีดความสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
รูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนติิบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
 
กลยุทธ์ที่ 2.5  ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพ่ือตอบสนองการด าเนินการ 
                  ของสมาชกิวุฒิสภา จ านวน 3 โครงการ 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคลำกรในวงงำนนิติบัญญัติ
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีข้อมูลเชิงวิชำกำรประกอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเสนอแนะ และพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กำรเสนอญัตติ กำรอภิปรำย และกำรตั้ง
กระทู้ถำมในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ 

  ผลผลิต : มีกำรด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ในวงงำนนิติบัญญัติแก่สมำชิก    สภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคลำกรในวงงำนนิติบัญญัติ 

ตัวชี้วัดผลผลิต : 
1. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัมมนำวิเครำะห์ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ก ำลังจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำ 

ของสภำ/กำรติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำ/ประเด็นปัญหำส ำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้ำง จ ำนวน 6 ครั้ง 

2. เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำง 

โครงการที่ 2.5.1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ 
 
                                                                หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวชิาการ 
                         งปม.ที่ได้รับจดัสรร 1,528,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 210,304.10 บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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ควำมรู้ในวงงำนนิติบัญญัติ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ในวงงำนนิติบัญญัติ (เฉลี่ยโดยรวมจำกกำรด ำเนินกำร 4 กิจกรรม) 

  สรุปผลการด าเนินการ  

1. จัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง "กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ" (ครั้งที่ 1/3) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 
อำคำรรัฐสภำ 2  โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ร่วมกับคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
พิจำรณำศึกษำ 

2. จัดกำรสมัมนำ เรื่อง "รำ่งพระรำชบัญญัติยุทธศำสตรช์ำติ พ.ศ. ...." เมือ่วนัองัคำรที่ 31 
มกรำคม 2560 ณ ห้องรบัรอง 1 - 2  ชั้น 3 อำคำรรฐัสภำ 2 โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำนิติ
บัญญตัิแห่งชำตริ่วมกับสถำบันพระปกเกล้ำ 

3. จัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง "ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ...." เมื่อวันอังคำรที่ 3 เมษำยน 2560 ณ  
ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำรหมำยเลข 306 - 308  ชั้น 3 อำคำรรัฐสภำ 2 
 4. คณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติร่วมกับสถำบันพระปกเกล้ำ    จัด
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง "ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561" เมื่อวัน
จันทร์ที่ 5 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร หมำยเลข 306 - 308  ชั้น 3 อำคำรรัฐสภำ 
2  

ผลผลิตโครงการ :  
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม จ ำนวน 4 ครั้ง (เป้ำหมำย 6 ครั้ง) 

  - เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมผ่ำน 2 ช่องทำง (เป้ำหมำยอย่ำงน้อย 2 
ช่องทำง) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 96.70 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด 
โครงกำร (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำให้อยู่ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุวุฒิสภำสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนประชุมวุฒิสภำ 

ได้สะดวกมำกขึ้น 
ผลผลิต : มีรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ ระหว่ำง พ.ศ. 2535 – 2540 ที่จัดท ำเป็น 

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับให้บริกำรค้นคว้ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20,000 หน้ำ 

  ตัวชี้วัดผลผลิต : รำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ ปี พ.ศ. 2535 – 2540 ได้รับกำรจัดท ำเป็น
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20,000 หน้ำ 

  ผลลัพธ์ : มีรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำระหว่ำง พ.ศ. 2535 – 2540 ทีเป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมส ำหรับให้บริกำรค้นคว้ำ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำระหว่ำง พ.ศ. 2535 – 2540 ที่เป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส ำหรับกำรน ำไปให้บริกำร 1 ชุดข้อมูล 
  สรุปผลการด าเนินการ   

1. เลขำธิกำรวุฒิสภำอนุมัติโครงกำร และ (ร่ำง) ขอบเขตงำน (TOR) และให้ควำม 
เห็นชอบด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรตกลงรำคำ โดยส ำนักกำรคลังและงบประมำณได้ด ำเนินกำร
จัดจ้ำงบริษัท ดีเอ็มเอส เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ำกัด และบริษัท ดังกล่ำว ได้เริ่มด ำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำง 

2. บริษัทผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนทั้งหมด และกลุ่มงำนห้องสมุดฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจ 
รับงำนตำมสัญญำจ้ำงแล้วเสร็จ   
  ทั้งนี้ เนื่องจำกมีงบประมำณคงเหลือจำกกำรด ำเนินกำร ดังนั้น กลุ่มงำนห้องสมุดฯ ได้
ด ำเนินกำรขออนุมัติจัดจ้ำงสแกนเอกสำรเพ่ิมเติม เพ่ือให้โครงกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมี
จ ำนวนหน้ำเอกสำรที่สแกนได้ รวมทั้งสิ้น 24,557 หน้ำ 

โครงการที่ 2.5.2 : โครงการพัฒนาการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์  
ระยะที่ 1 
 
                                                             หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  ส านักวิชาการ 
                       งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 300,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 299,225.50 บาท  
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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  ผลผลิตโครงการ : รำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ ปี พ.ศ. 2535 - 2540 ได้รับกำรจัดท ำ
เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 24,557 หน้ำ (เป้ำหมำย 20,000 หน้ำ) 

ผลลัพธ์โครงการ : รำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ ปี พ.ศ. 2535 - 2540 ที่เป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส ำหรับกำรน ำไปให้บริกำร 1 ชุดข้อมูล (เป้ำหมำย 1 ชุดข้อมูล) 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมำชิกวุฒิสภำ หรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติคณะกรรมำธิกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ภำควิชำกำร และสำธำรณชนได้รับข้อมูล และองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัย    ท่ี
ได้รับกำรศึกษำวิจัยขึ้น และสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปขยำยผลหรือน ำไปใช้ เพื่อเสริมสร้ำงประสทิธภิำพ
กำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรนิติบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
และประเทศชำติ รวมทั้ง ก่อให้เกิดทัศนคติ และควำมร่วมมือต่อกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ 

  ผลผลิต : มีสรุปผลงำนวิจัยหรือบทสรุปผู้บริหำรจำกงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนออก
เผยแพร่แก่สมำชิกวุฒิสภำหรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สถำบันทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัย 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย อย่ำง
น้อย 2 เรื่อง 

                   ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบผลงำน และน ำไปประยุกต์ใช้กับบทบำทภำรกิจ 
ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง เป็นช่องทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรพิจำรณำศึกษำ  
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยของฝ่ำยนิติบัญญัติ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัย 

 

โครงการที่ 2.5.3 : โครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา และ
น าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงาน Thailand Research Expo 2017 
 

                                                                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวชิาการ 
                                  งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 110,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 25,198 บาท  
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  สรุปผลการด าเนินการ   
  1. เสนอควำมเห็นในกำรก ำหนดประเด็นหัวข้อกำรเข้ำร่วมงำน โดยกำรประชุมระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ 
 2. เสนอเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรส่งแบบตอบรับ
ทำงโทรสำรในกำรเข้ำร่วมงำน  

3. น ำเสนอผลงำนวิจัยในรูปแบบเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลทำงวิชำกำรในงำน   
"มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2560" ในระหว่ำงวันที่ 23 - 27 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทำรำแกรนด์ และ
บำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหำนคร 
    3.1 เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และรัฐธรรมนูญฉบับพกพำของสถำบันพระปกเกล้ำ 

   3.2 เรื่อง รวมบทคัดย่องำนวิจัยของวุฒิสภำตั้งแต่ปี 2546 - 2557   
   3.3 เรื่อง แผ่นพับประชำสัมพันธ์หน้ำที่ และอ ำนำจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
 ผลผลิตโครงการ : เผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย 3 เรื่อง 

(เป้ำหมำย 2 เรื่อง) 
 ผลลัพธโ์ครงการ : ร้อยละ 88.60 ของกลุ่มเป้ำหมำยมคีวำมพึงพอใจต่อข้อมูล และ

รูปแบบกำรด ำเนินงำน (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหก้้าวหน้าและทันสมัย 
จ านวน 0 โครงการ  
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒสิภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ วุฒิสภาและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีโครงกำรสนับสนุน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร  
 
กลยุทธ์ที่ 4.1  การบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ จ านวน 6 โครงการ 
 

 

วัตถุประสงค์ :   
1. เพื่อให้ประชำชนได้ทรำบถึงบทบำท อ ำนำจหนำ้ที่ ของสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
2. เพื่อให้สมำชกิสภำนติิบญัญัตแิหง่ชำติได้พบปะกับประชำชนอย่ำงใกล้ชดิ 
3. เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นตลอดจนปัญหำอุปสรรคในด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพ้ืนที่  

รวมทัง้เปน็สื่อกลำงในกำรสะท้อนปัญหำไปสู่ฝ่ำยบรหิำรและสว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อให้ประชำชนได้มีสว่นร่วมกิจกรรมกบัสมำชกิสภำนิติบญัญตัแิห่งชำติ 

  ผลผลิต : จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรสมำชิกสภำนิตบิัญญตัแิห่งชำติพบ
ประชำชนตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

ตัวชี้วดัผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรสมำชกิสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 
พบประชำชนในภมูิภำคต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 150 คน 

  ผลลัพธ ์: มีรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรสมำชิกสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติพบ
ประชำชน 

โครงการที่ 4.1.1 : โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 
 
                                                                                                          หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประธานวุฒิสภา 
                      งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 8,000,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 3,795,351.90 บาท 
 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
พบประชำชนไม่น้อยกว่ำ 12 ครั้ง 

 สรุปผลการด าเนินการ มีกำรด ำเนินโครงกำร สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพบ
ประชำชน จ ำนวน 13 ครั้ง ในพื้นที่ 24 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้  

1. ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 ตุลำคม 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด 
พิษณุโลก 

2. ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 พฤศจิกำยน 2559 ณ จังหวัดสกลนคร และ 
จังหวัดนครพนม 
 

3. ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 17 - 18 ธันวำคม 2559 ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
4. ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 มกรำคม 2560 ณ จังหวัดหนองคำย และจังหวดั 

หนองบัวล ำภ ู
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 จัดโครงกำร สนช.รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

น้ ำท่วมภำคใต ้ณ จังหวัดนครศรธีรรมรำช (มอบของชว่ยเหลือผู้ประสบภัย) 
5. ครั้งที ่5 ระหว่ำงวันที ่25 - 26 กุมภำพันธ ์2560 ณ จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
6. ครั้งที ่6 ระหว่ำงวันที ่18 - 19 มีนำคม 2560 ณ จังหวดัพัทลุง และจงัหวัด 

นครศรีธรรมรำช 
เพ่ิมเติม  
6.1 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 จัดโครงกำร สนช.รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วมภำคใต้ 

ณ จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 
6.2 เมื่อระหว่ำงวันที่ 27 - 29 มีนำคม 2560 จัดโครงกำร สนช.รวมใจช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ ำท่วมภำคใต้  ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
6.3 เมื่อวันที ่18 เมษำยน 2560 ได้ด ำเนนิกำรลงพ้ืนที่จงัหวดัลพบุร ีเพ่ือติดตำมงำนของ

คณะอนกุรรมกำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
7. ครั้งที ่7 ระหว่ำงวันที ่29 - 30 เมษำยน 2560 ณ จังหวดัตรัง และจงัหวัดสตูล 
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภำคม 2560 ได้ด ำเนินกำรโครงกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำกำรจัด

โครงกำรสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพบประชำชน เพ่ือสรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของปี 
พ.ศ.2559 พร้อมทั้ง เสนอปัญหำและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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8. ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 27  - 28 พฤษภำคม 2560 ณ จังหวัดตำก และจังหวัด
ก ำแพงเพชร  

9. ครั้งที่ 9 ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัด
สมุทรสงครำม 

10. ครั้งที่ 10 ระหว่ำงวันที่ 15 - 16 กรกฎำคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
11. ครั้งที่ 11 ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 สิงหำคม 2560 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี 
12. ครั้งที่ 12 ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 สิงหำคม 2560 ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
13. ครั้งที่ 13 ระหว่ำงวันที่ 2 - 3 กันยำยน 2560 ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
เพ่ิมเติม  
13.1 เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2560 จัดโครงกำร สนช.รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

น้ ำท่วม ณ จังหวัดก ำแพงเพชร (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 
                  13.2 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 จัดโครงกำร สนช.รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย    น้ ำ
ท่วม ณ จังหวัดสกลนคร (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย)    

   ผลผลิตโครงการ : กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรว่มโครงกำรไมน่้อยกว่ำ 150 คน (เป้ำหมำยครั้ง
ละ 150 คน) 

ผลลัพธ์โครงการ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 13 ฉบับ (เป้ำหมำย 12 ฉบับ) 
 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเป็นกำรจดัท ำสื่อประชำสัมพันธ์เสริมสรำ้งภำพลักษณ์ขององค์กรเนื่องใน 

โอกำสส ำคัญต่ำง ๆ 
2. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ภำพลักษณ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ 

โครงการที่ 1.4.2 : โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 
                                                                     หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักประชาสัมพันธ์ 
                                     งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 250,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 28,500 บาท 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

ผลผลิต : จ ำนวนกิจกรรมที่จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ที่เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ขององค์กร จ ำนวน 2 กิจกรรม 

 ผลลัพธ์: ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

  ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : รำยงำนสรุปผลกำรจัดท ำสื่อประชำสมัพันธ์เสริมสรำ้งภำพลักษณ์ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำที่เป็นประโยชนต์่อกำรพัฒนำกำรจดัท ำสื่อประชำสมัพันธ์เสริมสรำ้ง
ภำพลักษณ์ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำต่อไป 

   สรุปผลการด าเนินการ : 
  1. มอบดอกไม้แสดงควำมยินดีในโอกำสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ ดังนี้ 

    1) เดือนตุลำคม 2559 จ ำนวน 1 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
    2) เดือนพฤศจิกำยน 2559 จ ำนวน 2 แห่ง คือ (1) หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรรำยวัน และ 

(2) สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 3 
    3) เดือนธันวำคม 2559 จ ำนวน 1 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
    4) เดือนมกรำคม 2560 จ ำนวน 3 แหง่ คือ (1) หนงัสือพิมพ์มตชิน (2) สถำนโีทรทัศน์  

Thai PBS และ (3) สถำนีโทรทัศนก์องทัพบก ช่อง 5 
    5) เดือนกุมภำพันธ์ 2560 จ ำนวน 2 แห่ง  คือ (1) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  และ(2) 

สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
    6)  เดื อนมีนำคม 2560 จ ำนวน 4 แห่ ง   คื อ  (1 )  สถำนี โทรทัศน์  ASTV 

(2) หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ (3) สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  และ (4) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
    7) เดือนเมษำยน 2560 จ ำนวน 2 แห่ง คือ (1) สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 

และ (2) หนังสือพิมพ์ขำ่วสด 
     8) เดอืนพฤษภำคม 2560 จ ำนวน 2 แห่ง  คอื (1) กรมประชำสมัพันธ ์และ (2) ส ำนกัขำ่ว

ไอ.เอน็. เอน็. 
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    9) เดือนมิถนุำยน 2560  จ ำนวน 2 แห่ง  คือ สถำนโีทรทศัน์เนชัน่ทวีี และหนังสอืพิมพ์
สยำมรฐั 

    10) เดือนกรกฎำคม 2560 จ ำนวน 2 แหง่  คือ (1) หนังสอืพิมพ์เดอะเนชั่น และ2) 
สถำนวีิทยุโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชำสัมพันธ์ 

    11) เดือนสิงหำคม 2560 จ ำนวน 1 แหง่  คือ หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 
    12) เดือนกนัยำยน 2560 จ ำนวน 1 แหง่  คือ สถำนีโทรทศัน ์TNN24 
2. เผยแพร่ภำพควำมจงรักภักดีในอภิลักขติสมัยเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำ มหำรำชนิี  

ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง Speed Channel True Vision 691 เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2560  

  ผลผลิตโครงการ : จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ที่ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร  
จ ำนวน 2 กิจกรรม (เป้ำหมำย 2 กิจกรรม) 

ผลลัพธโ์ครงการ : รำยงำนสรุปผลที่เปน็ประโยชนต์่อกำรพัฒนำกำรจัดท ำสื่อ 
ประชำสัมพันธ์เสรมิสร้ำงภำพลักษณ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 1 ฉบบั (เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดท ำเอกสำรสง่เสริมภำพลักษณ์องค์กรสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำติ ซึ่งเป็นเอกสำรท่ี 

