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การดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2 ) จานวน 45 โครงการ
ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

1 โครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิตบิ ญั ญัติ
สานักวิชาการ งบประมาณ 200,000 บาท

2 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็น

สานักนโยบายและแผน

สาหรับการปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณ 17,000 บาท

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประเมินความคุม้ ค่า
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักนโยบายและแผน งบประมาณ 133,000 บาท

งบประมาณ 591,500 บาท

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละการติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 15,000 บาท

งบประมาณ 143,000 บาท

4 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล

ด้านการเงินการคลังรัฐสภา

(Individual development plan : IDP)

สานักการคลังและงบประมาณ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 8,500 บาท

งบประมาณ 30,000 บาท

5 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม 5 โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้าง
การทุจริตสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,300 บาท

การพึ่งพาตนเอง
สานักการคลังและงบประมาณ
งบประมาณ 50,000 บาท

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ
จานวน 31 โครงการ
1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการสังกัดรัฐสภา
และกฎหมายของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สานักวิชาการ (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

2 โครงการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย
/การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน
สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการในรูปแบบ
Service Delivery
สานักวิชาการ ไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
สานักกฎหมาย (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

5 โครงการจัดทาบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
ต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย
สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

6 โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 171,800 บาท

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

6 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ
จานวน 31 โครงการ
6 โครงการจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และงานวิชาการ

สานักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่

7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชือ่ มต่อ eMENSCR

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง

ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สานักนโยบายและแผน (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

สานักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 3,000,000 บาท

8 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง

8 โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้าน

ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

สานักนโยบายและแผน งบประมาณ 103,000 บาท

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Career Path, Succession Plan,
Talent Management และ Job Rotation)
สานักบริหารงานกลาง ไม่ใช้งบประมาณ

10 โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ทักษะและสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ าน
สานักบริหารงานกลาง ไม่ใช้งบประมาณ

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ
จานวน 31 โครงการ
11 โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ าน
ด้านนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 427,000 บาท

12 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 1,011,500 บาท

13 โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ต่างประเทศ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 1,000,000 บาท

14 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอือ้ ต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 100,000 บาท

15 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
เพื่อนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 168,400 บาท

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จานวน 31 โครงการ

16 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่ใช้งบประมาณไตรมาส 1-2
17 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสที่ 1-2 ไม่ใช้งบประมาณ

18 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 11,000 บาท

19 โครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
การประชุมวุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สานักการประชุม ไม่ใช้งบประมาณ

20 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มา
ซึง่ บุคคลผูด้ ารงตาแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ
สานักกากับและตรวจสอบ ไม่ใช้งบประมาณ

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ
จานวน 31 โครงการ
21 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไม่ใช้งบประมาณ

22 โครงการบริหารจัดการครุภณั ฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่
สานักการคลังและงบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

23 การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 300,000 บาท

24 โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง ปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไม่ใช้งบประมาณ

25 การเช่าสายนาสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 3,000,000 บาท

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ
จานวน 31 โครงการ
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 4,000,000 บาท

27 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไม่ใช้งบประมาณ

28 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
สานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 2,500,000 บาท

29 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 2,000,000 บาท

30 การจัดทาวารสาร “สารวุฒิสภา”
ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book
สานักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 825,000 บาท

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
จานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
จานวน 8 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
ที่
จานวน 0 โครงการ
จานวน 31 โครงการ
31 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการเมือง
การปกครองแการปกครองและบทบาท หน้าที่
และอานาจของวุฒิสภาสูเ่ ยาวชนในสถาบัน
การศึกษา (สภาจาลองสัญจร)
สานักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 300,000 บาท

ตารางสรุปการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ที่

สำนัก

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(บำท)

งบประมำณ
ที่เบิกจ่ำยจริง
(บำท)

ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

คงเหลือ
งบประมำณ
(บำท)

สถำนะของโครงกำร
จัด
อยู่ระหว่ำง
โครงกำร ดำเนินกำร
แล้ว
6

ยกเลิก

ยุติ

-

-

1

สำนักประชำสัมพันธ์

6

8,825,000.00

2,021,082.46

6,803,917.54

22.90

2

สำนักบริหำรงำนกลำง

4

15,000.00

11,705.00

3,295.00

78.03

1

3

-

-

3

สำนักกำรคลังและงบประมำณ

3

58,500.00

7,000.00

51,500.00

11.97

1

2

-

-

4

สำนักวิชำกำร

3

200,000.00

239,178.00

-39,178.00

119.59

-

3

-

-

5

สำนักกำรประชุม

1

-

-

-

-

-

1

-

-

6

สำนักกำกับและตรวจสอบ

1

-

-

-

-

-

1

-

-

7

สำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3

4

-

-

-

-

4

-

-

8

สำนักกฎหมำย

1

-

-

-

-

-

1

-

-

9

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

12

3,673,500.00

542,643.00

3,130,857.00

14.77

1

11

-

-

10

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
สำนักนโยบำยและแผน

6

10,000,000.00

1,161,666.67

11.62

-

6

-

-

4

253,000.00

131,377.00

121,622.00

51.93

2

2

-

-

45

23,025,000.00

4,114,652.13

18,910,347.87

17.87

5

40

-

-

11

รวม

8,838,333.33

ผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
(จานวน 45 โครงการ ดาเนินการในไตรมาส 1 -2 โดยใช้เงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
จัดโครงการแล้ว จานวน 5 โครงการ
ลาดับ

โครงการ/งานประจา

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
ที่จ่ายจริง
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

15,000

11,705

3,295

8,500

7,000

1,500

1

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคล
(สานักบริหารงานกลาง)

2

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้าน
การเงินการคลังรัฐสภา
(สานักการคลังและงบประมาณ)

3

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

19,300

16,300

3,000

4

ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
(สานักนโยบายและแผน)

17,000

6,750

10,250

5

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่าของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(สานักนโยบายและแผน)

