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ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

1 โครงการชีแ้จงกรอบการประเมนิผล 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนติิบญัญัติ  - 1 โครงการบรูณาการฐานข้อมลูวิชาการสังกดัรัฐสภา

การปฏบิติัราชการของส านกังาน ส านักวิชาการ  งบประมาณ 200,000 บาท และกฎหมายของส่วนราชการประจ าปงีบประมาณ 

เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ 2 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเปน็ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563   ส าหรับการปฏบิติังานด้านนติิบญัญัติ ส านักวิชาการ (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ 

ส านักนโยบายและแผน  และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 2 โครงการจัดท าฐานข้อมลูด้านวิชาการ

งบประมาณ 17,000 บาท ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนบัสนนุการพิจารณาศึกษากฎหมาย

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ 591,500  บาท /การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน

เกีย่วกบัการประเมนิความคุ้มค่า 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับ ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  การปฏบิติังานด้านนติิบญัญัติและการติดตามงาน 3 โครงการจัดท าข้อมลูวิชาการในรูปแบบ 

ส านักนโยบายและแผน งบประมาณ 133,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ชาติ Service Delivery

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบคุคล ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักวิชาการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

ส านักบริหารงานกลาง งบประมาณ 15,000 บาท งบประมาณ 143,000 บาท 4 โครงการพัฒนาฐานข้อมลูกฎหมายอาเซียน

4 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 4 โครงการพัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนารายบคุคล ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภานติิบญัญัติ

ด้านการเงินการคลังรัฐสภา (Individual development plan : IDP) ส านักกฎหมาย (หลัก)  ไม่ใช้งบประมาณ

ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 โครงการจัดท าบทวิเคราะหก์ระบวนการรับฟัง

งบประมาณ 8,500 บาท งบประมาณ 30,000 บาท ความคิดเหน็ของประชาชนและผู้เกีย่วข้อง

5 โครงการเรียนรู้กระบวนการปอ้งกนัและปราบปราม 5 โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้าง ต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย

การทุจริตส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา การพึ่งพาตนเอง ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  19,300 บาท ส านักการคลังและงบประมาณ  

งบประมาณ 50,000 บาท

การด าเนินการโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2 ) จ านวน 45 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

6 โครงการส่งเสริมการปฏบิติัตามหลักปรัชญา 6 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมธัยมศึกษา 6 โครงการจัดท าบทวิเคราะหเ์พื่อสนบัสนนุงานติดตาม 

เศรษฐกจิพอเพียง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมอืงการปกครอง เสนอแนะและเร่งรัดการปฏรูิปประเทศ และการ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล ในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ จัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ 171,800 บาท ทรงเปน็ประมขุ และงานวิชาการ

ส านักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแกท่้องถิน่ 7 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูเพื่อเชือ่มต่อ eMENSCR

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้น านักประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม” ส านักนโยบายและแผน (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

ส านักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 3,000,000 บาท 8 โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนบัสนนุงานด้าน

8 โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนนิการ

ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนการปฏรูิปประเทศ

ส านักนโยบายและแผน งบประมาณ 103,000 บาท ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 

(Career Path, Succession Plan,

 Talent Management และ Job Rotation)

ส านักบริหารงานกลาง  ไม่ใช้งบประมาณ

10 โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถ

ที่ใช้ในการปฏบิติังาน ทักษะและสมรรถนะ

ที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน

ส านักบริหารงานกลาง  ไม่ใช้งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

11 โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน

ด้านนติิบญัญัติและการติดตามงานตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ 427,000 บาท

12 โครงการส่งบคุลากรไปศึกษา/อบรมกบัหนว่ยงาน

ภายนอก

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 1,011,500 บาท

13 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 

ณ ต่างประเทศ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 1,000,000 บาท

14 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ

ที่เอือ้ต่อการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

และมคีวามสุข

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 100,000 บาท

15 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านยิมหลัก
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเปา้หมายขององค์กร

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 168,400 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

16 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกยีรติการปฏบิติั

การปฏบิติัตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ไมใ่ชง้บประมาณไตรมาส 1-2

17 โครงการสนบัสนนุการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสที ่1-2 ไม่ใช้งบประมาณ

18 โครงการสนบัสนนุการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม

ธรรมาภบิาล และความโปร่งใส

ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 11,000 บาท

19 โครงการพัฒนาส่ืออเิล็กทรอนกิส์เพื่อเผยแพร่ข้อมลู

การประชุมวุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ส านักการประชุม ไม่ใช้งบประมาณ

20 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มา

ซ่ึงบคุคลผู้ด ารงต าแหนง่ตามที่รัฐธรรมนญู

แหง่ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบญัญัติ

ส านักก ากับและตรวจสอบ ไม่ใช้งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

21 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงระบบ

สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ของส านกังาน

เลขาธิการวุฒิสภากบัหนว่ยงานภาครัฐ

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไม่ใช้งบประมาณ

22 โครงการบริหารจัดการครุภณัฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่

ส านักการคลังและงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ 

23 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลูและระบบ

โปรแกรมประยุกต์
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 300,000 บาท