แสดงข้อมูล อ ำนำจหน้ำทีข่องสภำนติิบัญญตัิแห่งชำตติลอดจนประมวลภำรกิจด้ำนต่ำงๆ ของสมำชิกสภำ
นิติบญัญตัแิห่งชำติ 

2. เพื่อจัดท ำเป็นเอกสำรที่ระลึกให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลทั้งในประเทศ และ 
ต่ำงประเทศที่เข้ำเยี่ยมคำรวะในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ 

3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำในโอกำสที่ประธำน/รองประธำน 
สมำชิกสภำนิติบัญญัติคณะกรรมำธิกำร  และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเดินทำงไปศึกษำดูงำน 
ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 

ผลผลิต : จ ำนวนเอกสำร เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ 

โครงการที่ 1.4.3 : โครงการจัดท าเอกสาร เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

                                                             หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักประชาสัมพันธ์ 
                               งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 1,700,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 1,186,000 บาท 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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ตัวชี้วัดผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรจัดท ำเอกสำร เพ่ือส่งเสริม
ภำพลักษณอ์งค์กรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ อย่ำงน้อย 2 เรื่อง/ปี 

ผลลัพธ์ : ร้อยละกำรเผยแพร่เอกสำร เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์องคก์รสภำนติิบญัญตัิ 
แห่งชำต ิ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของเอกสำร เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติได้รับกำรเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

   สรุปผลการด าเนินการ : 
  1. จัดท ำเค้ำโครง และเรียบเรียงข้อมูลต้นฉบับ และด ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ
โดยได้เปิดซองสอบรำคำ เพ่ือคัดเลือกบริษัทที่จะด ำเนินกำรพร้อมจัดท ำรำยงำนเสนอต่อเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และเข้ำเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทผู้รับจ้ำงว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนในกำร
ผลิตผลงำนให้กับองค์กรหรือไม่ 

2. บริษัทจัดท ำอำร์ตเวิร์ดต้นฉบับ และส ำนักภำษำต่ำงประเทศแปลภำษำอังกฤษแล้ว 
3. ขออนุมัติขยำยระยะเวลำ 45 วัน และด ำเนินกำรปรับอำร์ตเวิร์กต้นฉบับ 
4. เลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบอำร์ตเวิร์กต้นฉบับ และอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์  
5. บริษัทผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน ฉบับภำษำไทย 8,000 เล่ม และภำษำอังกฤษ 2,000 เล่ม 
ผลผลิตโครงการ : มีกำรจดัท ำเอกสำรเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ จ ำนวน 1 เรื่อง/ป ี 

(เป้ำหมำย 2 เรื่อง/ปี) 

 ผลลัพธโ์ครงการ ร้อยละ 25.29 ของเอกสำร เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรสภำ 
นิติบญัญตัแิห่งชำตไิดร้ับกำรเผยแพรไ่ปสู่กลุม่เป้ำหมำยที่ก ำหนด (เปำ้หมำยร้อยละ 90)  
 ทั้งนี้ เอกสำรในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรเผยแพร่ไปยังกลุม่เปำ้หมำยซึ่งคำดว่ำ
จะแลว้เสร็จในเดือนธนัวำคม 2561 
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วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธคิุณของพระบำทสมเดจ็พระปรมินทร์มหำภูมิ 

พลอดุลยเดช 
2. เพื่อรวบรวมภำพกิจกรรมถวำยพระรำชกศุลของสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติจำรึกไว้ 

เป็นประวัตศิำสตร์ของสภำนิติบญัญตัแิห่งชำตติ่อไป  

ผลผลิต : หนังสอื “ธ สถติในดวงใจตรำบนิรนัดร์” สภำนิติบญัญตัแิห่งชำตนิ้อมเกลำ้ 
ถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมนิทร์มหำภูมิพลอดุลยเดช 

ตัวชี้วัดผลผลิต : หนังสือ “ธ สถิตในดวงใจตรำบนิรันดร์” สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
น้อมเกล้ำถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร์มหำภูมิพลอดุลยเดช จ ำนวน 1 เรื่อง 

  ผลลัพธ์ : ร้อยละกำรเผยแพร่หนังสือ “ธ สถิตในดวงใจตรำบนิรันดร์”สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติน้อมเกล้ำถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 90 ของหนังสือ “ธ สถิตในดวงใจตรำบนิรันดร์” ได้รับ 
กำรเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 

 สรุปผลการด าเนินการ :  
จัดท ำหนังสือ 2 รปูแบบ ประกอบด้วย หนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตรำบนิจนริันดร"์  

และ หนงัสือ "ธ สถติในดวงใจตรำบนิจนริันดร"์ ในรูปแบบ E-book  
ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตเชิญพระบรมฉำยำลักษณ์

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำรถบพิตร ลงตีพิมพ์ในหนังสือรูปแบบ E-book 
และเลขำธิกำรวุฒิสภำอนุมัติให้ขยำยเวลำกำรจัดจ้ำงท ำหนังสือออกไปอีก 90 วัน นับจำกสิ้นปีงบประมำณ 
 

โครงการที่ 1.4.4 : โครงการ จัดท าหนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" สภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ น้อมเกล้าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 
                                                        หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักประชาสัมพันธ ์
                                               งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 
634,000 บาท 
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ผลผลิตโครงการ : หนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตรำบนิจนิรันดร์" สภำนิติบัญญัตแิห่งชำติ 
น้อมเกล้ำถวำยพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จ ำนวน ... เรือ่ง 
(เป้ำหมำย 1 เรื่อง) 

ผลลัพธโ์ครงการ ร้อยละ 90 ของหนังสอื "ธ สถติในดวงใจตรำบนิจนิรนัดร์" ไดร้ับ 
กำรเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้ำหมำยคำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด (เป้ำหมำยรอ้ยละ 90) 
  ทั้งนี้ ผลผลติและผลลัพธโ์ครงกำรจะประเมินหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ 
 

 

                  วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ประชำชนได้รับรู้รับทรำบเกี่ยวกบับทบำทอ ำนำจหน้ำที่ผลงำน และ 

ภำรกิจของสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติอย่ำงถูกต้อง 
2. เพื่อให้ประชำชนเกดิทัศนคติที่ดตี่อสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 
3. เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กบัสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติตอ่สำธำรณชน 
4. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนเกิดจิตส ำนึกในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  

อันเปน็พื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

ผลผลิต : กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจ 
หน้ำที่ และภำรกิจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์/กิจกรรม 
เพื่อเผยแพร่ผลงำนของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ อย่ำงน้อย 3 ประเภท 

ผลลัพธ ์: ระดบัผลกำรส ำรวจกำรรับรู้รับทรำบเกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และ 
ภำรกิจของสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้รับทรำบเกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ 
และภำรกิจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติอยู่ในระดับสูง 

โครงการที่ 1.4.5 : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  

                                                                                                                    หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักประชาสัมพันธ์ 
                    งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 3,982,166.31 บาท 
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 สรุปผลการด าเนินการ :  
1. จัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสู่กำรเป็นนักประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  

(ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ์) อบรมจ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
        1) หลักสูตร กำรประชำสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0   
        2) หลักสูตร กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

  2. จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยเยำวชนสภำจ ำลอง เพ่ือกำรเรียนรู้
ระบบงำนรัฐสภำ ประจ ำปี 2560 ในระหว่ำงวันที่ 10 - 11 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์    
  3 . จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปประเทศ และ 
กำรขับเคลื่อนกำรเมืองภำคพลเมืองแก่เครือข่ำยผู้น ำนักประชำธิปไตย ในระหว่ำงวันที่ 23 - 24 กันยำยน 
2560 ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์  

ผลผลิตโครงการ : จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์/กิจกรรม เพ่ือเผยแพร่ผลงำนของสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติ จ ำนวน 3 ประเภท (เป้ำหมำย 3 ประเภท) มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. กำรจ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
2. จัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสู่กำรเป็นนักประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
4. จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพระบบดิจิทัล 
5. จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพ (Drone) 
6. จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยเยำวชนสภำจ ำลอง เพ่ือกำรเรียนรู้

ระบบงำนรัฐสภำ 
ผลลัพธ์โครงการ : ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้รับทรำบเกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจหน้ำที่และ

ภำรกิจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ อยู่ในระดับ 86.06 (เป้ำหมำยอยู่ในระดับสูง) 
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วัตถุประสงค์ :   
1. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง และบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของ 

สภำนิตบิัญญตัแิห่งชำติในรปูแบบของ “สภำจ ำลอง” 
2. เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และกำรเป็นพลเมอืงที่ดี 
3. เพื่อเสริมสร้ำงทศันคติ และภำพลักษณ์ที่ดตี่อสภำนติบิัญญตัิแห่งชำต ิ
4. เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยกับกิจกรรมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ผลผลิต : จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง และ 

บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติสู่เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำ (สภำจ ำลอง)      
  ตัวชี้วัดผลผลิต :  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมือง  
กำรปกครอง และบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติสู่ เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำ  
(สภำจ ำลอง) อย่ำงน้อย 20 ครั้ง 

ผลลัพธ์ : ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจของกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง  
และบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเมือง กำรปกครอง และบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

 สรุปผลการด าเนินการ :  
มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ (สภำจ ำลองสญัจร) ดงันี้  
     1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม  จังหวัด

พิษณุโลก 
     2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีวิมลบริหำรธุรกิจ 

กรุงเทพมหำนคร 

โครงการที่ 1.4.6 : โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และบทบาทอ านาจ
หน้าทีข่องสภานิติบัญญัติแห่งชาตสิู่เยาวชนในสถาบันการศกึษา (สภาจ าลองสัญจร) 
 

       หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักประชาสัมพันธ์ 
                         งปม.ที่ได้รับจดัสรร 989,600 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 727,995.22 บาท 
 



62 
 

     3.  ครั้ งที่  3  เมื่ อวันที่  30 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรง เรี ยนสตรี วัดระฆั ง 
กรุงเทพมหำนคร 

     4. ครั้งที ่4  เมือ่วนัที ่13 ธันวำคม 2559 ณ วทิยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรรำชด ำเนนิ  
กรุงเทพมหำนคร 

     5. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง กรุงเทพมหำนคร   
     6. ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2559 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น  

จังหวดัขอนแกน่ 
     7. ครัง้ที ่7 เมือ่วนัที ่20 มกรำคม 2560 ณ โรงเรียนเซนตค์ำเบรยีล กรุงเทพมหำนคร  
     8. ครั้ งที่  8 เมื่อวันที่  23 มกรำคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม  

กรุงเทพมหำนคร 
     9. ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 ณ วิทยำลัยเทคนิควิมลบริหำรธุรกิจ  

กรุงเทพมหำนคร 
   10. ครัง้ที่ 10 เมือ่วนัที ่30 มกรำคม 2560 ณ โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน ์กรุงเทพมหำนคร  
   11. ครัง้ที ่11 เมื่อวนัที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนหัวหนิ จงัหวัดประจวบคีรขีันธ ์
   12. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงรัยนวรนำรีเฉลิม จังหวดัสงขลำ 
   13. ครั้งที ่13 เมื่อวันที ่5 มิถนุำยน 2560 ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวดัชลบุรี  
   14. ครั้งที ่14 เมื่อวันที ่19 มิถุนำยน 2560 ณ โรงเรียนบญุวฒันำ 2 จงัหวดันครรำชสีมำ  
   15. ครัง้ที ่15 เมื่อวนัที่ 19 มถิุนำยน 2560 ณ โรงเรียนบุญวฒันำ จังหวดันครรำชสีมำ  
   16. ครั้งที ่16 เมื่อวันที ่28 มิถุนำยน 2560 ณ โรงเรียนวัดเขมำภรตำรำม จังหวดันนทบุรี 
   17. ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
   18. ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนวิทยำลัยอำชีวศึกษำ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
   19. ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย จังหวัด

นครรำชสีมำ 
   20. ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ จังหวัด

นครรำชสีมำ 



63 
 

   21. ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษำ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

   22. ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 ณ วิทยำลัยนำฎศิลปสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุร ี

   23. ครั้งที ่23 เมื่อวันที ่25 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนวดัน้อยนพคุณ  กรงุเทพมหำนคร 
   24. ครัง้ที่ 24 เมือ่วนัที ่26 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนวสิุทธรงัสี จงัหวดักำญจนบุร ี 
  25. ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่  
   26. ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์  
   27. ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม จังหวัด

สมุทรปรำกำร 
   28. ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนวัดรำชำธิวำส กรุงเทพมหำนคร  
   29. ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2560 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
   30. ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม  
   31. ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560  ณ โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระ

บรมรำชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหำนคร 

ผลผลิตโครงการ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรเผยแพร่ควำมรู้ จ ำนวน 31 ครัง้
(เป้ำหมำย 20 ครั้ง) 

ผลลัพธ์โครงการ : กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ร้อยละ 83.33  
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบ และหลากหลาย  
จ านวน 15 โครงการ 
 

 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับอำเซียนให้ 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

  ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรว่มกิจกรรมวนัอำเซียน 

ตัวชี้วดัผลผลิต :  ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรว่มกิจกรรมวันอำเซียน 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมวันอำเซียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
มำกยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมวันอำเซียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนเพิ่มขึ้น 

   สรุปผลการด าเนินการ : 
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับอำเซียนให้กับ 

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (กิจกรรมวันอำเซียน) เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 93.00 ของกลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ข้ำรว่มกิจกรรมวนัอำเซียน  
(เป้ำหมำยร้อยละ 95) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 99.65 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมวนัอำเซียนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบัประชำคมอำเซียนเพ่ิมขึ้น (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 

โครงการที่ 1.5.1 : โครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนให้กับข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา (กิจกรรมวันอาเซียน)  
 
                        หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักการตา่งประเทศ ส านักภาษาต่างประเทศ 

      ส านักวชิาการ และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                                  งปม.ที่ได้รับจัดสรร 44,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 23,329.50 
บาท 
 

 
 
 



65 
 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และทักษะในกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน 

ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำเวียดนำม ภำษำอินโดนีเซียได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักภำษำ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และทักษะกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ในโปรแกรมต่ำงๆ และกำรติดต่อสื่อสำรทำงระบบอินเทอร์เน็ต และอินทรำเน็ต 

ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมในโครงกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนของบุคลำกร(Basic 
Skill) 

ตัวชี้วดัผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรบักำรอบรมในโครงกำรพัฒนำ
ทักษะพื้นฐำนของบคุลำกร (Basic Skill) 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐำนของบุคลำกร  
(Basic skill) เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ทักษะพื้นฐำนของบุคลำกร (Basic skill) เพิ่มขึ้น 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. การพัฒนาทกัษะด้านภาษา 
   1) หลกัสตูร "ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับตน้ (Pre-intermediate)    

ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
(1) จัดอบรมให้แก่ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรบรรจุใหม่และบุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน  

25 คน ในระหว่ำงวันที่ 7 - 8 , 14 - 15 , 21 - 22 , 28 - 29 พฤศจิกำยน 2559 และในระหว่ำงวันที่ 6,8 
ธันวำคม 2559  ณ อำคำรสุขประพฤติ 
 

โครงการที ่1.5.2 : โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร (Basic Skill)   
  
                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักภาษาต่างประเทศ 
                                               และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                                        งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 416,500 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 363,505 
บาท 
 
 
 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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(2) จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันที่  
20 ธันวำคม 2559  

(3) จัดอบรมให้แก่บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 15 คน ใน 
ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 , 28 - 29 สิงหำคม 2560 และในระหว่ำงวันที่ 4 - 5 กันยำยน 2560 (เฉพำะครึ่งวัน
ตอนเช้ำ รวม 18 ชม.) ณ อำคำรสุขประพฤติ 

   2) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ" 
( Intensive English Language Course for Supporting Legislative Work) ด ำ เนินกิ จกรรม 
ดังนี้ 

(1) ด ำเนินกำรฝึกอบรมในระหวำ่งวนัที่ 5 มิถุนำยน - 2 สงิหำคม 2560 
 (ในวนัจันทร์ และวันองัคำร เฉพำะครึ่งวนัตอนเช้ำ รวม 40 ชม.)  