133,000

124,627

8,372

192,800

166,382

26,418

รวม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บรรลุค่าเป้าหมาย
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ผลผลิต

ผลลัพธ์

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ.2562 –2565 ทบทวนแผน
2.จัดทาแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ.2563
3. นาเข้าข้อมูลลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูล
4. มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายในองค์กร
2 โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery

ต.ค.62 - ก.ย.63

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค.62

ประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย) ได้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง คกก.
ร่วมกัน ระหว่างสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสนง.
เลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ ดาเนินการขบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามคาสั่งรัฐสภาที่
262/2562 ลว 18 ธ.ค.62

พ.ค.62 - ก.ย.63
พ.ค.62 - ก.ย.63
ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

1.ประชุม 1 ครั้ง /จัดทาแผน 1 แผน

ต.ค 62

2.ดาเนินการตามแผน

พ.ย.62 - ก.ย.63

3.ประชุม 11 ครั้ง

พ.ย.62 - ก.ย.63

4. ระดมความคิดเห็น 1 ครั้ง

ส.ค 63

5. จัดทารายงาน 1 ฉบับ

ก.ย 63

สานักวิชาการ (หลัก)
สานักการประชุม
สานักกรรมาธิการ 1, 2, 3
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
สานักกฎหมาย
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักนโยบายและแผน

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักวิชาการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. วันที่ 1 ต.ค.62 ประชุมคณะทางาน Webpage สานักวิชาการ
2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหารือเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกับ
ผู้อานวยการสานักวิชาการและผบก.กลุ่มงานวิจยั และข้อมูล
เพือ่ กาหนดรายละเอียดการดาเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลวิชาการ กาหนดรายการข้อมูล
วิชาการและวิธีการจัดทาข้อมูลวิชาการที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
เพือ่ นาเสนอโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย กาหนดรูปแบบการ
นาเสนอโครงการและการสื่อสารข้อมูลวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย
กาหนดวิธีการประเมินผลโครงการ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการ
3. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์จดั ทาเว็บไซด์หรือเว็บเพจ
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินโครงการจัดทาข้อมูลวิชาการในรูปแบบ
Service Delivery ไปยังสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 31 ต.ค 62

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

3 โครงการเสริมสร้างความรูใ้ นวงงานนิติบัญญัติ
1. เสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา เลือกหัวข้อการสัมมนา
ประสานวิทยากร สถานที่และขออนุมัติโครงการฯ

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

200,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

39,178.00

สานักวิชาการ

200,000.00

239,178.00 -

39,178.00 ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง
1. วันที่ 17 ต.ค. 62 จัดสัมนาเรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมใน
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบุรี

พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63
พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63

4 โครงการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิชาการเพือ่ สนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/ ต.ค.62 - ก.ย.63
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน

1. กาหนดกลไกหลักในการจัดทาฐานข้อมูล และศึกษากระบวนการปฏิบตั ิงาน
เพือ่ สนับสนุนการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบญ
ั ญัติ 1/2 ครั้ง

ต.ค.62 - ก.ย.63

2. กาหนดขอบเขตและรายการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ฯ 1 แนวทาง

ม.ค.- มี.ค.63

3. สารวจความต้องการ จัดทาข้อกาหนดในการใช้งาน 1 ฉบับ ปรับปรุง / พัฒนา
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย 1 ครั้ง
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบับ

ม.ค.- ก.ย.63

5 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ความก้าวหน้า
คงเหลือ

ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง

2. ดาเนินการจัดสัมมนาฯ 3 ครั้ง

4. เผยแพร่ผลการสัมมนาฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

239,178.00 -

ต.ค. 62 - มี.ค. 63
พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63

3. สรุปรายงานผลการสัมมนาฯ เสนอคณะกรรมการวิชาการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักวิชาการ
สานักกฎหมาย
สานักนโยบายและแผน
สานักการต่างประเทศ
สานักภาษาต่างประเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาเพือ่ กาหนดกลไกหลักในการจัดทา
ฐานข้อมูล และกระบวนการปฏิบตั ิงานเพือ่ สนับสนุนการยกระดับ
การสนับสนุนงานด้านนิติบญ
ั ญัติ

มี.ค. และ ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63

1. กาหนดผู้รับผิดชอบเพือ่ รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

ต.ค.- ธ.ค. 62

2. ประชุม/เสวนา/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
3.นาเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ต.ค.- ธ.ค. 62
พ.ย. 62 - ก.ย.63

4.ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน

ก.ย. 63

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกฎหมาย (หลัก)
สานักการต่างประเทศ
สานักภาษาต่างประเทศ
สานักวิชาการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.คาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 2338/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย ลว 6 ธ.ค.62
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ วางแผนการดาเนินงาน จานวน
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ธค.62
3.นาเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในรายงาน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศลาว จานวน 2 ฉบับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

6 โครงการจัดทาบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชัน้ การพิจารณาของวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการ

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62- ก.ย.63

1. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 5 ครั้ง

ต.ค.62- ก.ย.63

2. การจัดทาบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 1 ฉบับ

ต.ค.62- ก.ย.63

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 1

1. ศึกษากระบวนการปฏิบตั ิงาน ระบุประเภทของเอกสารวิชาการ และศึกษารูปแบบ ต.ค.62 - ม.ค.63
ของเอกสารวิชาการ 1/3 ครั้ง

2. ออกแบบระบบ แนวทาง หรือ กลไก 1 แนวทาง และระบุกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดทาเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง และอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ 1 ครั้ง
3. กลุ่มเป้าหมายจัดทาเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง

มค. - 15 เม.ย. 63

4.ตรวจสอบเนื้อหา และเผยแพร่เอกสารวิชาการดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ 1/2 ครั้ง

เม.ย. - ก.ย. 63

5. จัดประกวดและมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจาปี

ส.ค. 63

6. สารวจคุณภาพของเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง และรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบับ

มี.ค.63 และก.ย.63

เม.ย. - ก.ย. 63

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักวิชาการ
สานักกฎหมาย
อยู่ระหว่างการดาเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามและ
รับฟังข้อมูลเบือ้ งต้นจากกลุ่มงานคณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่มีการพิจารณา
ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติ

200,000.00

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรปู ประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
1 โครงการจัดทาบทวิเคราะห์เพือ่ สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ต.ค.62- ก.ย.63
ปฏิรปู ประเทศ และการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

239,178.00 -

39,178.00

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักวิชาการ
สานักกฎหมาย
สานักนโยบายและแผน
1.อยู่ระหว่างศึกษาคู่มือการติดตาม การดาเนินการเสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ
และการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
2.เตรียมประชุมคกก.พัฒนางานวิชาการของสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา เพือ่ กาหนดประเภทเอกสารวิชาการที่สามารถสนับสนุน
กระบวนการติดตาม การดาเนินการเสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และกาหนด standard format เพือ่ ใช้เป็นแนว
ทางการจัดทาบทวิเคราะห์เพือ่ สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ เชือ่ มต่อ eMENSCR ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

ความก้าวหน้า

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ไม่ใช้งบประมาณ

ก.พ. - มี.ค. 63

3. จัดทารายงานการศึกษา 1 ฉบับ

เม.ย 63

4. จัดทาแนวทางการดาเนินงานเชื่อมโยงระบบ 1 โครงการ

พ.ค. - มิ.ย. 63

3 โครงการพัฒนากลไกเพือ่ สนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ ต.ค.62-ก.ย.63
ดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
วุฒิสภา

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ และกาหนดแนวทางและวิธีการ
3.ดาเนินการตามแนวทางและวิธีการที่กาหนด
4.รายงานผลการดาเนินการต่อเลขาธิการวุฒิสภา
งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่2

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักนโยบายและแผน (หลัก)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษาข้อมูลระบบ eMENSCR 1 ครั้ง และประสานงานกับสานักงานสภาพัฒนาการ พ.ย.62 - ม.ค.63
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการติดตามประเมินผล 1 ระบบ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลระบบ

ไม่ใช้งบประมาณ

(คณะกรรมการฯ)
สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักนโยบายและแผน
สานักวิชาการ
สานักกฎหมาย

ต.ค-พ.ย 62
พ.ค-ธ.ค 62
ธ.ค 62 - ก.ย 63

1.ตั้งคณะกรรมการแล้ว
2.คกก.ได้กาหนดแนวทางและวิธีการแล้ว
3.อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด โดยมอบให้
สานักเทคโนฯ ดาเนินการออกแบบระบบ ต.ส.ร
0

0

0

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รบั บริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, Succession
Plan, Talent Management และ Job Rotation)

ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 - ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ โดยจัดทาเป็น (ร่าง)
ประกาศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง
- คณะทางานทบทวน (ร่าง) ประกาศ 1 ครั้ง ดาเนินการแจ้งเวียน 1 ครั้ง
- เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง แจ้งเวียน 1 ครั้ง จัดอบรม 1 ครั้ง

พ.ย.62- มี.ค63

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
- ทบทวน หลักเกณฑ์ 1 ครั้ง
- ดาเนินการตามแผน 1 ครั้ง
สารวจความพึงพอใจ/ สรุปผล/ รายงานเลขาธิการวุฒิสภา/ สารวจตาแหน่งที่ว่าง
1 ครั้ง

ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.- พ.ย.62
ธ.ค.62 - ก.ย.63
ก.ย.63

เม.ย.- พ.ค.63
มิ.ย.- ก.ย. 63

สานักบริหารงานกลาง
อยู่ระหว่างการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าของทุกสายงาน (10
สายงาน) ตามแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) และการ
ทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาผู้สืบทอด
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ต่อไป
1.ดาเนินการทบทวนแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession
Plan) จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณา
เปรียบเทียบการดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่งของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 2. จัดทาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งผู้อานวยการ
สานัก สนง.เลขาธิการวุฒิสภา
3. ดาเนินการสารวจตาแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณ
ในแต่ละปี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการพิจารณาแผนการ
ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของการสรร
หาผู้สืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักตามแผนพัฒนารายบุคคล) ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบตั ิประจาปี พ.ศ. 2623 และ
ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอด
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาผู้สืบทอด
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก จะมีสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้ดาเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
รายบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

กิจกรรมที่ 3 ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
1.รายงานผลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง
2. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
3.สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการตามกรอบ Talent Management
1 ครั้ง
4. สร้างความเข้าใจ 1 ครั้ง
5.รับสมัครคัดเลือก 1 ครั้ง
6.คัดเลือก 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 แผนการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน (Job Rotation)
-ทบทวน/ ประชาสัมพันธ์ /นาแนวทางไปปฏิบตั ิ 1 ครั้ง
- ติดตาม 1 ครั้ง
ประชุม 1 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)

-

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
1. สานักบริหารงานกลางจัดทาหนังสือส่งมอบรายงานผล
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยัง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ ดาเนินการพัฒนาข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างรอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ธ.ค.62 - ก.พ.63
ก.พ. - เม.ย.63
มี.ค. -ก.ย.63
เม.ย.-ก.ย.63
ก.ค-ส.ค..63
ส.ค.-ก.ย.63
ต.ค.-พ.ย.62
ต.ค.-พ.ย.62
พ.ย.62

2 โครงการทบทวนมาตรฐานความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและ ต.ค.62-ก.ย.63
สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา/ค้นคว้า/เก็บรวบรวมข้อมูล 1 ครั้ง

ต.ค.62- มี.ค.63

2. นาผลที่ได้ไปดาเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์/ออกแบบมาตรฐาน 1 ครั้ง

เม.ย.- ก.ค.63

3. รายงานผลการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน 1 ครั้ง ส.ค. - ก.ย. 63

1. นาแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานไปดาเนินการปฏิบตั ิใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จานวน 13 ราย) ผล
การดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการทบทวนแนวทางการ
หมุนเวียนการปฏิบตั ิงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.2 อยู่ระหว่างการติดตามการหมุนเวียนการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการที่ได้รับการหมุนเวียนของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 3. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาแนวทาง
การหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน
ไม่ใช้งบประมาณ

สานักบริหารงานกลาง
1. จัดทาแผนดาเนินการโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ศึกษา/ค้นคว้าและประสานงานแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
งานของตาแหน่งนิติกร และวิทยากรในทุกสานัก และพจนานุกรม
สมรรถนะของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับปัจจุบนั และ
พจนานุกรมสมรรถนะของหน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมทั้ง
พจนานุกรมสมรรถนะที่จดั ทาโดยบริษัท แพร็กซิส อินไซท์ จากัด
เมื่อปี พ.ศ. 2552
3. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพจนานุกรมสมรรถนะของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับปัจจุบนั

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62- ส.ค.63

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 คาสั่ง

ต.ค.62 - ก.พ.63

2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดาเนินงานด้าน
การบริหาร 1 ครั้ง

มี.ค.63

3. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายฯ 1 ครั้ง

ก.ค. - ส.ค.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

15,000.00

11,705.00

3,295.00

15,000.00

11,705.00

3,295.00

ผลผลิต ร้อยละ 70.13 (80) ของกลุ่มเป้าหมายได้ สานักบริหารงานกลาง
เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(80) ของกลุ่มเป้าหมายได้
นาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการแล้ว
จัดกิจกรรม ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทา
ผลงานที่ใช้ในการประเมินเพือ่ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น สายงานนิติการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
อบรมในวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตาแหน่งสายงานนิติกรที่มีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
ประเมินเพือ่ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ภายในปี พ.ศ. 2563 จานวน 109 คน 2) รุ่นที่ 2 การอภิปราย
หัวข้อ แนวทางการจัดทาผลงานที่ใช้ในการประเมินเพือ่ เลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาการ? โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และดร.ถวิลวดี บุรีกลุ อบรมใน
วันจันทร์ที่ 25 พ.ย 62 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คู่มือผู้บงั คับบัญชาในการดาเนินการด้านวินัยของผู้อยู่ใต้บงั คับ
บัญชา วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27
อาคารสุขประพฤติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และ
ผู้บงั คับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน จานวน 116 คน เข้าร่วม 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 75
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Information System : HRIS)
1. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดข้อมูลที่จะนาเข้าสู่ Web Service
2. ดาเนินการนาข้อมูล
3.
จัดทารายงานผลการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรฯ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ม.ค.- ก.ย 63

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักบริหารงานกลาง

5 โครงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ต.ค.62-ก.พ.63

591,500.00

1. หลักสูตร การจัดทาบทวิเคราะห์เพือ่ สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ 1 ครั้ง

พ.ย.62 - ม.ค.63

207,000.00

-

2. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 1 ครั้ง
3. หลักสูตร "เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 1 ครั้ง

พ.ย.62 - ม.ค.63

30,000.00

-

ต.ค. - ธ.ค.62

112,000.00

97,600.00

14,400.00 จัดโครงการอบรมวันที่ 28-31 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ
ศึกษาดูงานวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ดารงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

4. หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา 1 ครั้ง
5. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
วิทยาการ 1 ครั้ง
6. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ต.ค. - พ.ย. 62

80,000.00

37,900.00

ม.ค. - ก.พ. 63

50,000.00

42,100.00 จัดโครงการอบรมวันที่ 24-25 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ
ศึกษาดูงานวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
50,000.00

พ.ย.- ธ.ค. 62

53,500.00

7. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
วิเทศสัมพันธ์

ม.ค.-ก.พ. 63

59,000.00

ม.ค - ก.ค. 63
ต.ค 62- ก.ย. 63
ส.ค - ก.ย. 63

1. ดาเนินการแล้ว
2.การนาเข้าข้อมูล ได้บนั ทึกข้อมูลประวัติในส่วนของข้อมูลส่วน
บุคคล สถิติการลา การศึกษา ที่อยู่ การดารงตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ทายาทผู้รับผลประโยชน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
ภาพถ่ายของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาสังกัด
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาลงในระบบสารสนเทศ (DPIS) โดย
ระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศบุคลากร (ทาเนียบ
บุคลากรอิเล็กทรอนิกส์) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
สาหรับผู้บริหาร สานักบริหารงานกลาง ได้แจ้งเวียนให้บคุ ลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าใช้ระบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้ จาก
การแจ้งเวียนได้มีบคุ ลากรให้ความสนใจและตรวจสอบข้อมูลทาง
ระบบสารสนเทศ (DPIS) จานวนมาก และได้มีการแจ้งเปลี่ยน
อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สานักบริหารงานกลาง จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว
156,646.00

21,146.00

-

434,854.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

207,000.00 อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดหลักสูตรฯ
30,000.00 อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร

32,354.00 จัดโครงการอบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ
ศึกษาดูงานวันที่ 20 พ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
59,000.00

ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 100
ผลผลิตที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 100

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

6 โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

ต.ค.62-ก.พ.63

427,000.00

-

427,000.00 อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดหลักสูตรฯ

1. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ค.63

340,000.00

-

340,000.00

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ต.ค.62 - ก.พ.63

143,000.00

ต.ค.62 - เมย.63

115,000.00

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อมสู่การดารงตาแหน่งในระดับที่ ต.ค.62 - ม.ค.63
สูงขึ้น ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 1 ครั้ง

28,000.00

8 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development ต.ค.62 - มี.ค.63
plan : IDP)

30,000.00

1. หลักสูตร "การเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ เพือ่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2 รุ่น

1. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ และขออนุมัติโครงการ 1/2 ครั้ง

ต.ค. - พ.ย. 62

2. ดาเนินโครงการ 4 ครั้ง

พ.ย. - มี.ค. 62

3. สรุป/ประเมินผลโครงการ และติดตามและประเมินผล 1/2 ครั้ง

ม.ค. - มี.ค. 63

12 โครงการเพิม่ ความรู้ ทักษะงานตรวจสอบภายใน

(เม.ย.- ก.ย.63)

3,100,000.00

16,272.00
16,272.00
-

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

126,728.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

115,000.00 จัดโครงการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ม.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16
ม.ค.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ
11,728.00 จัดโครงการอบรมวันที่ 26 พ.ย.62 ณ อาคารสุขประพฤติ
30,000.00 อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดหลักสูตรฯ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

9 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา

งบประมาณ (บาท)

(เม.ย.- ก.ย.63)

1. นาเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ ขออนุมัติจดั ทาโครงการ 1 ครั้ง

ต.ค. 62.

2. จัดบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) 1 ครั้ง

พ.ย. - ธ.ค. 62

3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง

ม.ค. - ก.พ. 63

8,500.00

8,500.00

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
7,000.00

7,000.00

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
1,500.00

1.ขออนุมัติจดั ทาโครงการแล้ว
2. จัดโครงการอบรมระบบเบีย้ ประชุม วันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้อง
2702 อาคารสุขประพฤติ ในหัวข้อ "การบันทึกการเบิกค่าเบีย้
1,500.00 ประชุมและการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมคณะกมธ.และคกก.ด้วยระบบ
HR" แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน) 1) ภาคเช้า หัวข้อ
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบีย้ ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และการ
บันทึกการเบิกค่าเบีย้ ประชุมและการจ่ายค่าเบีย้ ประชุม คกก.ด้วย
ระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 121 คน 2) ภาคบ่าย หัวข้อ พระราช
กฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ส.ส. สว. และกมธ. พ.ศ. 2555 และการบันทึกการเบิกค่าเบีย้
ประชุมและการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR มี
ผู้เข้าร่วม 83 คน รวมผู้เข้าร่วม 204คน 3. สรุปรายงานผลการจัด
โครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 7 พ.ย.62

ผลผลิค ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ
จัดจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินการคลัง
ผลลัพธ์ ร้อยละ ....(80 )ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ สามารถนาความรู้ไปปรับใช้กบั
การปฏิบตั ิงานได้

สานักการคลังและงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

10 โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

ต.ค.62 - เม.ย.63

133,000.00

124,627.00

8,373.00

15 ต.ค.- พ.ย 62
ธ.ค.62 - ม.ค. 63

133,000.00

124,627.00

ดาเนินการแล้ว
8,373.00 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62 รุ่นที่ 2
วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 62ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ

มี.ค. - เมย.63
ต.ค.62-มี.ค.63

1,011,500.00

342,200.00

669,300.00

1. การส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงไตรมาส 1 - 2

ต.ค.62 - มี.ค. 63

1,011,500.00

342,200.00

669,300.00 ดาเนินการจานวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 1) ศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่น 19 วันที่ 5 ต.ค 62 - 31 ก.ค 63 (น.ส.สุพัตรา วรรณศิริ
กุล) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
2) อบรมการเสนอผลงานและการพูดเพือ่ การประชุม (OCC) รุ่น
1/2563 วันที่ 6-29 พ.ย 62 (1.นางปัญจพร สุทธิยงค์ 2.นายภีร
ภัทร์ ดิษฐากรณ์) จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโร
ปการ กระทรวงการต่างประเทศ
3) อบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 วันที่ 29-30 พ.ย
62 (2 วัน) (นายภัฎ บพิธนิติกลุ ) จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มธ.
4) อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง
(AOCC) รุ่น 16/2563 วันที่ 27 ม.ค - 1 มี.ค 63 (180 ชม.)
(นายอภิชาติ อ่อนสร้อย) คชจ. 335,000.- จัดโดย สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
5) อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่น 11 วันที่ 6 พ.ย 62 - 10 ม.ค 63
(น.ส.สุวพร นิลทัพ) คชจ. 10,860 บาท จัดโดย สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง สถาบันวิชา

2. การส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงไตรมาส 3 - 4

เม.ย. - ก.ย. 63

737,600.00

1. ประสานงานวิทยากร/ จัดทารูปแบบการดาเนินการ 3 ครั้ง
2. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง และดาเนินโครงการ 2 ครั้ง
3. สรุป/ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง
11 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
ผลผลิต ร้อยละ ...( 90) ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์ ร้อยละ ...( 90) ของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมิน
ความคุ้มค่า
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สานักนโยบายและแผน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

737,600.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

12 โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ

(ไตรมาส 1 – 2)

1,000,000.00

10,000.00

990,000.00

1. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ ขออนุมัติโครงการ และดาเนินโครงการ
ในช่วงไตรมาส 1 - 2

ต.ค.62 - มี.ค.63

1,000,000.00

10,000.00

990,000.00 ดาเนินการจานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25-29 พย 62 การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของผู้เข้ารับการอบรมการเสนอผลงานและการพูดเพือ่
การประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 ผู้เข้าอบรม 2 คน (1.นางปัญจพร
สุทธิยงค์ 2.นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์) จัดโดย สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
2). ณ เมืองฟูกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ วันที่ 13-18 ธค 62การศึกษาดู
งานต่างประเทศของ น.ส.ชลธิชา มีแสง ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23 จัดโดย
สถาบันพระปกเกล้า

13 โครงการจัดสวัสดิการเพิม่ เติม และการสร้างการพึง่ พาตนเอง

ม.ค.-เม.ย.63

1. นาเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ ขออนุมัติจดั ทาโครงการ 1 ครั้ง

ม.ค. 63.

2. จัดบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในการทางาน 1 ครั้ง

ก.พ. - มี.ค. 63

3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง

เม.ย. 63.