24 โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไม่ใช้งบประมาณ

25 การเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 3,000,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

26 การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบ

เครือข่ายและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 4,000,000 บาท

27 โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไม่ใช้งบประมาณ

28 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ส านักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ 2,500,000 บาท

29 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล 

เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ

และการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ส านักประชาสัมพันธ์

งบประมาณ 2,000,000 บาท

30 การจัดท าวารสาร “สารวุฒิสภา” 

 ในรูปแบบหนงัสือ และ e-Book

ส านักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 825,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ม.ิย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 โครงการ จ านวน 31 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

31 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัการเมอืง 

การปกครองแการปกครองและบทบาท หนา้ที่

 และอ านาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบนั

การศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) 

ส านักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 300,000 บาท



   ตารางสรุปการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563   รอบ 3 เดือน   (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)  

       

ที ่ ส ำนัก จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร 
(บำท) 

งบประมำณ        
ที่เบิกจ่ำยจริง 

(บำท) 

 
คงเหลือ

งบประมำณ 
(บำท) 

ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  

 สถำนะของโครงกำร  

จัด
โครงกำร

แล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก ยุต ิ

1 ส ำนักประชำสัมพันธ์ 6   8,825,000.00 2,021,082.46 6,803,917.54 22.90 - 6 - - 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 4   15,000.00 11,705.00 3,295.00 78.03 1 3 - - 

3 ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 3   58,500.00 7,000.00 51,500.00 11.97 1 2 - - 

4 ส ำนักวิชำกำร 3   200,000.00 239,178.00 -39,178.00 119.59 - 3 - - 

5 ส ำนักกำรประชุม 1   - - - - - 1 - - 

6 ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 1   - - - - - 1 - - 

7 ส ำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3 4   - - - - - 4 - - 

8 ส ำนักกฎหมำย 1   - - - - - 1 - - 

9 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 12   3,673,500.00 542,643.00 3,130,857.00 14.77 1 11 - - 

10 ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

6   10,000,000.00 1,161,666.67 
8,838,333.33 

11.62 - 6 - - 

11 ส ำนักนโยบำยและแผน 4   253,000.00 131,377.00 121,622.00 51.93 2 2 - - 

รวม 45   23,025,000.00 4,114,652.13 18,910,347.87 

 

17.87 5 40 -   - 

  

  
 

       

      

 

 

    
 

      

 

 

    
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2563                                                         
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม 2562) 

(จ านวน  45 โครงการ ด าเนินการในไตรมาส  1 -2  โดยใช้เงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)                                                                                                                                                                  
จัดโครงการแล้ว จ านวน 5 โครงการ 

 
ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคล 
(ส านักบริหารงานกลาง)   
                          

15,000 11,705 3,295    
       

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานดา้น
การเงินการคลังรัฐสภา 
 (ส านักการคลังและงบประมาณ) 
 

8,500 7,000 1,500        
 

3 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
 

19,300 16,300 3,000   

4 ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563                       
(ส านักนโยบายและแผน) 
 

17,000 6,750 10,250   

5 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่าของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
(ส านักนโยบายและแผน)  
 

133,000 124,627 8,372 

   

 รวม 
 

192,800 166,382 26,418   

  

 

 หมายถงึ บรรลุค่าเป้าหมาย 

 หมายถงึ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 หมายถงึ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 



   

     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญตัิ   แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และขอ้มูลการวิจัยให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ

1 โครงการบูรณาการฐานขอ้มูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักวิชาการ (หลัก)
ส านักการประชมุ
ส านักกรรมาธกิาร 1, 2, 3
ส านักรายงานการประชมุและชวเลข             
ส านักกฎหมาย                                     
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักนโยบายและแผน

1.ทบทวนแผนบรูณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา
 พ.ศ.2562 –2565 ทบทวนแผน
2.จดัท าแผนบรูณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
พ.ศ.2563                                                                                           
 3. น าเข้าข้อมูลลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูล                                  
4. มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายในองค์กร

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

ประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภยั) ได้ลงนามในค าส่ังแต่งต้ัง คกก.
ร่วมกนั ระหว่างสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสนง.
เลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ด าเนินการขบรูณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และกฎหมายของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา  ตามค าส่ังรัฐสภาที่ 
262/2562 ลว 18 ธ.ค.62

2 โครงการจัดท าขอ้มูลวิชาการในรปูแบบ Service Delivery ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักวิชาการ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1.ประชุม 1 คร้ัง  /จดัท าแผน 1 แผน ต.ค 62