(2) ศึกษำดูงำน ณ กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
(6 ชม.) เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2560 
     3) หลักสตูร "ภาษาจีนกลาง" ด ำเนนิกิจกรรม ดงันี้ 
       (1) เตรียมควำมพร้อมก่อนภำษำจีน ให้แก่บุคลำกรที่สนใจ 17 คน ในวันที่  
1 - 28 พฤศจิกำยน 2559 (รวม 9 ชม.) 
       (2) ภำษำจีนพ้ืนฐำนให้แก่บุคลำกรที่สนใจ 12 คน ในระหว่ำงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 
- 27 ธันวำคม 2559 (ในวันอังคำร และวันพุธ รวม 30 ชม.)  
        (3) กำรสนทนำภำษำจนีเบื้องตน้ให้แก่บคุลำกรทีส่นใจ จ ำนวน 13 คน ในระหวำ่ง
วันที ่10 มกรำคม - 8 กุมภำพันธ์ 2560 (ในวันอังคำร และวันพุธ รวม 30 ชม.) 
        (4) ศึกษำดูงำน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2560 ให้แก่ผู้ที่อบรม และเคยผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรภำษำจีนกลำงที่มีควำมสนใจ จ ำนวน 
25 คน 
     4) หลักสตูร "ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร" ด ำเนนิกิจกรรม ดงันี้  
      (1) จัดอบรม หลักสูตร ภำษำอินโดนีเซีย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้แก่
บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 22 คน ในระหว่ำงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 - 10 มกรำคม 2560 (รวม 30 
ชม.) ณ อำคำรสุขประพฤติ  
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      (2) จัดอบรมหลักสูตร ภำษำเวียดนำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้แก่
บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 26 คน ในระหว่ำงวันที่ 19 , 21 , 26 , 28 ธันวำคม 2559 วันที่ 9 , 11 , 17 , 
21 , 31 มกรำคม 2560 และวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 (รวม 30 ชั่วโมง) ณ อำคำรสุขประพฤติ 
  2. การพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด ำเนินกำรจดัอบรม ดังนี ้
   1) อบรมกำรจัดกำรข้อมูลด้วย Cloud Computing ให้แก่บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 
27 คน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2559  
   2) อบรมกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศบนควำมมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิตอลให้แก่ 
บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 และเดือนธันวำคม 2559 มีกำรจัดอบรม รวม 
3 หลักสูตร ดังนี้ 
       (1) อบรมกำรพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ที่จ ำเปน็ส ำหรับผู้ปฏบิัติงำนใหแ้ก่
บุคลำกรที่เขำ้เตรียมควำมพรอ้มเข้ำสูก่ำรด ำรงต ำแหน่งที่สงูขึน้ จ ำนวน 32 คน  เมื่อวนัที ่7 ธันวำคม 2559   
       (2) อบรมกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศบนควำมมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิตอล  
ให้แก่บุคลำกรที่สนใจ จ ำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559   
       (3) อบรมกำรใช้งำนสำรสนเทศของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้แก่บุคลำกรที่
สนใจ จ ำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2559   

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรอบรม (เป้ำหมำยร้อยละ 
95) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 94.47 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น  
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก  

ตำมที่องค์กรคำดหวัง 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น และ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ 

ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร 
(Core Competency) 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะหลักของบุคลำกร (Core Competency) 

ผลลัพธ์ : 
   1. บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยมสีมรรถนะหลักตำมที่องคก์รคำดหวงั 

2. ผู้เข้ำรบักำรอบรมมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึน้ 

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : 
            1. ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีสมรรถนะหลักตำมที่องค์กรคำดหวัง 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น 
 สรุปผลการด าเนินการ  

        1. หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ" มีกำรด ำเนินกำร 
จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลตำมแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ 70 
: 20 : 10 ให้แก่ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 98 คน ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 93 คน 
แบ่งกำรฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้  
          1) รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 16 - 18 ธันวำคม 2559 ณ ธำรำำมันตรำ ชะอ ำ  
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
 

โครงการที่ 1.5.3 : โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency 
 
                                                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                                งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 1,062,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 820,797 บาท 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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           2) รุ่นที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 6 - 8 มกรำคม 2560  ณ โรงแรมธนัฐธิชำบุรี เลค  
รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดเพชรบุรี 
       เพ่ิมเติม กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) คณะกรรมกำรฯ ได้
ก ำหนดแนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำรำยบุคคล ซึ่งส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจะน ำแนวทำง
ดังกล่ำวไปจัดท ำเป็นคู่มือกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลฯ   
      2. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง มีกำรด ำเนินกำรจัดอบรมให้แก่ข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำร ที่มีคุณสมบัติ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ (ผู้ครบประเมินฯ ปี 2561 - 2563) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 
130 คน ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 116 คน  ณ อำคำรสุขประพฤติ แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้   
     1) รุน่ที่ 1 เมื่อวันที ่22 พฤศจิกำยน 2559 (1 วนั)   
     2) รุน่ที่ 2 เมื่อวันที ่23 พฤศจิกำยน 2559 (1 วนั)   
     3) รุน่ที่ 3 เมื่อวันที ่24 พฤศจิกำยน 2559 (1 วนั)  

3. หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจ าปี 
2560 มีกำรจัดอบรมให้แก่ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร และระดับช ำนำญกำรที่ครบประเมินฯ  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 คน ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 33 คน  ในระหว่ำงวันที่ 16 - 18 พฤศจิกำยน 2559 
ณ อำคำรสุขประพฤติ 

  ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 94.74 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร (เป้ำหมำยร้อยละ 95) 

ผลลัพธโ์ครงการ : 
- ร้อยละ 98.71 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีสมรรถนะหลักตำมที่องค์กรคำดหวัง 
- ร้อยละ 97.72 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น 

(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
หรือทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับกำรฝึกอบรม/สัมมนำตำมที่ก ำหนด และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
อบรม/สัมมนำน ำไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ 

ผลผลิต : ผู้เข้ำรบักำรฝกึอบรม/สัมมนำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกบัเรื่องที่อบรม/ 
สัมมนำเพิ่มขึน้ 

ตัวชี้วดัผลผลิต : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรบักำรอบรม/สัมมนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัเรื่องที่อบรม/สัมมนำเพิ่มขึ้น 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม/สัมมนำน ำไป
ปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้
กับกำรปฏิบัติงำนได้ 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 

นิติบัญญัติ" มีกำรจัดโครงกำรให้แก่ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกรระดับช ำนำญกำรที่ยังไม่เคยผ่ำน  
กำรอบรม และได้รับกำรเลื่อนระดับในวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 จ ำนวน 24 คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน 15 คน และในระหว่ำงวันที่ 14 กันยำยน 2560 - 20 มีนำคม 2561 (วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
รวม 41 วัน) ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจันทร์) และโรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหำนคร 
  2. หลักสูตร "การพัฒนาขา้ราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวชิาการนิติ
บัญญัติ" มีกำรจดัโครงกำรให้แก่ขำ้รำชกำรต ำแหนง่นติิกรระดับช ำนำญกำรที่ยงัไมเ่คยผ่ำนกำรอบรม  และ

โครงการที่ 1.5.4 : โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional 
Competency) 
 
                      หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารงานกลาง  
                              ส านักการต่างประเทศ ส านักกรรมาธกิาร 1 2 3  
         ส านักภาษาต่างประเทศ และส านักการพิมพ์ 
                         งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 1,825,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 3,032,202.42 บาท 
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ได้รบักำรเลื่อนระดับภำยในวันที ่18 เมษำยน 2560 จ ำนวน 22 คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 15 คน 
ในระหว่ำงวนัที่ 12 กนัยำยน 2560 - 3 เมษำยน 2561 (วนัอังคำร และวันพธุ รวม 41 วัน) 
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจันทร์) และโรงแรมรอยัลซติี้ กรุงเทพมหำนคร 

ทั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงสองส่วนรำชกำร (ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร) โดยได้รับกำรประสำนจำกส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร (ผู้รับผิดชอบหลักตำมนโยบำยผู้บริหำร) ในกำรก ำหนดปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลำที่
เหมำะสมใหม่ประกอบกับทำงสถำบันเสริมศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรจึงท ำให้ส่งผลต่อระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้จึงได้ด ำเนินกำรก ำหนดกำรอบรมกำร
เริ่มต้นในเดือนกันยำยน 2560 และสิ้นสุดในเดือนเมษำยน 2561 
  3. หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วิทยุสื่อสารเพ่ือการรักษาความปลอดภัย" มี
กำรจัดอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ จ ำนวน 32 คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 คน      เมื่อ
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560 ณ อำคำรรัฐสภำ 2 
  4. หลักสูตร "การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย" มี
กำรจดักิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 
      1) กิจกรรมฝกึอบรมหลกัสูตร กำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรปฏบิัตหินำ้ทีก่ำรรกัษำควำม
ปลอดภัย ให้แก่ เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ จ ำนวน 33 คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 คน ในระหว่ำงวันที ่
12 - 13 พฤศจิกำยน 2559 ณ อำคำรรฐัสภำ 2 (ใช้งบประมำณส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฎร) 
      2) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรอำรักขำบุคคล
ส ำคัญของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำให้แก่  เจ้ ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ ในระหว่ำงวันที่  3 -  4 , 
10 - 11 ธันวำคม 2559 ณ สโมสรต ำรวจ และอำคำรรัฐสภำ 2 
  5. หลักสูตร "การเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านการแปลและล่าม"  มีกำรจัดกิจกรรม  
2 กิจกรรม ดังนี้ 
     1) กิจกรรมกำรสัมมนำ เรื่อง งำนแปลและล่ำมในวงงำนนิติบัญญัติให้แก่นักวิเทศสัมพันธ์ 
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ และส ำนักกำรต่ำงประเทศ จ ำนวน 14 คน  จำกกลุ่มเป้ำหมำย 17 คน   
เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2559 
     2) กิจกรรมกำรสัมมนำ และทัศนศึกษำเพ่ือเ พ่ิมพูนสมรรถนะด้ำนกำรแปล  
และล่ำม ให้แก่ผู้บริหำร และบุคลำกร เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 ณ บริษัท Tilleke & Gibbins 
International  
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  6. หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการขั้นพ้ืนฐาน" 
จัดอบรมให้แก่ ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งนิติกร และวิทยำกรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไปในสังกัดส ำนัก
กรรมำธิกำร 1,2 และ 3 รวม 2 รุ่น จ ำนวน 60 คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 64 คน ณ อำคำร 
สุขประพฤติ ดังนี้ 
     1) รุ่นที ่1 ในระหว่ำงวนัที่ 28 - 30 พฤศจกิำยน 2559   
     2) รุ่นที ่2 ในระหว่ำงวนัที่ 19 - 21 ธนัวำคม 2559 
และด ำเนนิกำรจดักำรศกึษำดงูำนจงัหวดัสมุทรปรำกำร ในวันที ่22 ธันวำคม 2559 พรอ้มทัง้ ทดสอบควำมรู้ 
เมื่อวันที่ 26 ธนัวำคม 2559  
  7. หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ด้านภาษาอังกฤษสู่สากล :  
การเขียนสุนทรพจน์ ค ากล่าวประชุมค ากล่าวรายงาน สารในโอกาสต่างๆ และหนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษ" ด ำเนินกำรขออนุมัติจัดโครงกำรในเดือนกุมภำพันธ์ 2560  ให้แก่ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่ง
นักวิ เทศน์สัมพันธ์  ส ำนั กกำรต่ ำงประเทศ และส ำนั กภำษำต่ ำงประเทศ จ ำนวน 25 คน  
จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560  ณ อำคำรสุขประพฤติ 
  8. หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริหารตามมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015" มีกำรจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
      1) กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนส ำนักกำรพิมพ์ 
กระบวนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ืองำนคุณภำพ ณ บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) จังหวัด
สมุทรสำคร ให้แก่ บุคลำกรส ำนักกำรพิมพ์ จ ำนวน 57 คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 
23 พฤษภำคม 2560 
      2) กิจกรรมกำรฝึกอบรมข้อก ำหนด และกำรประยุกต์ใช้ระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ISO 9001 : 2015" ให้แก่ บุคลำกรส ำนักกำรพิมพ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ  
      3) กิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องวิธีกำรปรับตัวและกำรรับมือส ำหรับโรงพิมพ์สื่อ
สิง่พิมพ์ ให้แก่ บุคลำกรส ำนักกำรพิมพ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 91.71 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น  
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 86. 30 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำน ำควำมรู้ไปปรับใช้  
(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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หมายเหตุ กำรประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินเฉพำะกิจกรรมที่ 
3 – 8  เนื่องจำกกิจกรรมที่ 1 – 2 มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จนอกปีงบประมำณ 

 

 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เรียนรู้ถึงกลวิธีหรือกลยุทธ์ต่ำงๆ  

ที่ทันสมัยเพื่อน ำมำปรับใชก้บัองคก์ร 
2. เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เพิ่มพูนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลอันจะน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้เกิด        ควำม
ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ผลผลิต : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เข้ำรับกำรศึกษำ/อบรมใน 
หลักสูตรต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยนอก 

ตัวชี้วัดผลผลิต : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เข้ำรับกำรศึกษำ/อบรม  
ในหลักสูตรต่ำงๆ กับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หลักสูตร 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมไดร้ับควำมรู ้ควำมเข้ำใจจำกกำรศึกษำ/อบรม ในหลักสูตรต่ำง ๆ   
กับหน่วยงำนภำยนอก 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมได้จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ/ 
อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ กับหน่วยงำนภำยนอก 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. หลักสูตรการฝกึอบรมประจ าป ีจ ำนวน 12 หลักสตูร ดงันี้ 

      1) หลักสูตร ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐ และกฎหมำยมหำชน      
รุ่น 16 ในระหว่ำงวันที่ 19 ตุลำคม 2559 - 30 กรกฎำคม 2560 (รวม 469 ชม.) ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ 
นำงวัชรี สินธวำนุวัฒน์ ที่ปรึกษำฯ จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ  