14 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก
คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร 1 ครั้ง
- จัดเตรียมความพร้อม/ขออนุมัติ/ดาเนินโครงการ/สรุปและประเมินผลโครงการ/
ติดตามและประเมินผล 1/5 ครั้ง

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

(ไตรมาส 1 – 2)
(และไตรมาส 3 – 4)

100,000.00

ต.ค.62 - ส.ค.63

100,000.00

-

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักการคลังและงบประมาณ

100,000.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100,000.00

กาหนดจัดกิจกรรมวันที่ 23 -24 ม.ค.63

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

15 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพือ่ นาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62-ก.พ.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

168,400.00

1,225.00
1,225.00

ความก้าวหน้า

167,175.00

1. รณรงค์วัฒนธรรมจาขึ้นใจ มีสื่อที่ใช้ในการรณรงค์อย่างน้อย 2 ประเภท

ต.ค. - 15 ธ.ค. 62

35,000.00

2. กิจกรรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพือ่ สังคม” 1 ครั้ง

ต.ค.63.

63,400.00

-

63,400.00

3. สัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา 1 ครั้ง

พ.ย. 63.

70,000.00

-

70,000.00

4. ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กร และรายงานผลต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ 1/2 ครั้ง
16 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

33,775.00 กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับผู้บริหารของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมริมแม่น้า
เจ้าพระยา 401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เป็นการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม เพือ่ ขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน ) ได้ผลผลิต
ร้อยละ 92.30 โดยจะได้มีการดาเนินการติดตามผลการiปฏฺบตั ิตาม
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา "สามัคคี มีวินัย ใจ
ซื่อตรง"ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต่อไป

ธ.ค.62 - ม.ค.63
ต.ค.62 - ก.ย. 63

1. นาเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ 214,500
ต.ค. - ธ.ค. 62
และประกาศหลักเกณฑ์ 1/2 ครั้ง
17 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส 11,000
(ไตรมาส 1 – 2)
242,900
(ไตรมาส 3 – 4)
1. ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ครั้ง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

ก.พ.63.

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11,000.00

-

11,000.00

11,000.00

-

11,000.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

18 โครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเลขาธิการ ต.ค.62 - มี.ค.63
วุฒิสภา

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
2. การศึกษาดูงาน เพือ่ เสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์ถึงโทษภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 2 รุ่น
3. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดาเนินโครงการต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 1/2 ครั้ง
19 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19,300.00

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
16,300.00

ความก้าวหน้า

ม.ค.63.

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
3,000.00

ต.ค. 62 - ม.ค. 63

ผลผลิต ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ ร้อยละ 91 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาเนินการแล้ว
19,300.00

16,300.00

3,000.00 รับฟังบรรยายนสรุปและศึกษาดูงาน วันที่ 12-14 พ.ย. 62
ณ พิพิษภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช.

ก.พ. - มี.ค. 63
ต.ค.62 - ก.พ.63

1. รวบรวมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง

ต.ค. 62

2. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และสรุปผลการจัดโครงการ 1 ครั้ง

ธ.ค. 62

3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ 1/2 ครั้ง

ก.พ. 63

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 3

งบประมาณ (บาท)

171,800.00

-

171,800.00 จัดกิจกรรมวันที่ 21 -22 ก.พ.63

171,800.00

-

171,800.00

3,880,000.00

685,975.00

3,194,025.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขดี สมรรถนะสูง
1 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง

ต.ค.62-ก.พ.63

-

103,000.00

สานักนโยบายและแผน

103,000.00

-

103,000.00 กาหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5 และวันที่ 17 ก.พ.63

พ.ย. - ธ.ค. 62

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 ครั้ง
3. สรุปผลการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ ม.ค. - ก.พ. 63
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1/2 ฉบับ
4. จัดทารายงานเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 1 ฉบับ มี.ค. 63
2 ชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจ
าปีมงบประมาณพ.ศ.
2563
1.
ขออนุ
ัติโครงการ (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมิ
นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการของรัฐสภาเห็นชอบกรอบการประเมินฯ) 1 ครั้ง

103,000.00

ต.ค.62-ก.พ.63
ต.ค. - ธ.ค. 62

17,000.00

2. ประสานงานวิทยากร และดาเนินการจัดโครงการ 1/2 ครั้ง

ธ.ค.62 - ม.ค.63

17,000.00

3. สรุปประเมินผลโครงการ

ม.ค. - ก.พ.63

6,750.00

10,250.00

สานักนโยบายและแผน
ดาเนินการแล้ว

6,750.00

10,250.00 จัดกิจกรรมวันที่ 22 ต.ค. 62 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลผลิต ร้อยละ 92 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
กาหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง
กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

3 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลการประชุมวุฒิสภาอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62-ก.พ.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักการประชุม

1. ตั้งคณะทางานในการดาเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต.ค. 63.

- ได้มีคาสั่ง ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แต่งตั้ง
คณะทางานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ ประจาปีงบประมาณ 2562 คณะทางานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ ฯ ได้มีการประชุมหารือเพือ่ กาหนด
แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดรูปแบบเนื้อหาที่จะ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ได้มีการจัดทาสรุปผลการประชุมวุฒิสภา
และเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในรูปแบบหัวข้อสรุปผลการ
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่
11 พฤศจิกายน 2562 - ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Senate.go.th
/แอพพลิเคชั่นไลน์ Secretariat - Senate แอพพลิเคชั่นไลน์
สมาชิกวุฒิสภา / Facebook Page สานักการประชุมวุฒิสภา

2. ออกแบบรูปแบบ/เนื้อหาสาหรับการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.62 - ม.ค. 63

- ดาเนินการแล้ว

3. เผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆทุกครั้งที่มีการประชุมวุฒิสภา

พ.ย. 62 - ส.ค. 63

- ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่าง ๆ ตาม
แผนดาเนินงานที่ให้เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย 62

4. สารวจการรับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆ 1 ครั้ง

15 ส.ค.- ก.ย. 63

- ดาเนินการไตรมาสที่ 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

4 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่งตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญัติ
1. สร้างเครื่องมือจัดทาระบบสารสนเทศ ศึกษากระบวนการได้มา และรวบรวมจัด
ข้อมูลองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ

งบประมาณ (บาท)

(ต.ค.62- ก.พ.63)

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค.62

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
สานักกากับและตรวจสอบ

ตั้งคณะทางานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนองค์ความรู้และการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่งตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
คณะทางานฯ ได้จดั ประชุมเพือ่ วางแผนการดาเนินงาน จานวน 2
ครั้ง และมอบหมายคณะทางานให้ทาการศึกษาและรวบรวม
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ ประเด็นการนาเสนอผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟกราฟฟิก คณะทางานฯ ได้
พิจารณาเพือ่ จัดทาอินโฟกราฟฟิก จานวน 2 ประเด็น คือ (1)
วุฒิสภากับการดาเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น (2) กระบวนการได้มาซึ่ง
บุคคลผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปัจจุบนั อยู่ระหว่าง
การประสานงานกับสานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เผยแพร่อนิ โฟ
กราฟฟิกในเวปไซต์ของวุฒิสภา https://www.senate.go.th

2. กาหนดรูปแบบการนาเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟกราฟฟิก 4 เรื่อง ธ.ค.62, มี.ค.63,
มิ.ย.63, ก.ย.63
3. ประสานงานกับสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กบั
ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
ก.ย.63
5 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ

ต.ค.62-ก.พ.63

1. จัดทาแผนการดาเนินงาน และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่สามารถใช้ ต.ค.62 - ม.ค. 63
งานระบบ และข้อมูลสถิติการรับส่งหนังสือภายนอก 1/2 ฉบับ
2. ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเชื่อมโยงระบบ 2 หน่วยงาน

ก.พ. - เม.ย. 63

3.ทดสอบการทางานของระบบ 2 หน่วยงาน

พ.ค. - ก.ค. 63

4. กาหนดหลักเกณฑ์ และวันเริ่มต้นใช้งาน 2 ฉบับ

ส.ค. 63.

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

6 โครงการบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ไปรัฐสภาใหม่

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62- ก.พ.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค. - ธ.ค. 62

- ดาเนินการทั้ง 2 กิจกรรม เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62

2. จัดทาหนังสือถึงแต่ละสานักให้ทบทวนพัสดุที่ครอบครองกับบัญชีพัสดุของแต่ละ
สานัก 1 เดือน
3. ดาเนินการไปตรวจสอบพัสดุที่แต่ละสานักฯ 7 เดือน และนาผลที่เข้าตรวจสอบ
พัสดุแต่ละสานักฯ มาปรับปรุงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 ครั้ง

ม.ค.63.

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

8 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 1 เรื่อง
3. รายงานผลการดาเนินงานฯ 1 ครั้ง

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักการคลังและงบประมาณ

1. ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทาบัญชีพัสดุและตรวจสอบพัสดุ 1 ครั้ง และ
ตรวจสอบบัญชีพัสดุของแต่ละสานักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3 เดือน

7 การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

ก.พ. - ก.ย. 63
ต.ค.62- เม.ย.63
(ไตรมาส 1 – 2)
(ไตรมาส
– 4)
ต.ค.62 - 3ก.ย.63

3,000,000.00

-

ไม่ใช้งบประมาณ

3,000,000.00 ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการอเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 12 งวด โดยอยู่ระหว่างการประชุมตรวจรับ
งาน

ต.ค. - ธ.ค. 62

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศแล้ว
2.อยู่ระหว่างดาเนินการ

ก.ย. 63.

9 การเช่าสายนาสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)

ต.ค.62 - ก.ย.63
(ไตรมาส 1 – 2)

3,000,000.00

495,000.00

2,505,000.00 1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 27 พ.ย 62
2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 3 ม.ค 63

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์

(ต.ค.62-มี.ค.63)
(ไตรมาส 1 – 2)

4,000,000.00

666,666.67

3,333,333.33 1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ย 62
2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค 62

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค.62 - ก.ย.63

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กาหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะทางาน ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี ต.ค. 62 - ก.พ. 63
สารสนเทศ 1/2 เรื่อง
3. นาเรียนผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา 1 เรื่อง และ ประกาศใช้แผนฯ 1 ฉบับ
พ.ค.63
4. ติดตามการดาเนินการตามแผนฯ รายงานบริหารตามสายผู้บงั คับบัญชา 1 เรื่อง

- อยู่ระหว่างการดาเนินการ

มิ.ย. - ก.ย. 63

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 4

10,120,000.00

1,168,416.67

8,951,583.33

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1 โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หน้าที่ และ
อานาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจาลองสัญจร)

ต.ค.62- ก.ย.63

1. ดาเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในต่างจังหวัด ต.ค.62 - มี.ค. 63
10 ครั้ง
2. ดาเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ต.ค.62 - มี.ค. 63
ในกรุงเทพมหานคร 5 ครั้ง

300,000.00

-

300,000.00

200,000.00

-

100,000.00

-

200,000.00 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี วันที่ 17 ธ.ค 62
จานวนผู้เข้าร่วม 645 คน
100,000.00

สานักประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

2 การจัดทาวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ความก้าวหน้า

ต.ค.62 - มี.ค.63

825,000.00

-

825,000.00 อนุมัติจดั จ้าง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จากัด จัดพิมพ์วารสาร "สาร
วุฒิสภา" เดือนละ 1 ฉบับ จานวน 4,000 เล่ม

1. ฉบับที่ 1

ต.ค.62.

137,500.00

-

137,500.00 1. เดือน ต.ค. จานวน 4,000 เล่ม

2. ฉบับที่ 2

พ.ย. 62

137,500.00

-

137,500.00 2. เดือน พ.ย. จานวน 4,000 เล่ม

3. ฉบับที่ 3

ธ.ค.62.

137,500.00

-

137,500.00 3. เดือน ธ.ค. จานวน 4,000 เล่ม

4. ฉบับที่ 4

ม.ค.63.

137,500.00

-

137,500.00

5. ฉบับที่ 5

ก.พ.63.