2.ด าเนินการตามแผน พ.ย.62 - ก.ย.63

3.ประชุม 11 คร้ัง พ.ย.62 - ก.ย.63

4. ระดมความคิดเหน็ 1 คร้ัง ส.ค 63

5. จดัท ารายงาน 1 ฉบบั ก.ย 63

ส านักทีร่บัผิดชอบ

 1. วันที่ 1  ต.ค.62  ประชุมคณะท างาน Webpage ส านักวิชาการ
  2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหารือเกี่ยวกบัการด าเนิน
โครงการจดัท าข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกบั
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและผบก.กลุ่มงานวิจยัและข้อมูล       
เพือ่ก าหนดรายละเอยีดการด าเนินโครงการ  กลุ่มเปา้หมาย และ
วิเคราะหค์วามต้องการใช้ข้อมูลวิชาการ  ก าหนดรายการข้อมูล
วิชาการและวิธีการจดัท าข้อมูลวิชาการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
เพือ่น าเสนอโครงการไปยังกลุ่มเปา้หมาย   ก าหนดรูปแบบการ
น าเสนอโครงการและการส่ือสารข้อมูลวิชาการไปยังกลุ่มเปา้หมาย 
 ก าหนดวิธีการประเมินผลโครงการ  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการด าเนินโครงการ                                                      
  3. จดัท าบนัทึกขอความอนุเคราะหจ์ดัท าเว็บไซด์หรือเว็บเพจ    
เพือ่สนับสนุนการด าเนินโครงการจดัท าข้อมูลวิชาการในรูปแบบ 
Service Delivery ไปยังส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 วันที่ 31  ต.ค 62

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563   รอบ 3  เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

3 โครงการเสรมิสรา้งความรูใ้นวงงานนิติบัญญตัิ ต.ค.62 - ก.ย.63 200,000.00         239,178.00      39,178.00-         ส านักวิชาการ

1. เสนอเร่ืองใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา เลือกหวัข้อการสัมมนา 
ประสานวิทยากร สถานที่และขออนุมัติโครงการฯ

ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ด าเนินการแล้ว 1 คร้ัง

 2. ด าเนินการจดัสัมมนาฯ 3 คร้ัง

พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63 200,000.00        239,178.00       39,178.00-          ด าเนินการแล้ว 1 คร้ัง                                                      
   1. วันที่ 17 ต.ค. 62 จดัสัมนาเร่ือง การเสริมสร้างความพร้อมใน
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏรูิปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบรีุ

 3. สรุปรายงานผลการสัมมนาฯ เสนอคณะกรรมการวิชาการ
พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63

 4. เผยแพร่ผลการสัมมนาฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63

4 โครงการจัดท าฐานขอ้มูลด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/
การควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดินรายด้าน

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ  ส านักกรรมาธกิาร 1,2,3 (หลัก)
 ส านักวิชาการ
 ส านักกฎหมาย
 ส านักนโยบายและแผน 
 ส านักการต่างประเทศ                             
ส านักภาษาต่างประเทศ                           
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. ก าหนดกลไกหลักในการจดัท าฐานข้อมูล และศึกษากระบวนการปฏบิติังาน      
เพือ่สนับสนุนการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบญัญัติ 1/2 คร้ัง

ต.ค.62 - ก.ย.63 อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาเพือ่ก าหนดกลไกหลักในการจดัท า
ฐานข้อมูล และกระบวนการปฏบิติังานเพือ่สนับสนุนการยกระดับ
การสนับสนุนงานด้านนิติบญัญัติ

2. ก าหนดขอบเขตและรายการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ฯ  1 แนวทาง ม.ค.- มี.ค.63

3. ส ารวจความต้องการ จดัท าข้อก าหนดในการใช้งาน  1 ฉบบั ปรับปรุง / พัฒนา 
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย 1 คร้ัง

ม.ค.- ก.ย.63

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบบั มี.ค. และ ก.ย.63

5 โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักกฎหมาย (หลัก)
ส านักการต่างประเทศ
ส านักภาษาต่างประเทศ
ส านักวิชาการ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเพือ่รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ต.ค.- ธ.ค. 62 1.ค าส่ังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 2338/2562 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย ลว 6 ธ.ค.62  

2. ประชุม/เสวนา/สัมมนาผู้รับผิดชอบ                                                        
3.น าเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

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

2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่วางแผนการด าเนินงาน จ านวน      
 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 25 ธค.62                                                
 3.น าเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในรายงาน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศลาว จ านวน 2 ฉบบั

4.ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน ก.ย. 63



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

6 โครงการจัดท าบทวิเคราะห์กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้เก่ียวขอ้งต่อผลกระทบของรา่งกฎหมายในชัน้การพิจารณาของวุฒิสภาหรอื
คณะกรรมาธกิาร

ต.ค.62- ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักกรรมาธกิาร 1,2,3 (หลัก)
ส านักวิชาการ
ส านักกฎหมาย

1. การรับฟังความคิดเหน็จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 5 คร้ัง ต.ค.62- ก.ย.63 อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามและ     
รับฟังข้อมูลเบือ้งต้นจากกลุ่มงานคณะกรรมาธิการซ่ึงปฏบิติัหน้าที่
เปน็ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่มีการพิจารณา
 ติดตามเร่ืองต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกบั 
ร่างพระราชบญัญัติ

2. การจดัท าบทวิเคราะหก์ระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน 1 ฉบบั ต.ค.62- ก.ย.63

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่1 200,000.00       239,178.00      39,178.00-         

1 โครงการจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการ
ปฏริปูประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติ และงานวิชาการ