โครงการที่ 1.5.5 : โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 
                                            หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
                               งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 2,264,672 
บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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       2) หลักสูตร จิตวิทยำควำมมั่นคง รุ่น 117 ในระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 - 31 
สิงหำคม 2560 ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ นำยชูชำติ หอมจันทึก ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จัดโดยสถำบัน
จิตวิทยำควำมมั่นคงสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
      3) หลักสูตร ผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง รุ่น 21 ในระหว่ำงเดือน 
พฤศจิกำยน 2559 – กันยำยน 2560 ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ นำยสุรัตน์ หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรฯ จัด
โดยสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม 
   4) หลักสูตร กำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ในระหว่ำงวันที่ 22 ธันวำคม 2559 - 28 กรกฎำคม 2560 (วันศุกร์ และวันเสำร์)      
ผู้เข้ำศึกษำอบรม รวม 6 คน ประกอบด้วย 1.น.ส. เกตุแก้ว ชูสังข์ ส ำนักกำรคลังและ งบประประมำณ    
2. น.ส.ศิริพร สมบัติศิริ ส ำนักกำรคลังและงบประประมำณ 3. นำงนิโรบล มูลจันที ส ำนักกรรมำธิกำร 3 
4. น.ส.สุวพร นิลทัพ ส ำนักกรรมำธิกำร 2 5. นำยต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ส ำนักกรรมำธิกำร 3 และ                  
6. นำงชรัญญำ ประสิทธินำวำ ส ำนักนโยบำยและแผน จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ 
      5) หลักสูตร นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง 
(นยปส.) รุ่นที่ 8  ในระหว่ำงวันที่ 13 มกรำคม - 8 กันยำยน 2560  ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ น.ส.นภำภรณ์  
ใจสัจจะ รองเลขำธิกำรฯ จัดโดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
      6) หลักสูตร นักบริหำรกำรงบประมำณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 ในระหว่ำงวันที่ 15 
กุมภำพันธ์ – มิถุนำยน 2560 (รวม 23 วัน) ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ นำยพีระพจน์ รัตนมำลี ที่ปรึกษำฯ จัดโดย
ส ำนักงบประมำณ 
     7) หลักสูตร ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ในระหว่ำงเดือน
พฤษภำคม 2560 - กุมภำพันธ์ 2561 ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ น.ส.วำสนำ ยังสุข ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ  
     8) หลักสูตร ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป (รวม9 เดือน)  
ผู้ เข้ำศึกษำอบรม รวม 2 คน ประกอบด้วย 1. นำงภำณุมำศ วรำหะไพฑูรย์ ที่ปรึกษำฯ และ                  
2. นำงนวนันทน์ เนติธนำกูล ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ 
     9) หลักสูตร ภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 11 ในระหว่ำงวันที่ 8 มิถุนำยน - 9 กรกฎำคม 2560 ผู้เข้ำ
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ศึกษำอบรม คือ น.ส.นิสำพร วิบูลย์จันทร์ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ จัดโดยสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะ
วงศ์วโรปกำร  
    10) หลกัสูตร นกับริหำรกำรทูต (นบท.) รุ่นที ่9 ในระหว่ำงวนัที่ 7 มิถนุำยน - 25 
สิงหำคม 2560 ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ น.ส.แกว้เกศร์ ถำวรพันธ์ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ จัดโดยกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ 
    11) หลักสูตร ประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลของผู้บริหำรระดับกลำง รุ่นที่ 19 ในระหว่ำง
วันที่ 17 กรกฎำคม - 19 ธันวำคม 2560 ผู้เข้ำศึกษำอบรม รวม 3 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.วันทนีย์ 
มรรษทวี ส ำนักกำรพิมพ์ 2. นำยกวี จันทจิรำภำ ส ำนักกรรมำธิกำร 3 และ3. นำยถำวร แสงสำคร ส ำนัก
นโยบำยและแผน จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ  
     12) หลักสูตร ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 
17 ในระหว่ำงวันที่ 6 ตุลำคม 2560 - 30 มิถุนำยน 2561 (รวม 469 ชั่วโมง) ผู้เข้ำศึกษำอบรม คือ นำย
ดิเรก จันทร์อินทร์ ส ำนักกรรมำธิกำร 2 จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ 
                 2. หลักสตูรการฝกึอบรมอื่นๆ จ ำนวน 32 หลักสตูร ดังนี้ 
    1) หลักสูตร กำรแปล และกำรล่ำมภำษำจีนส ำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ (ภำษำจีน)         
ในระหว่ำงวันที่ 20 ตุลำคม - 21 พฤษภำคม 2559 (รวม 30 ชม.) ผู้เข้ำศึกษำอบรม ประกอบด้วย          
1.นำงสุวรรณี หุตำยน 2.นำยณัฐพล บุญสอน และ3.น.ส.อัมพะวัน ปฐมกุล ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ     
จัดโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
    2) หลักสูตร กำรบริหำรงำนพัสดุเบื้องต้น รุ่น 4 ในระหว่ำงวันที่ 17 - 19 พฤศจิกำยน 2559 
ผู้เข้ำอบรม 2 คน คือ 1. น.ส.นันทวัน ทองดอนน้อย และ2. น.ส.ปำจำรีย์ญำ เอี่ยมส ำอำงค์  จัดโดย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
    3) โครงกำร สุขภำพดีชีวีสดใสเพ่ือประสิทธิภำพในรำชกำร รุ่น 13 ในระหว่ำง           
วันที่  28 พฤศจิกำยน – 3 ธันวำคม 2559  ผู้เข้ำอบรม 3 คน ประกอบด้วย 1.นำยอุดร พันธุมิตร                         
2.น.ส.ปรียำนุช วัจนะคุปต์ และ 3.น.ส. สิริญำ กรอบพุดซำ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ จัดโดยสมำคม
ข้ำรำชกำรอำวุโสแห่งประเทศไทย 
    4) หลักสูตร กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพ่ือกำรออกแบบกำรบริหำรจัดกำร รุ่น 6         
ในระหว่ำงวันที่ 15 - 16 ธันวำคม 2559 ผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. นำงชรัญญำ ประสิทธินำวำ 
และ 2. น.ส.นำตยำ พ่วงพูล ส ำนักนโยบำยและแผน จัดโดยคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
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  5) หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะล่ำม (ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย) ในระหว่ำงวันที่ 16 
พฤศจิกำยน - 16 ธันวำคม 2559 ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1. นำยดิเรก กวินสุนทรกุล 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ 2.นำยสักกะ จรำวิวัฒน์  3.นำยจรงค์ กลับชนะ   4.น.ส.กัฑลี กนกคีขรินทร์           
5.น.ส.มัญชรี พงศ์สุทธิ และ6.นำยรัฐภูมิ พลสนะ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ จัดโดยส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 
  6) หลักสูตร ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน ( Intensive Language 
Course : ILC) รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 23 มกรำคม - 3 มีนำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำยพิวัฒน์      
สำมวัง จัดโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
  7) โครงกำร ฝึกอบรมกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ภำครัฐ หลักสูตร กำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ภำครัฐ ในระหว่ำงวันที่  25  - 27 มกรำคม 2560 ผู้ เข้ำอบรม คือ น.ส.พรรณสิริ พรหมพันธุม            
ส ำนักนโยบำยและแผน จัดโดยศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
                   8) โครงกำร ฝึกอบรมกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ภำครัฐ หลักสูตร กำรบริหำรยุทธศำสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม - 1 กุมภำพันธ์ 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.นุตยำ ลิขิตหัตถศิลป 
จัดโดยศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
                   9) หลักสูตร ภำษำฝรั่งเศสด้ำนกฎหมำย และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเบื้องต้น1  
ในระหว่ำงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 - 27 มกรำคม 2560 (30 ชม.) ผู้เข้ำอบรม 4 คน ประกอบด้วย     
1. นำงวรวิมล รัตนมำลี 2. นำยปกรณ์ นวลมณี 3. นำยปิยะชำติ ชื่นจิต 4 . น.ส.ธนิยำ อุมะวิชนี          
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ จัดโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  10) หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 43  ในระหว่ำงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ - 7 เมษำยน 
2560 (33 วัน) ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.ฉัตรแก้ว หงอสุวรรณ์ จัดโดยกรมประชำสัมพันธ์  
  11) หลักสูตร กำรพัฒนำผู้น ำคลื่นลูกใหม่ในรำชกำรไทย รุ่น 22  ในระหว่ำงวันที่  
6 มีนำคม - 10 เมษำยน 2560  ผู้เข้ำอบรม คือ นำยทวีศักดิ์ น้อยภำษี ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร จัดโดยส ำนักงำน ก.พ. 
  12 )  หลั ก สู ต ร  Advance ด้ ำน  Peformance Operation and Management ใ น
ระหว่ำงวันที่ 6 - 12 มีนำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.ชัญญำ ชินชัยชนะ กลุ่มตรวจสอบภำยใน   
  13) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิเครำะห์ก ำลังคนเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2560 จัดโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
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  14) หลักสูตร สืบสวนสอบสวนพนักงำนฝ่ำยปกครอง รุ่นที่ 44 ในระหว่ำงวันที่ 17 เมษำยน - 9 
มิถุนำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. นำยโกศล เดชสีดำ และ2. นำยชัดชัย ทองเจริญ    จัดโดย
กรมกำรปกครอง 
  15) หลักสูตร ผู้ก ำกับกำร  รุ่นที่ 110  ในระหว่ำงวันที่ 24 เมษำยน - 11 สิงหำคม 2560    
ผู้เข้ำอบรม คือ นำยชัยพล ช้ำงสุวรรณ จัดโดยวิทยำลัยกำรต ำรวจ   
  16) หลักสูตร ประกำศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 
ในระหว่ำงวันที่ 21 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป (180 ชม.) ผู้เข้ำศึกษำ 1 คน คือ น.ส.สิรภัทร พิมพ์แก้ว จัด
โดยสถำบันพระปกเกล้ำ 
 17) หลักสูตร Strategic PR Management รุ่นที่ 11 ในระหว่ำงวันที่ 16 พฤษภำคม - 30 
มิถุนำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.วิภำรัตน์ เพียรำช ส ำนักประชำสัมพันธ์ จัดโดย กรมประชำสัมพันธ์ 
  18) หลักสูตร นักบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 56 ในระหว่ำงวันที่ 18 กรกฎำคม 
– 1 กันยำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำงสุวรรณภำ ก ำลำ ส ำนักประชำสัมพันธ์ จัดโดยกรมประชำสัมพันธ์ 
   19) กำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำของ พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ      
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 4 คน ประกอบด้วย  
1. น.ส.วันทนีย์ มรรษทวี  2. น.ส.นันทวัน ทองดอนน้อย 3. น.ส.ปำจรีย์ญำ เอี่ยมส ำอำงค์ และ 
4. น.ส.ชัญญำ ชินชัยชนะ จัดโดยสมำคมนักบริหำรพัสดุแห่งประเทศไทย  
  20) หลักสูตร กำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำน และควำมผูกพันของพนักงำน รุ่นที่ 1  
ในระหว่ำงวันที่ 24 - 25 พฤษภำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. นำยธงไท ไชยหิรัญกำร และ   
2. น.ส.กนกวรรณ อบเชย ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จัดโดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  21) โครงกำร CGIA หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 9 ในระหว่ำงวันที่ 29 พฤษภำคม - 9 
มิถุนำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.หนึ่งฤทัย ปั้นรัก กลุ่มตรวจสอบภำยใน จัดโดย กรมบัญชีกลำง  
  22) โครงกำร อบรมภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย (English for Lawyers Training 
Programme) ในระหว่ำงวันที่ 5 มิถุนำยน - 2 สิงหำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม 3 คน ประกอบด้วย             
1.นำยปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ 2. น.ส.สำยใจ เกษสุวรรณ ส ำนักกฎหมำย 3. น.ส.บุษกร วิทยำนุกรณ์ ส ำนัก
ก ำกับและตรวจสอบ จัดโดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  23) หลักสูตร แบบอย่ำงแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (Best Practices in 
HR) รุ่นที่ 6 ในระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน - 4 พฤศจิกำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำยสมใบ มูลจันที ส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
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  24) หลักสูตร กำรจัดกำรมลพิษในโรงพิมพ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม  
2 คน ประกอบด้วย 1. นำยนัทที มีฤกษ์ และ2. นำยโฆษิวันต์ ดำสกุล จัดโดยหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  25) หลักสูตร กำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศส ำหรับผู้บริหำร ในระหว่ำงวันที่ 1 - 2 
กรกฎำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำงวรวิมล รัตนมำลี ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ จัดโดยมูลนิธิสมำคม
นักเรียนทุนรัฐบำลไทย และส ำนักงำน ก.พ.  
  26) หลักสูตร กลยุทธ์กำรจัดท ำและกำรประเมินผลโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ รุ่นที่ 2       
ในระหว่ำงวันที่ 12 - 14 กรกฎำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.รุ่งนภำ สุวรรณไชย และ    
2. นำงหฤทัย มิตรประถัมภ์ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จัดโดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  27) หลักสูตร Core Android Programming ในระหว่ำงวันที่ 17 - 21 กรกฎำคม 2560      
ผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. นำยชวลิต อริยพันธ์พิทักษ์ และ2. นำยสุกรี สุหลง ส ำนักเทคโนโลยีสำ
สนเทศและกำรสื่อสำร จัดโดยบริษัทโค้ดโมบำยส์ จ ำกัด  
  28) หลักสูตร กฎหมำย และระเบียบส ำหรับงำนกำรคลัง รุ่นที่ 5 ในระหว่ำงวันที่ 21 - 22 
กรกฎำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.ศิริพร วันทำ จัดโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
  29) หลักสูตร งำนพิธีกำร รุ่นที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 11 - 13 กันยำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม   
2 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.นิสำพร วิบูรณ์จันทร์ส ำนักกำรต่ำงประเทศ และ  2. นำงวรวิมล รัตนมำลี 
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ จัดโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
  30) หลักสูตร ประกำศนียบัตรกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 44 ในระหว่ำงวันที่ 3 ตุลำคม – 16 
ธันวำคม  2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.ชนิดำภำ มงคลเลิศลพ จัดโดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 31) โครงกำร เสริมสร้ำงศักยภำพ และพัฒนำดุลยภำพของข้ำรำชกำร หลักสูตร กำรเสริมสร้ำง
สุขภำพวัยเกษียณโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังสุขใจสุขกำยหลังวัยเกษียณ รุ่นที่ 6 จัดโดยส ำนักงำน ก.พ.  
 32) โครงกำร เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงวิชำกำร และกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิชำกำร  เรื่อง 
ทัศนคติเชิงบวก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นทีม จัดโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เมื่อวันที่ 
22 กุมภำพันธ์ 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

 ผลผลิตโครงการ : บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ/อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ กับหน่วยงำน
ภำยนอก 44 หลักสูตร (เป้ำหมำย 30 หลักสูตร) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 80 ผู้ เข้ำรับกำรศึกษำ/อบรมได้จัดท ำรำยงำนผล 
ในหลักสูตรต่ำงๆ (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะบริหำร 
2. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น  และสำมำรถ 

น ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ 
ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบริหำร

(Management  Competency) 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรพัฒนำในโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบริหำร (Management Competency) 

  ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่
อบรมเพิ่มขึ้น 

 สรุปผลการด าเนินการ : จัดอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จ ำนวน 95 คน 
จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 98 คน จ ำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 16 - 17 พฤศจิกำยน 2559 ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
2. รุ่นที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 20 - 21 พฤศจิกำยน 2559 ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 96.93 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรพัฒนำ (เป้ำหมำย 

ร้อยละ 95) 
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 89.79 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น 

(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
 

โครงการที่ 1.5.6 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 
 
                                                  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                                    งปม.ที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 392,000 บาท 
 
 
 
 บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงินกำรคลังที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร  
และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องได้ 

ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (workshop) 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยและฝึกอบรม 
เชิงปฏิบตัิกำร (workshop) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ 

ผลลัพธ์ : ร้อยละควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบงัคับ 
ระเบียบกำรเงนิ กำรคลงัของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรว่มโครงกำร 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ และ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับ ระเบียบกำรเงินกำรคลัง 

 สรุปผลการด าเนินการ มีกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรม ดงันี้ 
1. กิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรพัสด ุพ.ศ. 2555  

และระเบยีบรัฐสภำวำ่ดว้ยเบีย้ประชุมกรรมำธกิำร พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่ฝ่ำยเลขำนกุำรฯ ของคณะกรรมกำร/
คณะอนกุรรมกำรผู้รบัผิดชอบงำนด้ำนพัสดุของกลุ่มงำน เมือ่วันที ่13 ธนัวำคม 2559  ณ อำคำรสขุประพฤติ 

2. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยใน       
กำรเดินทำงไปรำชกำร และกำรจัดสัมมนำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักที่เกี่ยวข้อง ณ อำคำร 
สุขประพฤติ  จ ำนวน 2 รุ่น คือ 1. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559  และ2. รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 
ธันวำคม 2559 

3. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ 
เกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำวให้แก่ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน   
และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

โครงการที่ 1.5.7 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา 
  
                                                                               หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
         ส านักการคลังและงบประมาณ 
                                       งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 65,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 25,325 บาท 
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4. กิจกรรมอบรมแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้ำรำชกำร เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2560  ณ 
อำคำรสุขประพฤติ 

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-
bidding) ให้แก่ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เมื่อวันที่ 28  สิงหำคม 2560 ณ อำคำรสุข
ประพฤติ 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย และ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบกำรเงิน     กำร
คลังรัฐสภำ (เป้ำหมำยร้อยละ 95) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 92.09 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
(เป้ำหมำยร้อยละ 85) 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับประเทศต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจขององคก์รนติิ
บัญญัติของชำติ 

 ผลผลิต : มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศต่ำงๆ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศต่ำงๆ 
จ ำนวน 3 กิจกรรม 

 ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศต่ำงๆ 

โครงการที่ 1.5.8 : โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาต่างประเทศ 
 

                                                                                   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ส านักภาษาต่างประเทศ 

                             งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 165,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 133,828.70 บาท 
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 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประเทศต่ำงๆ 

   สรุปผลการด าเนินการ : 
1. การให้ความรูด้้านภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมเพ่ือสง่เสริมงานด้านนิติบัญญตัิ 

กำรบรรยำยด้ำนภำษำต่ำงประเทศและวฒันธรรม เมื่อวนัที่ 28 มนีำคม 2560 ดังนี้ 
       1) กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ ควำมส ำคัญของภำษำต่ำงประเทศกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ  โดยรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติคนที่ 1 เพื่องำนด้ำนนิติบัญญัติ 
       2) กำรบรรยำย หัวข้อ ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ โดยเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และรองเลขำธิกำรวฒุิสภำ (นำงละออ ภธูรใจ) 