137,500.00

-

137,500.00

6. ฉบับที่ 6

มี.ค.63.

137,500.00

-

137,500.00

200,000.00

-

200,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ช่วงเดือน ก.พ.63

3 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
พ.ย.62 - ก.พ.63
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
1. ขออนุมัติดาเนินโครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ 1 ครั้ง

พ.ย. 62

-

2. ทาหนังสือเชิญชวนโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันฯ 1 เดือน

ธ.ค.62.

-

3. จัดการแข่งขันฯ รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง 1 ครั้ง

ม.ค.62.

4. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัดการแข่งขัน 1 ครั้ง

ก.พ. 63.

200,000.00

-

3,000,000.00

-

พ.ย.62.

750,000.00

-

750,000.00 จ.ลาปาง วันที่ 16 - 18 ม.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน

ครั้งที่ 2

ธ.ค. 62.

750,000.00

-

750,000.00 จ.นครพนม วันที่ 27 - 29 ม.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน

ครั้งที่ 3

ม.ค. 63.

750,000.00

-

750,000.00 จ.ชลบุรี วันที่ 12 - 14 มี.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน

ครั้งที่ 4

ก.พ. 64.

750,000.00

-

750,000.00 จ.ชุมพร วันที่ 26 - 28 มี.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน

4 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
ดาเนินการจัดโครงการฯ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1

พ.ย.62 - มี.ค.63

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์

200,000.00

3,000,000.00 อยู่ระหว่างการขอปรับระยะเวลาการจัดกิจกรรม

สานักประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

11
การประกวดคลิ
ปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจาลอง"
5 สมาชิ
กวุฒิสภาพบประชาชน

งบประมาณ (บาท)
ความก้าวหน้า

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

คงเหลือ

(เม.ย.-ก.ย.64)
ต.ค.62
- ก.ย.63

1,000,000.00
2,500,000.00

20.00
1,673,348.46

999,980.00
826,651.54

1. ดาเนินการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดือนละครั้ง ๆ ละ 2 จังหวัด
หรือตามนโยบาย

ต.ค.62 - มี.ค. 63

2,000,000.00

1,673,348.46

2. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการฯ

ต.ค.62 - มี.ค. 63

500,000.00

326,651.54 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนลงพืน้ ที่พบประชาชน จานวน 23
ครั้ง ดังนี้
1.
จ.อุตรดิตถ์ และจ.ลาปาง วันที่ 2-3 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)
2. จ.
ระยอง ตราด จันทบุรี วันที่ 9-11 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคตะวันออก
3. จ.
ลาพุน เชียงใหม่ วันที่ 9-11 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน)
4 จ.นครปฐม วันที่ 17 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชน
ภาคกลาง
5. จ.
ชัยภูมิ วันที่ 16 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
6.
จ.นครราชสีมา วันที่ 25-26 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
7. จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 28-29 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
8. จ.กาแพงเพชร วันที่ 31 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)
9. จ.นราธิวาส วันที่ 31 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชน
ภาคใต้ 10. จ.กาญจนบุรี วันที่ 1 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบ
500,000.00 ประชาชนภาคกลาง 11. จ.แพร่ น่าน วันที่ 7-9 พ.ย.62 คกก.
โครงการ สว.พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน)
12.
จ.แม่ฮอ่ งสอน วันที่ 13-15 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) 13. จ.สิงห์บรุ ี วันที่ 15 พ.ย.62
คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคกลาง 14. จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์
วันที่ 22-23 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 15. จ.ชุมพร วันที่ 23 พ.ย.62
คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคใต้ 16. จ.ขอนแก่น วันที่ 25
พ.ย.62 คกก.อานวยการโครงการ สว.พบประชาชนลงพืน้ ที่พบ
เยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาข่อนแก่น 17. จ.นครนายก วันที่
22 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก 18.
จ.หนองบัวลาภู และจ.เลย วันที่ 22 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 19. จ.สุโขทัย
วันที่ 4 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคเหนือ
(ตอนล่าง) 20. จ.อุบลราชธานี จ.อานาจเจริญ จ.ยโสธร วันที่ 6 - 7
ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนล่าง) 21. จ.ลพบุรี วันที่ 13 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคกลาง 22. จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 13 ธ.ค.62 คกก.
โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก 23. จ.ปทุมธานี วันที่
25 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคกลาง

-

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์
สานักกประชาสั

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

โครงการ

6 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพือ่ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ต.ค.62- ก.ย.63
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ 6 เดือน

ต.ค.62 - มี.ค. 62

2. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน
3. ดาเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ต.ค.62 - มี.ค. 62
ต.ค.62 - มี.ค. 62

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 5

งบประมาณ (บาท)

2,000,000.00

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
347,734.00

2,000,000.00

347,734.00

8,825,000.00

2,021,082.46

ความก้าวหน้า

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
1,652,266.00

กิจกรรมที่ 1 โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมาณ 936,000
บาทดาเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน
6.1 กิจกรรมพบสื่อมวลชน (Meet the Press) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
1,652,266.00 15 พ.ย 62 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ งบประมาณ
35,734 บาท
6.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน
(21,000 บาท) ดาเนินการมอบกระเช้า/ดอกไม้ รวมดาเนินการ
แล้ว 5 แห่ง จากที่ได้รับอนุมัติ จานวน 21 แห่ง เป็นเงิน 5,000
บาท (1).กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี วันที่ 21 ต.ค.62 (2)
หนังสือพิมพืไทยโพสต์ จากัด ครบรอบ 23 ปี วันที่ 21 ต.ค. 62 (3)
หนังสือพิมพ์ผู้จดั การครบรอบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62 (4) .
หนังสือพิมพ์ผู้จดั การครบรอบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62 (5) วันที่ 27
ธ.ค 62 หนังสือพิมพืไทยรัฐ ครบรอบ 70 ปี

6,803,917.54

สานักประชาสัมพันธ์ และสานักทีเ่ กีย่ วข้อง