ต.ค.62- ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักกรรมาธกิาร 1,2,3 (หลัก)
ส านักวิชาการ
ส านักกฎหมาย
ส านักนโยบายและแผน

1. ศึกษากระบวนการปฏบิติังาน ระบปุระเภทของเอกสารวิชาการ และศึกษารูปแบบ
ของเอกสารวิชาการ 1/3 คร้ัง

ต.ค.62 - ม.ค.63 1.อยู่ระหว่างศึกษาคู่มือการติดตาม การด าเนินการเสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายตามรัฐธรรมนูญ 
และการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ                     
    2.เตรียมประชุมคกก.พัฒนางานวิชาการของสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา เพือ่ก าหนดประเภทเอกสารวิชาการที่สามารถสนับสนุน
กระบวนการติดตาม การด าเนินการเสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏรูิปประเทศ และก าหนด standard format เพือ่ใช้เปน็แนว
ทางการจดัท าบทวิเคราะหเ์พือ่สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏรูิปประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ

2. ออกแบบระบบ แนวทาง หรือ กลไก 1 แนวทาง และระบกุลุ่มเปา้หมายในการ
จดัท าเอกสารวิชาการ 1 คร้ัง และอบรม/สัมมนาเชิงปฏบิติัการ  1 คร้ัง

มค. - 15 เม.ย. 63

3. กลุ่มเปา้หมายจดัท าเอกสารวิชาการ   1 คร้ัง เม.ย. - ก.ย. 63

4.ตรวจสอบเนื้อหา และเผยแพร่เอกสารวิชาการดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ 1/2 คร้ัง เม.ย. - ก.ย. 63

5. จดัประกวดและมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจ าปี ส.ค. 63

6. ส ารวจคุณภาพของเอกสารวิชาการ 1 คร้ัง และรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบบั

ม.ีค.63 และก.ย.63

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ และการด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

2 โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลเพ่ือเชือ่มต่อ eMENSCR ของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักนโยบายและแผน (หลัก)
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษาข้อมูลระบบ eMENSCR 1 คร้ัง และประสานงานกบัส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

พ.ย.62 - ม.ค.63 อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลระบบ

2. ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการติดตามประเมินผล 1 ระบบ ก.พ. - ม.ีค. 63

3. จดัท ารายงานการศึกษา 1 ฉบบั เม.ย 63

4. จดัท าแนวทางการด าเนินงานเชื่อมโยงระบบ 1 โครงการ พ.ค. - ม.ิย. 63

3 โครงการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการ
ด าเนินการตามแผนการปฏริปูประเทศและการด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติของ
วุฒิสภา

ต.ค.62-ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ (คณะกรรมการฯ)
ส านักกรรมาธกิาร 1,2,3 (หลัก)
ส านักนโยบายและแผน
ส านักวิชาการ
ส านักกฎหมาย

  1.แต่งต้ังคณะกรรมการ                                                                         
 2. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห ์และก าหนดแนวทางและวิธีการ             
 3.ด าเนินการตามแนวทางและวิธีการที่ก าหนด                                               
   4.รายงานผลการด าเนินการต่อเลขาธิการวุฒิสภา

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

 1.ต้ังคณะกรรมการแล้ว                                                   
 2.คกก.ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการแล้ว                              
 3.อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด โดยมอบให้
ส านักเทคโนฯ ด าเนินการออกแบบระบบ ต.ส.ร

0 0 0                                                งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่2 



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รบับรกิารเชงิรกุ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Career Path, Succession 
Plan, Talent Management และ Job Rotation)

ไม่ใชง้บประมาณ ส านักบรหิารงานกลาง

กิจกรรมที ่1  - ทบทวนเส้นทางความกา้วหน้าทุกสายอาชีพ โดยจดัท าเปน็ (ร่าง) 
ประกาศ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 คร้ัง                                                  
   - คณะท างานทบทวน (ร่าง) ประกาศ 1 คร้ัง ด าเนินการแจง้เวียน 1 คร้ัง            
 -  เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 1 คร้ัง แจง้เวียน 1 คร้ัง จดัอบรม 1 คร้ัง

พ.ย.62- ม.ีค63    
                        
เม.ย.- พ.ค.63    
ม.ิย.- ก.ย. 63

อยู่ระหว่างการทบทวนเส้นทางความกา้วหน้าของทุกสายงาน (10 
สายงาน) ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และการ
ทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก เพือ่น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ต่อไป

กิจกรรมที ่2 กจิกรรมแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)                         
     - ทบทวน หลักเกณฑ์ 1 คร้ัง                                                                
  - ด าเนินการตามแผน  1 คร้ัง                                                            
ส ารวจความพึงพอใจ/ สรุปผล/ รายงานเลขาธิการวุฒิสภา/ ส ารวจต าแหน่งที่ว่าง      
 1 คร้ัง