  2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษา และวฒันธรรมของประเทศต่างๆ กำร
เสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนภำษำและวฒันธรรมของประเทศต่ำง ๆ  ประกอบด้วย กำรจดัซุม้
นิทรรศกำรภำษำและวฒันธรรม  และกำรแสดงทำงวฒันธรรม เมื่อวนัที่ 28 มีนำคม 2560 ณ อำคำรสุข
ประพฤต ิ

ผลผลิตโครงการ : มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำและ
วัฒนธรรมของประเทศต่ำงๆ จ ำนวน 2 กิจกรรม (เป้ำหมำย 2 กิจกรรม) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ(เป้ำหมำย
ร้อยละ 80) 

 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคลำกรให้อยู่ในรูปแบบ 

เอกสำรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย 

โครงการที่ 1.5.9 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ 
 
                                           หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

       ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                           งปม.ที่ได้รับการจัดสรร 241,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 210,076 บาท 
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3. เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่ได้รวบรวมขึ้นได้หลำกหลำยช่องทำง 
4. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้  และ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผลผลิต : ชุดขององค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ตัวชี้วัดผลผลิต : องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ที่จัดท ำขึ้น อย่ำงน้อย 3 องค์ควำมรู้ต่อปี 
ผลลัพธ์ : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 60 ของบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำน ำควำมรู้ 

ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ด ำเนินกำร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ หัวข้อ  "กำรพัฒนำงำนวิชำกำรจำกงำน
ประจ ำ (Routine to Research) ในระหว่ำงวันที่ 26 - 27 ธันวำคม 2559 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

2. การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) จัดกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 ส ำนักกฎหมำย ในหัวข้อ "เทคนิคและกระบวนกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย
เกี่ยวกับกระบวนกำรตรำกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ : กำรจัดท ำค ำแปรญัตติ" เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 
2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ  

2) ครั้งที่ 2 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ในหัวข้อ "กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน      กำร
ปฏิบัติงำน หรือสนับสนุนงำนเพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศของฝ่ำยนิติบัญญัติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

3) ครั้งที ่3 ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ในหวัข้อ "กระบวนกำรจดัท ำขอ้มูลเอกสำร 
ลับของทำงรำชกำร : กำรรบัเรื่อง/กำรรักษำ/กำรท ำลำย" เมื่อวนัที ่7 มถิุนำยน 2560 ณ อำคำรสขุประพฤต ิ

4) ครั้งที่ 4 ส ำนักบริหำรงำนกลำง ในหัวข้อ "เทคนิคกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร    ใน
กำรท ำผลงำนเลื่อนระดับ" เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

5) ครั้งที่ 5 ส ำนักกำรพิมพ์ หัวข้อ กำรจัดท ำดัมมี่หนังสือในกระบวนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 ณ อำคำรสุขประพฤต ิ
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6) ครั้งที ่6 ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร หัวขอ้ "เทคนิคกำรใช้งำน 
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณป์ระกอบอยำ่งมีประสิทธิภำพ" เมื่อวนัที ่9 สิงหำคม 2560 ณ อำคำรสขุประพฤติ 

7) ครั้งที ่7 ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร หัวขอ้ "เทคนิคกำรใช้งำน 
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณป์ระกอบอยำ่งมปีระสิทธิภำพ" เมื่อวนัที ่11 สิงหำคม 2560 ณ อำคำรสขุประพฤติ 

8) ครั้งที่ 8 - 15 ส ำนักกรรมำธิกำร 1,2 และ3 หัวข้อ คู่มือกำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร
ประกอบกำรพิจำรณำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร ในระหว่ำงวันที่  
31 พฤษภำคม 2560 วันที่ 9 มิถุนำยน 2560 และเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรรัฐสภำ 2 

3. การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันแห่ง   กำร
เรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

ผลผลิตโครงการ : องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนที่จัดท ำขึ้น 3 องค์ควำมรู ้
(เป้ำหมำย 3 องคค์วำมรู้) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของบุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
(เป้ำหมำยร้อยละ 60) 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีโอกำสเข้ำรับ
กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท -ปริญญำเอก  หรือทุนฝึกอบรม ณ  ต่ำงประเทศที่สอดคล้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ผลผลติ : ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำมแีนวทำงในกำรจดัสรรทนุกำรศกึษำที่สอดคล้อง 
และเป็นประโยชนต์่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดท ำกรอบแนวทำงในกำรจัดสรร 
ทุนกำรศึกษำที่สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำได้จดัสรรทุนกำรศึกษำใหแ้ก่ขำ้รำชกำร เพ่ือศึกษำต่อ
ในระดับปริญญำโท-ปริญญำเอก หรือทนุฝึกอบรม ณ ตำ่งประเทศ 

โครงการที่ 1.5.10  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
                                               หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                       งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 2,800,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 1,441,178 บาท 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดสรรทุนกำรศึกษำ/ทุนฝึกอบรม     
ให้แก่ข้ำรำชกำร เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำโท-ปริญญำเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน      
7 ทุน 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ  

พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนกำรศึกษำของส ำนักงำนฯ  และด ำเนินกำรประกำศผลกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำของส ำนักงำนฯ จ ำนวน 5 คน ได้แก่  
      1) นำยธณรฐั แสนแกว้ ส ำนักกรรมำธกิำร 3   
      2) นำยภำสันต์ เงำศุภธน ส ำนักกรรมำธิกำร 1   
     3) นำงสำวกนศิ สำมำรถ ส ำนักกรรมำธิกำร 1   
     4) นำงสำวนัยนำ ชำติชงิเชำว ์ส ำนกักรรมำธิกำร 2   
     5) นำงสำวกฤตยำพร บวัลังกำ ส ำนักกรรมำธิกำร 1 (ขอสละสิทธิไ์ม่รบัทุน) 

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ  
พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนกำรศึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้สมัครขอรับ
ทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม โดยเป็นกำรจัดทุนกำรศึกษำที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผนทุนกำรศึกษำโครงกำร
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกฎหมำยมหำชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม 2 คน คือ  
     1) นำยศิวดล พลธำน ีส ำนักกรรมำธกิำร 1   
     2) นำยกำรุณย ์พิมพ์สังกุล ส ำนักกรรมำธิกำร 1 
  3. ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ มีกำรด ำเนนิกำร ดงันี ้
      1 )  โ ค ร ง ก ำ รอบรม  หลั ก สู ต ร  " ASEAN Plus Three Trainning Program of 
Understanding Chai"  ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในระหว่ำงวันที่ 14 ตุลำคม - 6 พฤศจิกำยน 2559     
ผู้เข้ำอบรม ประกอบด้วย 1. น.ส.กันยำรัตน์ เอี่ยมสุขแสง และ 2. น.ส.ตติยำ รัตนวิโรจน์) * ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
      2) โครงกำรอบรม หลักสูตร "เทคนิคกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ผู้สอนภำษำจีน"   
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในระหว่ำงวันที่ 1 - 18 ธันวำคม 2559      
ผู้เข้ำอบรม คือ นำยนัฐพล บุญสอน 
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      3) กำรฝึกอบรมภำษำจีน ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สำธำรณ          
รัฐประชำชนจีน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในระหว่ำงวันที่ 14 กันยำยน 2560 - 5 สิงหำคม 2561        
(10 เดือน 22 วัน) ผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. นำงสำวกัณฐิกำ สีจำ และ2. นำยนัฐพล บุญสอน 

  ผลผลิตโครงการ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดท ำกรอบแนวทำงในกำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำที่สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 1 ฉบับ (เป้ำหมำย 1 
ฉบับ) 

ผลลัพธ์โครงการ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดสรรทุนกำรศึกษำ/ทุนฝึกอบรมให้แก่ 
ข้ ำรำชกำร เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำโท -ปริญญำเอกหรือทุนฝึกอบรม ณ ต่ ำงประเทศ  
จ ำนวน 11 ทุน (เป้ำหมำย 7 ทุน) 
 

 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ และมีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำน 

กำรปฏิบัติงำนกับต่ำงประเทศ และน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน  
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ และก้ำวทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรได้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลสำมำรถพัฒนำ และปรับปรุง         
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดกำรพัฒนำทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร 

ผลผลิต : ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำไดเ้ดนิทำงไปเยือนและศึกษำดูงำน  
ณ ต่ำงประเทศ 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 6 
ครั้ง 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ณ ต่ำงประเทศ 

โครงการที ่1.5.11 : โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ  

 
                                                                                                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                       งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 2,000,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 987,050 บาท 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรเยือน และกำรศึกษำ 
ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 ฉบับ 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. หลักสูตร ผู้บริหำรงำนด้ำนกฎหมำยภำครัฐระดับสูง รุ่น 5 ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่ำง

วันที่ 10 - 14 ตุลำคม 2559 ผู้เข้ำอบรม และกำรศึกษำดูงำน คือ น.ส.ชลธิชำ มีแสง      ส ำนักวิชำกำร 
จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

2. หลักสูตร กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง  
(ปปร.) รุ่น 20 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุกุโอกะ ในระหว่ำงวันที่ 19 - 23 พฤศจิกำยน 2559 จัดโดยสถำบัน
พระปกเกล้ำ 

3. หลักสูตร ประกำศนียบัตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย รุ่นที่ 6 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญีปุ่่น ในระหว่ำงวนัที่ 17 - 21 กมุภำพันธ์ 2560 ผู้เขำ้อบรม และกำรศกึษำดงูำน คือ น.ส.จริวนิ คะ
ประสทิธิ ์จัดโดยสถำบนัพระปกเกล้ำ 

4. หลักสตูร กำรพฒันำผูน้ ำคลื่นลูกใหม่ในรำชกำรไทย รุ่นที่ 22 ณ สำธำรณรัฐประชำชำ
จีน ในระหว่ำงวนัที่ 28 - 31 มีนำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม และกำรศกึษำดงูำน คือ นำยทวีศักดิ์ น้อยภำษี 
จัดโดยส ำนกังำน ก.พ. 

5. หลักสตูร นักบริหำรกำรงบประมำณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 ณ สำธำรณรัฐประชำชน
จีน ในระหว่ำงวนัที่ 15 - 21 พฤษภำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คอื นำยพีระพจน ์รตันมำลี ที่ปรกึษำฯ จดั
โดยส ำนักงบประมำณ 

6. หลักสูตร ผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21 ณ สำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีนและเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง  แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ในระหว่ำงวันที่ 22  – 30 
พฤษภำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำยสุรัตน์ หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรฯ จัดโดยสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม 

7. หลักสูตร ภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 11  
ในระหว่ำงวันที่ 8 มิถุนำยน - 9 กรกฎำคม 2560  ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.  นิสำพร   
วิบูลย์จันทร์ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ จัดโดยสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร 

8. หลักสูตร Strategic PR Management (กำรศึกษำดูงำนด้ำนกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์  
และกำรตลำด และกำรท ำกิจกรรม เพื่อสังคม) รุ่นที่ 11 ในระหว่ำงวันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2560  
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ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ผู้เข้ำอบรม คือ           
น.ส.วิภำรัตน์ เพียรำช ส ำนักประชำสัมพันธ์ จัดโดยกรมประชำสัมพันธ์ 

9. หลักสูตร นักบริหำรกำรทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 วันที่ 7 มิถุนำยน - 25 สิงหำคม 2560  
ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.แก้วเกศร์ ถำวรพันธ์ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ จัดโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
  10. หลักสูตร แบบอย่ำงแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (Best Practices in 
HR) รุ่นที่ 6 ในระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน - 4 พฤศจิกำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำยสมใบ มูลจันที ส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล จัดโดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

11. หลักสูตร ประกำศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี        
รุ่น 2 ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่ำงวันที่ 20 - 24 สิงหำคม 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.สิรภัทร 
พิมพ์แก้ว จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ 
 12. หลักสูตร ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่น 8 ณ สำธำรณรัฐ
เกำหลี ในระหว่ำงวันที่ 27 สิงหำคม - 2 กันยำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ น.ส.วำสนำ ยังสุข ส ำนักรำยงำนกำร
ประชุมและชวเลข จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ 
 13. หลักสูตร นักบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 56 ณ เขตบริหำรพิเศษ 
มำเก๊ำแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน จ.เชียงใหม่ และ จ. เชียงรำย  ในระหว่ำงวันที่ 21 - 26 สิงหำคม 2560  
ผู้เข้ำอบรม คือ นำงสุวรรณภำ ก ำลำ ส ำนักประชำสัมพันธ์ จัดโดยกรมประชำสัมพันธ์ 
  14. หลักสูตร ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐ และกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 16  
ณ ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว) ในระหว่ำงวันที่ 2 - 8 เมษำยน 2560 ผู้เข้ำอบรม คือ นำงวัชรี สินธวำนุวัฒน์       
ที่ปรึกษำฯ จัดโดยสถำบันพระปกเกล้ำ 

15. หลักสูตร จิตวิทยำควำมมั่นคง รุ่นที่ 117  ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  
และประเทศญี่ปุ่น ในระหว่ำงวันที่ 5 - 11 มีนำคม 2560  ผู้เข้ำอบรม คือ นำยชูชำติ หอมจันทึก ส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล จัดโดยสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 

ผลผลิตโครงการ : ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 
15 ครั้ง (เป้ำหมำย 6 ครั้ง) 

ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรเยือน และกำรศึกษำดู
งำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 ฉบับ (เป้ำหมำย 6 ฉบับ)   
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วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ และมีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์   

ด้ำนระบบงำนรัฐสภำร่วมกับเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำต่ำงประเทศ และได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรศึกษำดูงำนมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ และก้ำวทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลสำมำรถพัฒนำ และปรับปรุง 
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดกำรพัฒนำทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กร 

ผลผลิต : ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำไดเ้ดนิทำงไปแลกเปลี่ยน ควำมรู ้
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับรฐัสภำ ณ ต่ำงประเทศ 
  ตัวชีว้ดัผลผลติ : ข้ำรำชกำรส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 3 ครั้ง 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรว่มโครงกำรไดร้ับควำมรูแ้ละมโีอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
เกี่ยวกบัระบบงำนรัฐสภำต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรว่มโครงกำรจดัท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยน  
ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ฉบับ 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. เลขำธิกำรวุฒิสภำอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำร Regional Fellowship Program 2017   

ณ สถำบันส่งเสริมรัฐสภำกัมพูชำ  โดยมีผู้เข้ำอบรม 2 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.สุภำภรณ์ ติ่งอินทร์ และ         
2. น.ส.ปรียำนุช วัจนะคุปต์ ในระหว่ำงวันที่ 7 มกรำคม - 9 กรกฎำคม 2560 

2. เลขำธกิำรวฒุิสภำได้พิจำรณำอนุมตัิให ้น.ส. แสงเดอืน ผ่องพุฒ บรรณำรกัษ์ 
ปฏิบัติกำร กลุ่มงำนห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์ ส ำนกัวิชำกำร เดนิทำงเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำษำจนี โครงกำร 
Regjonal Fellowship Program 2017 ในระหว่ำงวันที่ 2 กันยำยน 2560 - 4 มีนำคม 2561 
 
 
 

โครงการที่ 1.5.12 : โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาไทยกับ
ต่างประเทศ 
 
                                                    หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

                                                             งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 2,000,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 19,965 บาท 

 
 



90 
 

3. กำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับต่ำงประเทศ  
ณ ประเทศแคนำดำส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไม่ได้รับโควตำในกำรเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรฯ 
และในส่วน ของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  และสำธำรณรัฐสิงคโปร์  ถูกเลื่อนก ำหนดกำรออกไปนอก
ปีงบประมำณ เนื่องจำกไม่สะดวกรับคณะในช่วงระยะเวลำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประสำนงำน 

ผลผลิตโครงการ : ข้ำรำชกำรได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 2 ครั้ง (เป้ำหมำย 3 ครั้ง) 
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยนฯ  

ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 ฉบับ (เป้ำหมำย 3 ฉบับ)  
 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำมำใช้งำนได้อย่ำงถูกวิธี 

  ผลผลิต : มีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่สมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติและบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรอบรมในโครงกำร 
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผลลัพธ์ : สมำชิกสภำนติิบญัญตัิแห่งชำตแิละบคุลำกรส ำนักงำนไดร้ับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำมำใช้งำนได้อย่ำงถกูวิธี 

ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นเทคโนโลยี 
สำรสนเทศในกำรน ำมำใช้งำนได้อย่ำงถูกวธิ ี

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน ICT 
ส ำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เรื่อง "สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 4.0" เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2560 

โครงการที่ 1.5.13 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 
                                                                              หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                 งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 140,400 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 97,130 บาท 
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2. เสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับบุคลากรส านักงาน    
เลขาธิการวุฒิสภา มีกำรด ำเนินกิจกรรม เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุคดิจิทัล  
เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

3 สัมมนาเรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ด้าน ICT และศึกษาดูงานส าหรับกลุ่ม
SuperUser" มีกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
     1) จัดฝึกอบรม เรื่อง "กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 6 
กันยำยน 2560  
     2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรศึกษำดูงำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  เมื่อ
วันที่ 12 กันยำยน 2560   
  4. ศกึษำดูงำน ณ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) 
GISTDA จังหวดัชลบุรี  เมือ่วันที ่14 กันยำยน 2560 

  ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 73.56 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำรอบรมในโครงกำร 
(เป้ำหมำยร้อยละ 95) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 91.33 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและน ำมำใช้ถูกวิธี (เป้ำหมำย 
ร้อยละ 80) 
 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ร่วมกันสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพย่ิงขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลขมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนทำงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีกำรเล่ำเรื่อง (Story telling) 

โครงการที ่1.5.14 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร 
สายสนับสนุนส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 40,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 21,700 บาท 
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3. เพื่อเสริมสรำ้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกระบวนกำรกำรจัดท ำ และเผยแพร่ 
รำยงำนกำรประชุมสภำ 

ผลผลิต : บุคลำกรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลขได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกรสำยสนับสนุนส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 

  ผลลัพธ์ : ได้องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำ และ
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสภำ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ได้องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำและ
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสภำ 1 องค์ควำมรู้ 

 สรุปผลการด าเนินการ : ด ำเนินกำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร  
จ ำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560  และวันที่ 29 เมษำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร (เป้ำหมำย 
ร้อยละ 95) 

ผลลัพธ์โครงการ : องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำ 
และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสภำ 1 องค์ควำมรู้ 
 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้บุคลำกรตัวแทน และกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  

และใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้บุคลำกร 

โครงการที ่1.5.15 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนรว่มและเสริมสร้าง
ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ในการจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักนโยบายและแผน 
    งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 121,400 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 61,202 บาท 
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ตัวแทนและกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ 

  ผลผลิต : บุคลำกรตัวแทนและกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และ
ใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 85 ของบุคลำกรตัวแทน และกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 

ผลลัพธ์ : บุคลำกรตัวแทน และกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ 

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : มีโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำทีเ่กดิจำกควำมคิด
ริเริม่สร้ำงสรรค ์และกำรมีสว่นรว่มของบคุลำกรตัวแทนและกลุม่เปำ้หมำยไม่นอ้ยกวำ่ 5 โครงกำร 

   สรุปผลการด าเนินการ มีกิจกรรม ดังนี้  
1. ศกึษำดูงำน เพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยจัด 

กำรศึกษำดูงำนฯ ในวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 ณ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และศูนย์
นวัตกรรม บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (มหำชน) จ ำกัด (SCG Open Innovation Center) 

2. ฝึกอบรมกำรวิเครำะห์กำรใช้ข้อมูล และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำร/ 
กิจกรรมโดยจัดฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และระดมควำมคิดเห็นในกำรเขียนโครงกำร/
กิจกรรม  เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ (วิทยำกร รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ
คณะ จำกสำขำนโยบำยสำธำรณะและกำรจัดกำรภำครัฐ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล) 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ และใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 

ผลลัพธ์โครงการ : มีโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่เกิดจำก
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรตัวแทนและกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 8 โครงกำร 
(เป้ำหมำย 5 โครงกำร) ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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กลยุทธ์ที่ 5.2  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร จ านวน 1 โครงการ 
    

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรองค์กร  
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏบิัติงำนไดด้ียิ่งขึน้ 

 ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรว่มโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 

ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 

 ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำร
ท ำงำน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 

 สรุปผลการด าเนินการ มีกิจกรรม ดังนี้  
  1. การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร  มีกำรจัดสัมมนำ และ
ศึกษำดูงำนให้แก่ผู้บริหำร จ ำนวน 25 คน และผู้ที่มีองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน จ ำนวน 
10 คน ในระหว่ำงวันที่ 12 - 14 สิงหำคม 2560  ณ โรงแรมดอยหมอกดอกไม้ ดอยแม่สลอง  อ.แม่ฟ้ำหลวง 
และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
  2. กิจกรรมต้นกล้าความดี ท าดีถวายพ่อหลวง (จิตอาสา) มีกำรจัดกิจกรรมต้นกล้ำ 
ควำมดีท ำดีถวำยพ่อหลวง โดยมีรูปแบบส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเดินตำมรอย
เบื้องพระยุคลบำท และพระบรมรำโชวำทในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนและ
เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2559  โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 190 คน   
ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติกองทัพบก 

โครงการที่ 5.2.1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
 
                                                                                       หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                                งปม.ที่ได้รับการจัดสรร 784,800 บาท/งปม.ท่ีเบิกจ่าย 507,630 บาท 
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   2) ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  19 มีนำคม 2560 ณ สวนพฤกษชำติศรีนครเขื่อนขันธ์  
ต ำบลบำงกะเจ้ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 53 คน 

ผลผลิตโครงการ ร้อยละ 100 ของกลุม่เป้ำหมำยไดเ้ข้ำร่วมโครงกำร (เป้ำหมำยร้อยละ 95) 
ผลลัพธโ์ครงการ ร้อยละ 98.78 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร

เสริมสรำ้งควำมสมัพันธ์ในกำรท ำงำน (เป้ำหมำยร้อยละ 85) 
 

กลยุทธ์ที่ 5.3  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร จ านวน 2 โครงการ 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

 ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงทัศนคติ
และวัฒนธรรมองค์กร 

 ผลลัพธ์ : มีแนวทำงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำจ ำนวน 1 ฉบับ 

 สรุปผลการด าเนินการ : คณะท ำงำนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมฯ  
ได้ก ำหนดกำรจัดโครงกำร ดังนี้ 
  1. ผู้บริหำร (กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 25 คน) ระยะเวลำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ควำมส ำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และแนวทำงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ในวันที่ 6 มกรำคม 2560 ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 

โครงการที่ 5.3.1 : โครงการเสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร 
 
                                                                                                     หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                         งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 1,430,800 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 507,630 บาท 
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  2. ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน (กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 98 คน) จ ำนวน 2 รุ่น  คือ   
     1) รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 18 - 19 พฤศจิกำยน 2559  และรุ่นที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 
22 – 23 พฤศจิกำยน 2559    
  ทั้ งนี้  เลขำธิกำรวุฒิสภำได้ เห็นชอบให้น ำกลุ่ม เป้ำหมำยเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ร่วมกับโครงกำร พัฒนำสมรรถนะกำรบริหำร หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
  3. บุคลำกร (กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 150 คน) โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ  
     1) รุ่นที่ 1 บุคลำกรสำยทั่วไปทุกระดับ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 2,6 
ธันวำคม 2559  
      2) รุ่นที่ 2 บุคลำกรสำยวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ในระหว่ำงวันที่ 8 - 9 และ 13 
ธันวำคม 2559  
      3) รุ่นที่ 3 บุคลำกรสำยวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ และเชี่ยวชำญ  ใน
ระหว่ำงวันที่ 22 - 24 ธันวำคม 2559 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 95.60 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วม (เป้ำหมำยร้อยละ 95)
ผลลัพธ์โครงการ : รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร จ ำนวน 1 ฉบับ  

(เป้ำหมำย 1 ฉบับ) 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ     กำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน 

 ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร เสริมสร้ำงทัศนคติตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงทัศนคติ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 5.3.2 : โครงการเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                                                   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                               งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 258,400 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 507,630 บาท 
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 ผลลัพธ์ : กลุ่มผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมทัศนคติ 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ 
กำรส่งเสริมทัศนคติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
  1. ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหิน
ซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ต ำบลเขำหินซ้อน อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
  2. ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ โดยกิจกรรม
ประกอบด้วยกำรอภิปรำยหัวข้อ "กำรประยุกต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรปฏิบัติรำชกำร" และ    กำร
อภิปรำยผลของผู้เข้ำร่วมโครงกำร "ควำมรู้และประโยชน์ ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ผลผลิตโครงการ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร เสริมสร้ำงทัศนคติ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (เป้ำหมำยร้อยละ 95) 

ผลลัพธ์โครงการ ร้อยละ 90.80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
 
กลยุทธ์ที่ 5.4  ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรม และความโปร่งใส จ านวน 3 โครงการ 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีสว่นรว่ม และปลุกจติส ำนกึบุคลำกรให้ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ 

 ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ข้ำรว่มโครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 ตัวชี้วดัผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุม่เปำ้หมำยได้เข้ำรว่มโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ 

โครงการที่ 5.4.1 : โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
                                                                                                            หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                                 งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 81,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 507,630 บาท 
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 ผลลัพธ ์: ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเขำ้รว่มโครงกำร และได้ประพฤต ิ
ปฏิบัตตินตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรว่มโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วม
โครงกำร และได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ 

 สรุปผลการด าเนินการ : มีกำรจัดโครงกำร พัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และธรรมำภิบำลให้กับ
ข้ำรำชกำรที่จะเลื่อนระดับระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  - 2563 ในระหว่ำงวันที่ 14 - 15 
พฤศจิกำยน 2559  โดยมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 68 คน (กลุ่มเป้ำหมำย 40  คน) ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และกำรศึกษำดูงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท 
โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด  และโครงกำรแก้มลิงคลองสนำมชัย 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 100 ของกลุม่เปำ้หมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร (เปำ้หมำยร้อยละ 95) 
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 89.05 มีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร (เป้ำหมำย

ร้อยละ 80) 
 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมและปลุกจิตส ำนึกให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 

เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำมประมวลจริยธรรม 
 ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำมประมวลจริยธรรม 
 ผลลัพธ์ : มีเครือข่ำยในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำมประมวลจริยธรรม 

โครงการที่ 5.4.2 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามประมวลจริยธรรม 
 
                                                   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                               งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 582,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 507,630 บาท 
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 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีเครือข่ำยในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำมประมวลจริยธรรม อย่ำง
น้อย 1 เครือข่ำย 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
  1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเพื่อการขับเคลือ่นตามประมวลจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา มีดงันี ้
     1) ด ำเนินกำรจดักำรบรรยำย หัวข้อ ร่วมใจสร้ำงองค์กรแห่งคุณธรรม 9 ตำมรอยพ่อ 
สำนตอ่พระรำชปณธิำน เมือ่วันพุธที ่28 ธนัวำคม 2559 ณ อำคำรสุขประพฤต ิ 
     2) ด ำเนินกำรจัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  ณ ผึ้งหวำน รีสอร์ท แอนด์ สปำ   
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี และศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนหนองทรำยขำว ต ำบลหนองสำหร่ำย 
อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี ในระหว่ำงวันที่ 13 - 14 มกรำคม 2560   
  2. กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดเลอืกบคุคลเข้ารับต าแหน่งกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ด ำเนนิกำรจัดกิจกรรมเพือ่คัดเลอืกกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
เมื่อวนัที่ 21 ธันวำคม 2559 ณ หอ้งประชมุคณะกรรมำธิกำรหมำยเลข 105 อำคำรรัฐสภำ 2  
  3. กิจกรรมยกย่องและเชดิชูบุคลากรผูย้ึดมั่นตามประมวลจริยธรรม มีดังนี ้
      1) จดัท ำหนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละส ำนัก เพ่ือด ำเนนิกำร ดังนี้ 
          (1) ให้ส่งผู้แทนส ำนัก/กลุ่มขึ้นตรงละ 3 คน (อย่ำงน้อยควรมี คณะท ำงำนภำยใน
ส ำนัก/กลุ่มขึ้นตรงละ 1 คน) เพ่ือเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำระส ำคัญของประกำศฯ 
          (2) ให้แต่ละส ำนักด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนภำยในส ำนัก  
          (3) ให้จัดส่งรำยชื่อผู้แทนคณะท ำงำนของส ำนัก/กลุ่มละ 1 คน เพ่ือเป็น
คณะอนุกรรมกำรฯ จัดลงคะแนนเลือกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ทั้งนี้ กำรสรรหำข้ำรำชกำรภำยในส ำนัก 
ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งรำยงำนผลกำรคัดเลือกฯ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดยฝ่ำยเลขำนุกำรจะ
รวบรวมรำยชื่อ เพ่ือส่งให้ส ำนักบริหำรงำนกลำงตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
      2) สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประกำศคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส ำนัก
ที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส พ.ศ. 2559  
เมื่อวันพุธที่ 7  มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 
      3) จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร และสำธิตกำรใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งส ำหรับวิธีกำร
ลงคะแนนกำรคัดเลือกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ
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ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  4 สิงหำคม 2560  
ณ อำคำรสุขประพฤติ  
  4. กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม โดยได้
เชิญหน่วยงำนภำยนอกมำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำน คือ ปปช. และ กกต.      เมื่อวันที่ 20 
กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำรหมำยเลข 213 - 216 ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ 2 

ผลผลิตโครงการ  : ร้อยละ 99.67 ของกลุ่ ม เป้ำหมำยได้ เข้ ำร่ วมโครงกำร  
(เป้ำหมำยร้อยละ 95) 

ผลลัพธ์โครงการ : มีเครือข่ำยในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำมประมวลจริยธรรม 
จ ำนวน 1 เครือข่ำย (เป้ำหมำยอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย)   
 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือรณรงค์ และสื่อสำรให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
2. เพ่ือให้บุคลำกรร่วมแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมที่ประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำก ำหนด 

 ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ 
ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต  : ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม 
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

 ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ร่วมแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
ตำมที่ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำก ำหนด 

โครงการที่ 5.4.3 : โครงการส่งเสริมความจงรักภกัดตีอ่สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                
ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรฐัสภา 
 
                                                   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
                               งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 420,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 507,630 บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
 



101 
 

 ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรว่มโครงกำรได้รว่มแสดงควำมจงรักภักดี 
ต่อสถำบันพระมหำกษตัริยต์ำมทีป่ระมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำก ำหนด 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
  1. กิจกรรม ท าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 89 รปู น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด ำเนินกำรจดักิจกรรม จ ำนวน 2 ครั้ง 
ดังนี ้ 
  1) ครั้งที ่1 เมือ่วนัที่ 19 ตุลำคม 2559 ณ ห้องโถงชัน้ 1 และหนำ้อำคำรรฐัสภำ 2 
  2) ครั้งที ่2 เมือ่วนัที่ 27 ตุลำคม 2559 ณ หน้ำอำคำรรฐัสภำ 2 
  2. กิจกรรม จิตอาสาคนสภาร่วมใจประดิษฐด์อกไม้จันทร์ เพ่ือใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด ำเนินกำรจดักิจกรรม 
จ ำนวน 3 ครั้ง ดงันี ้
  1) ครั้งที ่1 เมือ่วนัที่ 12 มถินุำยน 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อำคำรสขุประพฤติ 
 2) ครั้งที ่2 ในระหว่ำงวนัที่ 22 และ 26 - 28 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องโถงชัน้ 1  อำคำร
รัฐสภำ 2  
 3) ครั้งที ่3 ในระหว่ำงวันที ่3 - 31 กรกฎำคม 2560 ณ หอ้งโถงชัน้ 1 อำคำรสุขประพฤต ิ
  3. กิจกรรม ท าบุญตักบาตรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลและถวายพระ
พรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดนิทรเทพยวรางกรู ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม เมื่อ
วันที่ 4 มกรำคม 2560  ณ ห้องโถงชั้น 1  อำคำรสุขประพฤติ 

ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 87.11 ของกลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ข้ำรว่มโครงกำร (เป้ำหมำยร้อย
ละ 95) 