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

                            1.ด าเนินการทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession 
Plan) จากการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมา รวมถึงพิจารณา
เปรียบเทียบการด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งของส่วน
ราชการสังกดัรัฐสภา 2. จดัท าค าส่ังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านัก สนง.เลขาธิการวุฒิสภา                                             
         3. ด าเนินการส ารวจต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณ
ในแต่ละป ีและตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
              4. คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการพิจารณาแผนการ
ด าเนินการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ในส่วนของการสรร
หาผู้สืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักตามแผนพัฒนารายบคุคล) ผลการด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการจดัท าแผนปฏบิติัประจ าป ีพ.ศ. 2623 และ
ด าเนินการจดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก จะมีส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลเปน็
ผู้ด าเนินการ ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
รายบคุคล



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

กิจกรรมที ่3 ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
 1.รายงานผลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังส านัก
พัฒนาทรัพยากรบคุคล 1 คร้ัง
 2. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลพัฒนาข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง                     
 3.ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลพัฒนาข้าราชการตามกรอบ Talent Management  
    1 คร้ัง                                                                                           
 4. สร้างความเข้าใจ 1 คร้ัง                                                                    
5.รับสมัครคัดเลือก 1 คร้ัง                                                                      
6.คัดเลือก 1 คร้ัง

                       
ธ.ค.62 - ก.พ.63   
                     
ก.พ. - เม.ย.63   
ม.ีค. -ก.ย.63       
                    
เม.ย.-ก.ย.63       
ก.ค-ส.ค..63       
ส.ค.-ก.ย.63

1. ส านักบริหารงานกลางจดัท าหนังสือส่งมอบรายงานผล
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยัง
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพือ่ด าเนินการพัฒนาข้าราชการ       
        ผู้มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก  อยู่ระหว่างรอความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล

กิจกรรมที ่4 แผนการหมุนเวียนการปฏบิติังาน (Job Rotation)
  -ทบทวน/ ประชาสัมพันธ์ /น าแนวทางไปปฏบิติั 1 คร้ัง                                 
  - ติดตาม  1 คร้ัง                                                                          - 
ประชุม 1 คร้ัง

ต.ค.-พ.ย.62        
 ต.ค.-พ.ย.62      
พ.ย.62

1. น าแนวทางการหมุนเวียนการปฏบิติังานไปด าเนินการปฏบิติัใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเปา้หมาย คือ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจแุละแต่งต้ังในต าแหน่งประเภทวิชาการ
 ระดับปฏบิติัการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จ านวน 13 ราย)  ผล
การด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนแนวทางการ
หมุนเวียนการปฏบิติังานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา             
                .2 อยู่ระหว่างการติดตามการหมุนเวียนการ
ปฏบิติังานของข้าราชการที่ได้รับการหมุนเวียนของปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562       3. ประชุมคณะกรรมการเพือ่พิจารณาแนวทาง 
การหมุนเวียนการปฏบิติังาน

2 โครงการทบทวนมาตรฐานความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการปฏบิัติงาน ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงาน

ต.ค.62-ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักบรหิารงานกลาง

1. ศึกษา/ค้นคว้า/เกบ็รวบรวมข้อมูล 1 คร้ัง ต.ค.62- ม.ีค.63 1. จดัท าแผนด าเนินการโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ 
เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการสรรหาและพัฒนาบคุลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563                  
 2. ศึกษา/ค้นคว้าและประสานงานแหล่งข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะ
งานของต าแหน่งนิติกร และวิทยากรในทุกส านัก และพจนานุกรม
สมรรถนะของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัปจัจบุนั และ
พจนานุกรมสมรรถนะของหน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมทั้ง
พจนานุกรมสมรรถนะที่จดัท าโดยบริษัท แพร็กซิส อนิไซท์ จ ากดั 
เมื่อป ีพ.ศ. 2552                                                           
 3. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพจนานุกรมสมรรถนะของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัปจัจบุนั

2. น าผลที่ได้ไปด าเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห/์ออกแบบมาตรฐาน 1 คร้ัง เม.ย.- ก.ค.63

3. รายงานผลการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏบิติังาน  1 คร้ัง ส.ค. - ก.ย. 63



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ
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ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

3 โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารงานบุคคล ต.ค.62- ส.ค.63 15,000.00         11,705.00         3,295.00            ผลผลิต ร้อยละ 70.13 (80) ของกลุ่มเปา้หมายได้
เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด                      
  ผลลัพธ ์ ร้อยละ ...(80) ของกลุ่มเปา้หมายได้
น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ใน
การปฏบิติังาน

ส านักบรหิารงานกลาง

1. รวบรวมกฎ ระเบยีบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ค าส่ัง ต.ค.62 - ก.พ.63
ด าเนินการแล้ว

2. จดัการอภปิราย/สัมมนาเกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์และการด าเนินงานด้าน
การบริหาร 1 คร้ัง

ม.ีค.63 15,000.00          11,705.00         3,295.00            

จดักจิกรรม ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หวัข้อ แนวทางการจดัท า
ผลงานที่ใช้ในการประเมินเพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น สายงานนิติการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
 อบรมในวันที่ 14 พ.ย. 62  ณ หอ้งประชุม หมายเลข 2703  
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ต าแหน่งสายงานนิติกรที่มีคุณสมบติัและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
ประเมินเพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ภายในป ีพ.ศ. 2563 จ านวน 109 คน 2) รุ่นที่ 2 การอภปิราย 
หวัข้อ แนวทางการจดัท าผลงานที่ใช้ในการประเมินเพือ่เล่ือนขึ้น
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาการ? โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อสิรชัย และดร.ถวิลวดี บรีุกลุ อบรมใน
วันจนัทร์ที่ 25 พ.ย 62 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
คู่มือผู้บงัคับบญัชาในการด าเนินการด้านวินัยของผู้อยู่ใต้บงัคับ
บญัชา วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 2702  ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ ซ่ึงมีกลุ่มเปา้หมาย คือ ผู้บริหาร และ
ผู้บงัคับบญัชากลุ่ม/กลุ่มงาน จ านวน 116 คน เข้าร่วม 87 คน คิด
เปน็ร้อยละ 75

3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการจดัฝึกอบรมหรือบรรยายฯ 1 คร้ัง ก.ค. - ส.ค.63 อยู่ระหว่างด าเนินการ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ
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ที่ โครงการ

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human 
Resource Information System : HRIS)

ม.ค.- ก.ย 63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักบรหิารงานกลาง

 1. ศึกษา วิเคราะห ์และก าหนดข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ Web Service                       
2. ด าเนินการน าข้อมูล                                                                      3. 
จดัท ารายงานผลการบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลบคุลากรฯ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา

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

  1. ด าเนินการแล้ว                                                       
2.การน าเข้าข้อมูล ได้บนัทึกข้อมูลประวัติในส่วนของข้อมูลส่วน
บคุคล สถิติการลา การศึกษา ที่อยู่ การด ารงต าแหน่ง การเล่ือนขั้น
เงินเดือน ทายาทผู้รับผลประโยชน์ เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ และ
ภาพถ่ายของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ าสังกดั
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาลงในระบบสารสนเทศ (DPIS) โดย
ระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงกบัระบบสารสนเทศบคุลากร (ท าเนียบ
บคุลากรอเิล็กทรอนิกส์) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล
ส าหรับผู้บริหาร ส านักบริหารงานกลาง ได้แจง้เวียนใหบ้คุลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าใช้ระบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้ จาก
การแจง้เวียนได้มีบคุลากรใหค้วามสนใจและตรวจสอบข้อมูลทาง
ระบบสารสนเทศ (DPIS) จ านวนมาก และได้มีการแจง้เปล่ียน
อพัเดตข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจบุนั กลุ่มงานทะเบยีนประวัติและสถิติ 
ส านักบริหารงานกลาง จงึขอจดัส่งรายงานดังกล่าว

5 โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงานด้าน
นิติบัญญตัิและการติดตามงานตามยทุธศาสตรช์าติ

ต.ค.62-ก.พ.63 591,500.00       156,646.00      434,854.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. หลักสูตร การจดัท าบทวิเคราะหเ์พือ่สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการ
ปฏรูิปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ 1 คร้ัง

พ.ย.62 - ม.ค.63 207,000.00        -                 207,000.00        อยู่ระหว่างจดัท ารายละเอยีดหลักสูตรฯ

2. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏรูิปประเทศ 1 คร้ัง

พ.ย.62 - ม.ค.63 30,000.00          -                 30,000.00          อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร

3. หลักสูตร "เสริมสร้างเทคนิคการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563" 1 คร้ัง

ต.ค. - ธ.ค.62   112,000.00        97,600.00         14,400.00          จดัโครงการอบรมวันที่ 28-31 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ 
ศึกษาดูงานวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ด ารงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

4. หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ
เจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา 1 คร้ัง

ต.ค. - พ.ย. 62 80,000.00          37,900.00         42,100.00          จดัโครงการอบรมวันที่ 24-25 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ 
ศึกษาดูงานวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ

5. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
วิทยาการ 1 คร้ัง

ม.ค. - ก.พ. 63 50,000.00          -                 50,000.00          

6. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
ทรัพยากรบคุคล

พ.ย.- ธ.ค. 62 53,500.00          21,146.00         32,354.00          จดัโครงการอบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ 
ศึกษาดูงานวันที่ 20 พ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กลุ่มเปา้หมาย 30 คน

ผลผลิตที ่1  ร้อยละ 100                          
ผลผลิตที ่2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับ
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100

7. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
วิเทศสัมพันธ์

ม.ค.-ก.พ. 63 59,000.00          -                  59,000.00          
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6 โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงานด้านนิติบัญญตัิและการ
ติดตามงานตามยทุธศาสตรช์าติ

ต.ค.62-ก.พ.63 427,000.00       -                 427,000.00       อยู่ระหว่างจดัท ารายละเอยีดหลักสูตรฯ ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 1 คร้ัง

ต.ค.62-ก.ค.63 340,000.00        -                  340,000.00        

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงานด้านนิติบัญญตัิและการ
ติดตามงานตามยทุธศาสตรช์าติ

ต.ค.62 - ก.พ.63 143,000.00       16,272.00        126,728.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. หลักสูตร "การเสริมสร้างการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปน็
ผู้ประกอบการภาครัฐ เพือ่ขับเคล่ือนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2 รุ่น