ผลลัพธโ์ครงการ : ร้อยละ 100 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไดร้่วมเสดงควำมจงรักภักดีตอ่สถำบัน
พระมหำกษัตริย ์(เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือขา่ย และความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ  
 
กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ จ านวน 2 โครงการ 
 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุมกับผู้แทนฝ่ำยประสำน
กำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำยบริหำร และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีกำรแลกเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือสร้ำง  
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน 

 ผลผลิต :  
1 มีกำรสัมมนำ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำน

กำรประชุมกับหน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2 จัดท ำท ำเนียบผู้ประสำนงำนระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำกับหน่วยงำน

ประสำนกำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ตัวชี้วดัผลผลิต : 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมสัมมนำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุมกับผู้แทนฝ่ำยประสำนกำรเมืองในหน่วยงำน   ฝ่ำยบริหำร 
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีท ำเนียบผู้ประสำนงำนระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำกับหน่วยงำนประสำน
กำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 เล่ม 

โครงการที่ 6.1.1 : สัมมนาเพ่ือแลกเปลีย่นและเชื่อมโยงเครือขา่ยขอ้มูล และจดัท าท าเนียบ                    
ผู้ประสานงานระหว่างส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภากับหน่วยงานประสานการเมือง                
ในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
                                                             หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักการประชุม     
                           งปม.ที่ได้รับการจัดสรร 292,000 บาท /งปม.ท่ีเบิกจ่าย 245,910 บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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 ผลลัพธ์ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจำกหน่วยงำนประสำนกำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ตัวชี้ วัดผลลัพธ์  : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจำกหน่วยงำนประสำนกำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำย
บริหำรและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 60 เรื่อง 

 สรุปผลการด าเนินการ : มีกำรด ำเนินกำร ดงันี ้
  1. จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  ผู้แทนฝ่ายประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
ด ำเนินกำรจัดสัมมนำในระหว่ำงวันที่ 11 - 12 มีนำคม 2560  ณ โรงแรมทรำวดี รีสอร์ท จังหวัด
ปรำจีนบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 115 คน (เป้ำหมำย 120 คน)   
 2. จัดท าท าเนียบผู้ประสานงานระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงาน
ประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยด ำเนินกำรจัดท ำท ำเนียบผู้
ประสำนงำนระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และจัดส่งให้กับหน่วยงำนประสำนกำรเมืองใน
หน่วยงำนฝ่ำยบริหำร และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ผลผลิตโครงการ : 
- ร้อยละ 95.83 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้รว่มสมัมนำเพ่ือสรำ้งเครือข่ำย (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
- มีท ำเนียบผูป้ระสำนงำนระหวำ่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำกับหน่วยงำนประสำน

กำรเมืองในหน่วยงำนฝ่ำยบริหำรและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 เล่ม (จัดพิมพ์ จ ำนวน 120 เล่ม) 

ผลลัพธโ์ครงการ ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำได้รับข้อมลูที่มีประโยชน์ต่อกำร 
ปฏิบัติรำชกำรฯ จ ำนวน 65 เรื่อง (เป้ำหมำย 60 เรื่อง) 

 
 

 

โครงการที่ 6.1.2  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายชุมชนนักชวเลข  
  

                                       หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
                         งปม.ท่ีได้รับการจัดสรร 142,000 บาท/งปม.ท่ีเบิกจ่าย 128,589.60 บาท 
 
งบประมาณ  :24,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่สภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลขของส ำนักรำยงำน  
กำรประชุมและชวเลขให้กับนักเรียนนักศึกษำ อำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรชวเลข
สัญจร 4 ภำค รวมทั้ง กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 

 ผลผลิต : เผยแพร่และแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลข ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : เผยแพร่และแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลขของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยที่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
อ ำนำจหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลขของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลขของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 สรุปผลการด าเนินการ : ด ำเนินกำรจัดโครงกำร ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน -  
1 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหำนคร โดยมีสถำบันกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ทั้งหมด 13 
สถำบัน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. จัดนิทรรศกำรอ ำนำจหนำ้ที่ของสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ  ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
และกำรปฏิบตัิงำนด้ำนชวเลข   
 2. กำรแลกเปลี่ยนเทคนิคกำรเขียนชวเลข   
 3. กำรน ำเสนอผลงำนองค์ควำมรูท้ี่เคยเข้ำรว่มโครงกำรชวเลขสญัจร 4 ภำค 

ผลผลิตโครงการ : มีกำรเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ สนช. และกำรปฏิบัติงำนด้ำนชวเลขของส ำนักงำนฯ 3 กิจกรรม  
(เป้ำหมำย 3 กิจกรรม) 

ผลลัพธโ์ครงการ : มีองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏบิัตงิำนด้ำนชวเลข 
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4.2 งานประจ า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการองคก์ารที่ดแีละมีประสิทธิภาพ จ านวน 4 งานประจ า 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 โครงการ 
 

 
 

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อเป็นกำรตอบแทนคุณควำมดีและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรที่ได้
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ ซื่อสัตย์สุจริตจนเกิดประโยชน์
และผลดีต่อรำชกำร 

2. เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้เข้ำร่วมกันเป็นเกียรติและอ ำลำ 
อำลัยต่อผู้เกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำร 

ผลผลิต : มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และอ ำลำอำลัยต่อผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
อย่ำงเป็นทำงกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต :  มีกิจกรรมตำมโครงกำรพิธีอ ำลำรำชกำรประจ ำปี 2560 จ ำนวน 2 
กิจกรรม 

 ผลลัพธ์ : ผู้ เกษียณอำยุรำชกำรและบุคลำกรของส ำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ได้เข้ำร่วมในพิธีอ ำลำรำชกำร ประจ ำปี 2560 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีผู้เข้ำร่วมในพิธีอ ำลำรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ 400 คน 

 

 สรุปผลการด าเนินการ  
 1. ด ำเนินกำรจัดพิธีอ ำลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุ
รำชกำร เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

2. จัดท ำบอร์ดแสดงประวัติย่อ  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2560 
ให้กับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 13 คน 

โครงการที่ 1.1.1  พิธีอ ำลำรำชกำร ประจ ำปี 2560 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง                                      
                     งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 42,300 บาท /งปม. ที่เบิกจ่าย 159,335 บาท 
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ผลผลิตโครงการ :  มีกำรจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในโครงกำรพิธีอ ำลำรำชกำรครบทั้ง 
จ ำนวน 2 กิจกรรม (เป้ำหมำย 2 กิจกรรม) 

ผลลัพธ์โครงการ  มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมในพิธีอ ำลำรำชกำร จ ำนวน 724 คน 
(เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 400 คน) 

 

 
 

  วัตถุประสงค์ :  
  1. เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม และรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ  ท่ี
อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำน 
  2. เพื่อเตรียมบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน และกำรระงับเหตุอัคคีภัย
ให้มีควำมพร้อมต่อกำรป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย 

 ผลผลิต : บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งปฏิบัติงำน ณ อำคำรสุขประพฤติ ได้
ซักซ้อมตำมแผนส ำรองฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งปฏิบัติงำน ณ อำคำรสุข
ประพฤติ ได้ซักซ้อมตำมแผนส ำรองฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี 

 ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (ภำคทฤษฎี) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำงกำร
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของบุคลำกรฯ ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
(ภำคทฤษฎี) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ เพ่ิมขึ้น 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1.. จัดอบรมด้ำนดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2560   

ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2702  ชั้น 27  อำคำรสุขประพฤติ 

โครงการที่ 1.1.2 กำรซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ำรองฉุกเฉิน กรณีเกิด
อุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจ ำอำคำรสุขประพฤติ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และ                       
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุล 

                     งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 80,600 บาท /งปม. ที่เบิกจ่าย 159,335 บาท 
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2. จัดอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ  จ ำนวน 2 ครั้ง   
ครั้งที่ 1 "กำรดับเพลิงขั้นต้นและกำรอพยพหนีไฟ" เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560  และครั้งที่ 2         "กำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรอพยพหนีไฟ"  เมื่อวันอังคำรที่ 13 มิถุนำยน 2560  ณ ห้องประชุม
หมำยเลข 2702  ชั้น 27  อำคำรสุขประพฤติ 

3. มีกำรฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดควำมช ำนำญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2560 ณ 
ห้องประชุมหมำยเลข 2702  ชั้น 27  อำคำรสุขประพฤติ 

4. มีกำรซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560       ณ 
อำคำรสุขประพฤติ 

ผลผลิตโครงการ : บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ณ อำคำรสุขประพฤติได้ เข้ำร่วมกำรซักซ้อม
ตำมแผนส ำรองฉุกเฉินฯ จ ำนวน 1 ครั้งตำมที่ก ำหนดในปี 2560 (เป้ำหมำย 1 ครั้งต่อปี) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 84.55 ของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม (ภำคทฤษฎี)  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 โครงการ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ส ำนักกำรพิมพ์สำมำรถผ่ำนกำรรับรองและรักษำระบบบริหำรงำน
คุณภำพ ISO 9001 : 2008 ได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนสำกลและสำมำรถสร้ำงควำม  พึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำร 

 ผลผลิต : รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรรักษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 
2008 

โครงการที่ 1.3.1 กำรตรวจติดตำมกำรรักษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2008 

 

                                                                                                                                หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักกำรพิมพ์ 
                                  งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 50,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 50,000 บาท 
 

 
งบประมาณ  :24,000 บำท 
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 ตัวชี้วัดผลผลิต : ผ่ำนกำรตรวจติดตำมกำรรักษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 
2008 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

 ผลลัพธ์  : ส ำนั กกำร พิม พ์น ำ ระบบบริหำร งำนคุณภำพ ISO 9001  : 2008  
มำใช้ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 90 ของผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนัก
กำรพิมพ ์

 สรุปผลการด าเนินการ สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอได้มีกำรด ำเนินกำรตรวจ
ประเมิน เพื่อติดตำมรักษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560  ซึ่ง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ผ่ำนกำรตรวจจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ  และได้รับรำยงำนกำร
ผ่ำนตรวจประเมิน จ ำนวน 1 ฉบับ 

ผลผลิตโครงการ  ผ่ำนกำรตรวจประเมิน เพ่ือติดตำมรักษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ISO 9001 : 2008 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

ผลลัพธ์โครงการ  ร้อยละ 99.17 ของผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
ส ำนักกำรพิมพ ์(เป้ำหมำยร้อยละ 90) 
 
กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล จ านวน 1 โครงการ 
 

 
 

วัตถุประสงค์  : เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและสำมำรถน ำไปปฏิบัติ 

 ผลผลิต : มีกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ :  ผู้เข้ำรับฟังกำรชี้แจงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติรำชกำร 

โครงการที ่1.4.1 ชี้แจงกรอบกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

                                                     หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส ำนักนโยบำยและแผน 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 33,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 27,220 บาท 

 
งบประมาณ  :24,000 บำท 
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 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับฟังกำรชี้แจงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 สรุปผลการด าเนินการ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 6 
ธันวำคม2559  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 84 คน 

ผลผลิตโครงการ : มีกำรด ำเนินกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
จ ำนวน 1 ครั้ง  

 ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 81.60 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับฟังกำรชี้แจงมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (เป้ำหมำยร้อยละ 80 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นกฎหมายและวิชาการ จ านวน 1 โครงการ 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ 
จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทยีบกฎหมายของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาบุคลากร (นิตกิร/วิทยากร) ให้มขีีดความสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
รูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
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กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนติิบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
 
กลยุทธ์ที่ 2.5  ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการ 
ของสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 1 โครงการ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สมำชิกวุฒิสภำ หรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร 
และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับข้อมูล และองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยที่มีควำมพร้อมในกำร
สนับสนุนข้อมูล เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในกระบวนกำรทำงนิติบัญญัติ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชนและประเทศชำติ 

 ผลผลิต : กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยให้สมำชิกวุฒิสภำ หรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
คณะกรรมำธิกำร และบุคคลในวงงำนนิติบัญญัติได้รับรู้ และเข้ำถึงข้อมูลทำงวิชำกำร และองค์ควำมรู้  
ที่ได้จำกกำรวิจัย 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกำรน ำเสนอข้อมูลผลงำนวิจัยที่สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ 
ในกระบวนนิติบัญญัติ จ ำนวนอย่ำงน้อย 6 เรื่อง 

 ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยได้รับรู้ข้อมูลทำงวิชำกำรจำกผลงำนกำรวิจัย และได้ข้อสรุปทำง
วิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนในกระบวนกำรนิติบัญญัติ 
 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อข้อมูล และรูปแบบ
กำรด ำเนินงำน 

 สรุปผลการด าเนินการ : มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรทุจริตเชิงนโยบำย : 
มำตรกำรในทำงกฎหมำยเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยในประเทศไทย  และน ำเข้ำ
สู่ที่ประชุม เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 60  ณ ห้องสำรนิเทศ  อำคำรรัฐสภำ 1  และส่งมอบหนังสือข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำย เรื่อง "ยุทธศำสตร์ Soft Power ของไทย" เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ  

โครงการที ่2.5.1 น ำเสนอผลงำนวิจัยสู่กำรใชป้ระโยชน์ในกระบวนกำรนิตบิัญญัติ 
 

                                                       หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส ำนักวชิำกำร 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 400,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 27,220 บาท                                                               
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ผลผลิตโครงการ : มีกำรน ำเสนอข้อมูลผลงำนวิจัยที่สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่             
ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ จ ำนวน 1 เรื่อง (เป้ำหมำยอย่ำงน้อย 6 เรื่อง) 
 ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 81.40 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อข้อมูล และ
รูปแบบกำรด ำเนินงำน (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหก้้าวหน้าและทันสมัย 
จ านวน 4 โครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภาร
กิจของวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 4 โครงการ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีวงจรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรเชื่อมต่อกำรใช้

งำนระบบอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต ที่มีควำมเร็วสูงอย่ำงเพียงพอกับกำรใช้งำนระหว่ำงอำคำรสุข
ประพฤติกับอำคำรรัฐสภำ 2 ให้สำมำรถรับ – ส่งข้อมูลได้  

2. มีวงจรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตส ำรองเพ่ือใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตหำกวงจรเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตหลักใช้งำนไม่ได้ 

 3. เพ่ือให้มีระบบถ่ำยทอดสดกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 
ประเภท Smart Phone  
 

ผลผลิต : 
   1. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีสำยสัญญำณควำมเร็วสูง (Leased Line) 
   2. มีระบบถ่ำยทอดสดกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 

ประเภท Smart Phone 

โครงการที ่3.1.1 กำรเช่ำสำยน ำสัญญำณควำมเรว็สูง (Leased Line) 
 

                         หน่วยงานที่รับผดิชอบ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 3,500,000 บาท /งปม.ที่เบิกจ่าย 2,916,606 บาท                                                               

 
งบประมาณ  :24,000 บำท 
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ตัวชี้วัดผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็ว 
Domestic Internet Access ไม่ต่ ำกว่ ำ  200 Mbps. และควำม International Internet Access  
ไม่ต่ ำกว่ำ 120 Mbps. 

 

ผลลัพธ์ : 
1. ระบบอินเทอร์เน็ต อินทรำเน็ตและระบบงำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนฯ สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงต่อเนื่อง  
2. มีระบบถ่ำยทอดสดกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ประเภท 

Smart Phone 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในวงงำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติสำมำรถใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้โดยมีกำร Downtime ไม่เกิน 24 ชั่วโมง/ปี 

 สรุปผลการด าเนินการ : บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
ได้ด ำเนินกำรติดตั้งระบบสำยน ำสัญญำณควำมเร็วสูง จัดหำอุปกรณ์ถ่ำยทอดสด รวมทั้งระบบอื่นๆ               
ที่เกี่ยวข้อง  ตำมสัญญำเลขที่ 9/2560  ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ได้ประชุมตรวจรับพัสดุตำมที่ก ำหนดไว้ 

ผลผลิตโครงการ : อินเทอร์เน็ตที่มีควำมเร็ว Domestic Internet Access 250 Mbps. 
( เป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำ  200  Mbps.) และควำมเร็ว  International Internet Access 140  Mbps.  
(เป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำ 120 Mbps.)   

ผลลัพธ์โครงการ : สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและบุคลำกรในวงงำนรัฐสภำสำมำรถ
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยมีกำร Downtime ไม่เกิน 9.56 ชั่วโมง/ปี  (เป้ำหมำยไม่เกิน 24 ชั่วโมง/ปี) 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมี license ส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำย
และระบบป้องกันไวรัส ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัยอยู่เสมอ 

ผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมี license อุปกรณ์เครือข่ำย และระบบป้องกัน
ไวรัส 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มี license และ Update License  
ของอุปกรณ์เครือข่ำย ได้แก่ 

๑. Firewall palo alte 5050 จ ำนวน 1 ระบบ 
- Treat Prevention Subscription 

 2.  Firewall palo alto 5020 จ ำนวน 1 ระบบ 
  -  Treat Prevention Subscription 
 3. Bandwidth Management PS-S400 1GH จ ำนวน 1 ระบบ 
 4. Web Gateway Antivirus จ ำนวน 1 ระบบ 
 5. Mail Gateway Antivirus จ ำนวน 1 ระบบ 
 6. Antivirus Management จ ำนวน 1,200 หนว่ย 

ผลลัพธ์ : ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนฯ สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์ กำรใช้งำน (License) สำมำรถใช้

งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 สรุปผลการด าเนินการ : มีกำรทำงพัสดุในกำรจัดหำลิขสิทธิ์กำรใช้งำน (license) 
ส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำยและมีรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำร Kick Off 

ผลผลิตโครงการ : มี license และ Update License ของอุปกรณ์เครือข่ำย ดังนี้ 
1. Firewall palo alto 5050 จ ำนวน 1 ระบบ (Treat Prevention Subscription) 

(เป้ำหมำย 1 ระบบ) 
2. Firewall palo alto 5020 จ ำนวน 1 ระบบ (Treat Prevention Subscription) 

(เป้ำหมำย 1 ระบบ) 

โครงการที ่3.1.2 กำรจัดหำลิขสิทธิ์กำรใช้งำน (license) ส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำย 
 
                                        หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 4,851,000 บำท/งปม.ที่เบิกจ่าย 4,840,000 บาท                                                               
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3. Bandwidth Management PS-S4001GH จ ำนวน 1 ระบบ (เป้ำหมำย 1 ระบบ) 
4. Web Gateway Antivirus จ ำนวน 1 ระบบ (เป้ำหมำย 1 ระบบ) 
5. Mail Gateway Antivirus  จ ำนวน 1 ระบบ (เป้ำหมำย 1 ระบบ) 
6. Antivirus Management  จ ำนวน 1,200 หน่วย (เป้ำหมำย 1,200 หน่วย) 
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำน (License)  

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (เป้ำหมำยร้อยละ 80) 
 

 
 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้รับกำรบริกำรบ ำรุงรักษำ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์เครือข่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว ทันเวลำ ต่อกำรใช้
บริกำรของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ข้ำรำชกำร และคณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ  
 

ผลผลิต : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ำร่วมโครงกำรกำรบ ำรุงรักษำ และกำรซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้ำโครงกำรบ ำรุงรักษำ 
และกำรซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ใช้งำนได้เป็น
ปกติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ : สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ข้ำรำชกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงำนของ
วุฒิสภำ สำมำรถใช้บริกำรส ำหรับเครื่องที่เข้ำโครงกำรบ ำรุงรักษำ และกำรซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงกำรได้รับกำรแก้ไขปัญหำข้อขัดข้อง
หรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตำมเวลำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำก ำหนด 

 สรุปผลการด าเนินการ : คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ
พัสดุและได้รับมอบคุรุภัณฑ์ พร้อมทั้ง ประชุมตรวจรับรำยเดือนตำมที่ก ำหนดไว้ 

โครงการที่ 3.1.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 8,255,000 บำท/งปม.ที่เบิกจ่าย 6,860,666.70 บาท                                                               
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ผลผลิตโครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้ำโครงกำรบ ำรุงรักษำ และ
กำรซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ใช้งำนได้เป็นปกติ 
ร้อยละ 100 (เป้ำหมำยร้อยละ 90) 

ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ในโครงกำรได้รับกำรแก้ไขปัญหำข้อขัดข้อง
หรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตำมเวลำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำก ำหนด (เป้ำหมำยร้อยละ 90) 
 

 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ผลผลิต : มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ พร้อมทั้ง ระบบ
สำรสนเทศให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : 
1. มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จ ำนวน 5 เครื่อง 
2. มีกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 11 ระบบ 

ผลลัพธ์  : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสำรสนเทศ  
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : สำมำรถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ 
พร้อมทั้งระบบสำรสนเทศได้ภำยใน 12 ชั่วโมง 

 สรุปผลการด าเนินการ : คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ
พัสดุและได้รับมอบครุภัณฑ์ พร้อมทั้งประชุมตรวจรับรำยเดือนตำมที่ก ำหนดไว้ 
 

ผลผลิตโครงการ  : 
1. มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จ ำนวน 5 เครื่อง (เป้ำหมำย 5 เครื่อง) 
2. มีกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 11 ระบบ (เป้ำหมำย 11 ระบบ) 

โครงการที่ 1.3.4 กำรบ ำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 6,000,000 บำท/งปม.ที่เบิกจ่าย 4,000,000 บาท                                                               
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ผลลัพธ์โครงการ สำมำรถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ 
พร้อมทั้งระบบสำรสนเทศได้ภำยใน 10 ชั่วโมง  (เป้ำหมำยภำยใน 12 ชั่วโมง) 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ วุฒิสภาและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 0 โครงการ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสรา้งภาพลักษณอ์งค์กร จ านวน 2 โครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1  การบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 โครงการ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง
ประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม  

ผลผลิต : จ ำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
จ ำนวน 3 กิจกรรม 

ผลลัพธ์ : ร้อยละควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชนของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ เข้ำร่วมกิ จกรรมเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยส ำหรับเด็กและเยำวชน กิจกรรมกำรจัดงำนฉลองวันเด็ก

โครงการที่ 4.1.1 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักประชำสมัพันธ ์
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 6,874,800 บำท/งปม.ที่เบิกจ่าย 6,527,047.79 บาท                                                               
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แห่งชำติ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น และกิจกรรมกำรอบรมวิทยำกรเผยแพร่ประชำธิปไตย 
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
1. กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยส าหรับเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) เลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบและอนุมัติโครงกำร  และจัดท ำวัสดุที่ใช้ในโครงกำร 

ดังนี้ 
   (1) กระเป๋ำบรรจุเอกสำร จ ำนวน 5000 ใบ 
   (2) ปำกกำจ ำนวน 5000 ด้ำม 
   (3 แฟลตไดร์ฟ จ ำนวน 700 ชิ้น 
2) ด ำเนินกำรเชิญชวนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไดแ้ก่ คณะครูอำจำรย์ นักเรียน 

นักศึกษำ ระดบัประถม มธัยม อำชวีศึกษำ มหำวิทยำลยั ภำครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ำเยี่ยมชม และ
ศึกษำดงูำนสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ ดังนี้ 

   (1) เดือนตุลำคม 2559 มีกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วม จ ำนวน 2 คณะ รวม 234 คน 
   (2) เดือนพฤศจิกำยน 2559 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม จ ำนวน 8 คณะ รวม 238 คน 
   (3) เดือนธันวำคม 2559 มีกลุ่มเป้ำหมำยเขำ้รว่ม จ ำนวน 10 คณะ รวม 323 คน 
   (4) เดือนมกรำคม 2560 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม จ ำนวน 21 คณะ รวม 1,836 คน 
   (5) เดือนกุมภำพันธ์ 2560 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม จ ำนวน 16 คณะ รวม 625 คน 
   (6) เดือนมนีำคม 2560 มกีลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วม จ ำนวน 34 คณะ รวม 2,040 คน 
   (7) เดือนเมษำยน 2560 มีกลุ่มเป้ำหมำยเขำ้รว่ม จ ำนวน 4 คณะ รวม 154 คน 
   (8) เดือนพฤษภำคม 2560 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรว่ม จ ำนวน 6 คณะ รวม 229 คน 
   (10) เดือนมิถนุำยน 2560 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรว่ม จ ำนวน 7 คณะ รวม 575 คน 
   (11) เดือนกรกฎำคม 2560 มีกลุ่มเปำ้หมำยเขำ้ร่วม จ ำนวน 7 คณะ รวม 526 คน 
   (13) เดือนสิงหำคม 2560 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม จ ำนวน 15 คณะ รวม 1,501 คน  
ดังนัน้ จ ำนวนกลุม่เปำ้หมำยเข้ำรว่มทั้งสิน้ จ ำนวน 154 คณะ รวม 9,386 คน 

                  2. กิจกรรมที่ 2 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560  กำรด ำเนินกำรจัด
งำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2560 ณ อำคำรรัฐสภำ 2 ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร โดยได้
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แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อด ำเนินกิจกรรม และมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรรำยงำนต่อประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และเลขำธิกำรวุฒิสภำ   

3. กิจกรรมท่ี 3 การเสริมสร้างความพรอ้มแก่ท้องถิ่น หลักสตูร “กระบวนการ
เสริมสรา้งผู้น านักประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม” มกีำรด ำเนนิกำร ดังนี ้

1) ครั้งที ่1 ในระหว่ำงวนัที่ 20 - 21 พฤศจกิำยน 2559 ณ จังหวดัพิษณุโลก  
2) ครั้งที ่2 ในระหว่ำงวนัที่ 24 - 25 ธันวำคม 2559 ณ จังหวดัขอนแกน่ 
3) ครั้งที ่3 ในระหว่ำงวนัที่ 4 - 5 กุมภำพันธ ์2560 ณ จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์  
4) ครั้งที ่4 ในระหว่ำงวนัที่ 18 - 19 กุมภำพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสงขลำ 
5) ครั้งที ่5 ในระหว่ำงวนัที่ 25 - 26 มีนำคม 2560 ณ จังหวดัอบุลรำชธำนี   
6) ครั้งที ่6 ในระหว่ำงวนัที่ 28 - 30 เมษำยน 2560 ณ จังหวดัพระนครศรอียุธยำ 
7) ครั้งที ่7 ในระหว่ำงวนัที่ 3 - 4 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวดัชลบรุี  
8) ครั้งที ่8 ในระหว่ำงวนัที่ 17  - 18 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดนครรำชสมีำ  
9) ครั้งที ่9 ในระหว่ำงวนัที่ 30 มิถุนำยน - 2 กรกฎำตม 2560 ณ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
10) ครั้งที่ 10 ในระหวำ่งวนัที่ 22  -  23 กรกฎำตม 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
11) ครั้งที่ 11 สมัมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเครือขำ่ย ในระหวำ่งวนัที่ 31 สิงหำคม – 

2 กันยำยน 2560  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร 

ผลผลิตโครงการ : มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีสว่นร่วมของ
ประชำชนครบทัง้ 3 กิจกรรม (เปำ้หมำย 3 กิจกรรม) 

ผลลัพธโ์ครงการ : ร้อยละ 86.22 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรว่มมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัประชำธิปไตย และกำรมีสว่นร่วมของกิจกรรม (เป้ำหมำยร้อยละ 85) 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมำชกิสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติและประชำชน กลุม่เปำ้หมำย 
ได้รบัทรำบเกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจหน้ำทีข่องสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 

ผลผลิต : จ ำนวนกิจกรรมเพ่ือกำรให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ และกำรสรำ้งภำพลักษณ์
องค์กร 

 ตัวชี้วดัผลผลิต : กิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้ประชำสมัพันธ ์และสร้ำงภำพลักษณอ์งคก์ร 
จ ำนวน 10 กิจกรรม 

ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับทรำบเกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจหน้ำทีต่ลอดจนผลงำนและ
ภำรกิจตำ่งๆ ของสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ และวงงำนรฐัสภำ และส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 ตัวชี้วดัผลลัพธ์ : มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรภำรกิจ บทบำท อ ำนำจหนำ้ที่ของ 
สภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิคณะกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย 

 สรุปผลการด าเนินการ : 
  1. กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำหนังสือ “สรุปผลงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ” ได้ขยำยเวลำ
กำรด ำเนินกำรหลังจบปีงบประมำณออกไปอีก 60 วัน  เนื่องจำกต้องรอข้อมูลผลงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ  ในช่วงใกล้สิ้นสุดปีงบประมำณ  และกำรด ำเนินกำรขั้นตอนต่ำงๆ ต้องใช้ระยะเวลำในกำร
จัดท ำหนังสือ"สรุปผลงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ" เพ่ือน ำไปจัดพิมพ์ และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนดท ำให้ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมำณตำมที่ก ำหนดไว้    
  2. กิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำหนังสือควำมรู้เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติและควำมรู้ในวงงำนรัฐสภำ  ได้รับมอบหนังสือควำมรู้เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เรื่อง เรียนรู้เรื่อง สนช.จ ำนวน 10,000 เล่ม และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 
                      3. กิจกรรมที่ 3 กำรจัดท ำวำรสำร “สำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ”ผลิตและเผยแพร่
วำรสำร "สำร สนช " ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทุกเดือน/เดือนละ จ ำนวน 4000 เล่ม 

โครงการที่ 4.1.2 การส่งเสริมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 
                                                          หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 4,410,400 บาท/งปม.ที่เบิกจ่าย 6,527,047.79 บาท                                                               
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  4. กจิกรรมที่ 4 กำรจัดท ำวีดิทัศน์สรุปผลงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ใน
รูปแบบสำรคดีควำมยำว ประมำณ 15 นำที  โดยจัดท ำส ำเนำวีดิทัศน์ พร้อมทั้ง สกรีนหน้ำแผ่นใส่ใน
กล่อง DVD และด ำเนินกำรเผยแพร่แล้ว 
  5. กิจกรรมที่ 5 กำรจัดจ้ำงท ำส ำเนำวิดิทัศน์บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ในรูปแบบสำรคดีควำมยำวประมำณ 7 นำที โดยด ำเนินกำรจัดท ำส ำเนำวีดิทัศน์ สกรีนแผ่น
พร้อมใส่กล่องดีวีดีแล้วเสร็จ จ ำนวน 2,000 ชุด  และส่งให้ผู้เกี่ยวข้องน ำไปเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 
  6. กิจกรรมที่ 6 สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพบสื่อมวลชนได้ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนเครือข่ำยสื่อมวลชนประจ ำภูมิภำค รุ่นที่ 4  ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 สิงหำคม 2560 ณ 
รัฐสภำ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
  7. กิจกรรมที่ 7 กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเครือข่ำยผู้น ำนักประชำธิปไตย มีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1) แต่งตั้งคณะท ำงำนฯ พิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมของเครือข่ำยผู้น ำ         
นักประชำธิปไตย และประกำศหลักเกณฑ์ในกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม รวมทั้ง ประชำสัมพันธ์             
เชิญชวนเครือข่ำยและภำคีเครือข่ำยของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เสนอกำรจัดโคร งกำร/กิจกรรม         
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
     2) พิจำรณำคดัเลือกผลงำน เพ่ือใหก้ำรสนับสนุนเงินรำงวลั ดังนี้ 
     2.1 รูปแบบกำรฝึกอบรม/สมัมนำ จ ำนวน 13 โครงกำร 
     2.2 รูปแบบกำรจัดท ำสื่อสังคมออนไลน ์จ ำนวน 7 โครงกำร 
     2.3 รูปแบบกำรประชำสมัพันธ์ผ่ำนวิทยุชมุชน จ ำนวน 10 โครงกำร 
  8. กิจกรรมที่ 8 กำรจัดท ำหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับพกพำ) 
จ ำนวน 10,000 เล่ม 
  

ผลผลิตโครงการ : กิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
จ ำนวน 7 กิจกรรม (เป้ำหมำย 8 กิจกรรม) 

ผลลัพธ์โครงการ : มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรภำรกิจบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ ของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านช่องทางสื่อ 

ไม่มีงำนประจ ำ 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มีงำนประจ ำ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบ และหลากหลาย  

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 5.2  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  
ไม่มีงำนประจ ำ 

 
กลยุทธ์ที่ 5.3  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 5.4  ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรม และความโปร่งใส  
ไม่มีงำนประจ ำ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือขา่ย และความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ  
 
กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ  

ไม่มีงำนประจ ำ 
 

กลยุทธ์ที่ 6.2  พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  
ไม่มีงำนประจ ำ 

 
 

 
 
 