ต.ค.62 - เมย.63 115,000.00        -                  115,000.00        จดัโครงการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ม.ค.63  รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 
ม.ค.63  ณ หอ้ง 2703 อาคารสุขประพฤติ

2. กจิกรรมการประชุมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 จ านวน  1 คร้ัง

ต.ค.62 - ม.ค.63 28,000.00          16,272.00         11,728.00          จดัโครงการอบรมวันที่ 26 พ.ย.62 ณ อาคารสุขประพฤติ

8 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development
 plan : IDP)

ต.ค.62 - ม.ีค.63 30,000.00         -                 30,000.00         อยู่ระหว่างจดัท ารายละเอยีดหลักสูตรฯ ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. จดัเตรียมความพร้อมโครงการ และขออนุมัติโครงการ  1/2 คร้ัง ต.ค. - พ.ย. 62

2. ด าเนินโครงการ 4 คร้ัง พ.ย. - ม.ีค. 62

3. สรุป/ประเมินผลโครงการ และติดตามและประเมินผล 1/2 คร้ัง ม.ค. - ม.ีค. 63

12 โครงการเพ่ิมความรู ้ทักษะงานตรวจสอบภายใน (เม.ย.- ก.ย.63) 3,100,000.00     กลุ่มตรวจสอบภายใน
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9 โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ งานด้านการเงินการคลังรฐัสภา (เม.ย.- ก.ย.63) 8,500.00           7,000.00         1,500.00           ผลผลิค ร้อยละ  89.50 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แนวทางการเบกิจา่ยเงินการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวกบังาน
ด้านการเงินการคลัง                                  
ผลลัพธ ์ร้อยละ ....(80 )ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กบั
การปฏบิติังานได้

ส านักการคลังและงบประมาณ

1. น าเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ขออนุมัติจดัท าโครงการ 1 คร้ัง ต.ค. 62.

2. จดับรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ (workshop) 1 คร้ัง พ.ย. - ธ.ค. 62 8,500.00            7,000.00          1,500.00            

3. สรุปรายงานผลการจดัโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 คร้ัง ม.ค. - ก.พ. 63

 1.ขออนุมัติจดัท าโครงการแล้ว                                          
2. จดัโครงการอบรมระบบเบีย้ประชุม วันที่ 25 ต.ค.62 ณ หอ้ง 
2702 อาคารสุขประพฤติ ในหวัข้อ  "การบนัทึกการเบกิค่าเบีย้
ประชุมและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมคณะกมธ .และคกก.ด้วยระบบ 
HR" แบง่การอบรมเปน็ 2 รุ่น  รุ่นละ 100 คน) 1) ภาคเช้า หวัข้อ 
ระเบยีบรัฐสภาว่าด้วยเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และการ
บนัทึกการเบกิค่าเบีย้ประชุมและการจา่ยค่าเบีย้ประชุม คกก.ด้วย
ระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 121 คน 2) ภาคบา่ย หวัข้อ พระราช
กฤษฎกีาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ส.ส. สว. และกมธ. พ.ศ. 2555 และการบนัทึกการเบกิค่าเบีย้
ประชุมและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR มี
ผู้เข้าร่วม 83 คน รวมผู้เข้าร่วม 204คน  3. สรุปรายงานผลการจดั
โครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 7 พ.ย.62



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

10  โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

ต.ค.62 - เม.ย.63 133,000.00       124,627.00      8,373.00           ผลผลิต ร้อยละ ...( 90) ของกลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประเมินความคุ้มค่า
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                      
 ผลลัพธ ์ร้อยละ ...( 90) ของกลุ่มเปา้หมาย
สามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมิน
ความคุ้มค่า
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส านักนโยบายและแผน

1. ประสานงานวิทยากร/ จดัท ารูปแบบการด าเนินการ 3 คร้ัง 15 ต.ค.- พ.ย 62 ด าเนินการแล้ว
2. ขออนุมัติโครงการ 1 คร้ัง และด าเนินโครงการ  2 คร้ัง ธ.ค.62 - ม.ค. 63 133,000.00        124,627.00       8,373.00            จดัอบรมเชิงปฏบิติัการ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62 รุ่นที่ 2

 วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 62ณ หอ้ง 2703 อาคารสุขประพฤติ

3. สรุป/ประเมินผลโครงการ 1 คร้ัง ม.ีค. - เมย.63 อยู่ระหว่างด าเนินการ
11 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ต.ค.62-ม.ีค.63      1,011,500.00 342,200.00      669,300.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. การส่งบคุลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงไตรมาส 1 - 2 ต.ค.62 - ม.ีค. 63       1,011,500.00 342,200.00       669,300.00        ด าเนินการจ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้    1) ศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
(ปรม.) รุ่น 19 วันที่ 5 ต.ค 62 - 31 ก.ค 63 (น.ส.สุพัตรา วรรณศิริ
กลุ) จดัโดย สถาบนัพระปกเกล้า                                          
   2) อบรมการเสนอผลงานและการพูดเพือ่การประชุม (OCC) รุ่น 
1/2563 วันที่ 6-29 พ.ย 62 (1.นางปญัจพร สุทธิยงค์  2.นายภรี
ภทัร์ ดิษฐากรณ์)  จดัโดย สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโร
ปการ กระทรวงการต่างประเทศ                                          
    3) อบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 101 วันที่ 29-30 พ.ย 
62   (2 วัน) (นายภฎั บพิธนิติกลุ)   จดัโดย คณะนิติศาสตร์ มธ.    
         4) อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารระหว่างประเทศชั้นสูง 
(AOCC) รุ่น 16/2563 วันที่ 27 ม.ค - 1 ม.ีค 63 (180 ชม.)     
(นายอภชิาติ ออ่นสร้อย) คชจ. 335,000.- จดัโดย สถาบนัการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ            
                      5) อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 
กองบญัชาการกองทัพไทย  รุ่น 11 วันที่ 6 พ.ย 62 - 10 ม.ค 63  
(น.ส.สุวพร นิลทัพ) คชจ. 10,860 บาท จดัโดย สถาบนัจติวิทยา
ความมั่นคง สถาบนัวิชา

2. การส่งบคุลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงไตรมาส 3 - 4 เม.ย. - ก.ย. 63         737,600.00 737,600.00       
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ที่ โครงการ

12 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ (ไตรมาส 1 – 2) 1,000,000.00     10,000.00        990,000.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. จดัเตรียมความพร้อมโครงการ ขออนุมัติโครงการ และด าเนินโครงการ
ในช่วงไตรมาส 1 - 2

ต.ค.62 - ม.ีค.63 1,000,000.00      10,000.00         990,000.00        ด าเนินการจ านวน 2 คร้ัง ดังนี้                                            
1)  ณ ประเทศสิงคโปร์  วันที่ 25-29 พย 62 การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของผู้เข้ารับการอบรมการเสนอผลงานและการพูดเพือ่
การประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 ผู้เข้าอบรม 2 คน (1.นางปญัจพร 
สุทธิยงค์ 2.นายภรีภทัร์ ดิษฐากรณ์) จดัโดย สถาบนัการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ          
2). ณ เมืองฟูกโุอกะ ประเทศญี่ปุน่  วันที่ 13-18 ธค 62การศึกษาดู
งานต่างประเทศของ น.ส.ชลธิชา มีแสง ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23  จดัโดย 
สถาบนัพระปกเกล้า

13 โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสรา้งการพ่ึงพาตนเอง ม.ค.-เม.ย.63 50,000.00         50,000.00         ส านักการคลังและงบประมาณ

1. น าเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ขออนุมัติจดัท าโครงการ 1 คร้ัง ม.ค. 63.

2. จดับรรยายเกี่ยวกบัการเสริมสร้างสุขภาพในการท างาน 1 คร้ัง ก.พ. - ม.ีค. 63 50,000.00          50,000.00          

3. สรุปรายงานผลการจดัโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 คร้ัง เม.ย. 63.

14 โครงการส่งเสรมิความสัมพันธแ์ละสรา้งบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมีความสุข

(ไตรมาส 1 – 2)
(และไตรมาส 3 – 4)

100,000.00       -                 100,000.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. กจิกรรมการประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ส่งเสริมการขับเคล่ือนความผาสุก 
คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบคุลากร 1 คร้ัง
 - จดัเตรียมความพร้อม/ขออนุมัติ/ด าเนินโครงการ/สรุปและประเมินผลโครงการ/
ติดตามและประเมินผล 1/5 คร้ัง

ต.ค.62 - ส.ค.63 100,000.00        100,000.00        

ก าหนดจดักจิกรรมวันที่ 23 -24 ม.ค.63
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15 โครงการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ต.ค.62-ก.พ.63 168,400.00       1,225.00         167,175.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล)

1. รณรงค์วัฒนธรรมจ าขึ้นใจ มีส่ือที่ใช้ในการรณรงค์อย่างน้อย 2 ประเภท ต.ค. - 15 ธ.ค. 62 35,000.00          1,225.00          33,775.00          กจิกรรมที่ 1 จดัสัมมนาเชิงปฏบิติัการระดับผู้บริหารของส่วน
ราชการสังกดัรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ณ หอ้งประชุมริมแม่น้ า
เจา้พระยา 401 อาคารรัฐสภา เกยีกกาย เปน็การสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกดัรัฐสภาเกี่ยวกบั
กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม เพือ่ขับเคล่ือน
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกดัรัฐสภามี
กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน ) ได้ผลผลิต 
ร้อยละ 92.30 โดยจะได้มีการด าเนินการติดตามผลการiปฏบฺติัตาม
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา "สามัคคี มีวินัย ใจ
ซ่ือตรง"ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต่อไป

2. กจิกรรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จติอาสาเพือ่สังคม” 1 คร้ัง ต.ค.63. 63,400.00          -                 63,400.00          

3. สัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกบัการขับเคล่ือนภารกจิวุฒิสภา 1 คร้ัง พ.ย. 63. 70,000.00          -                 70,000.00         

4. ติดตาม/ประเมินผลการปฏบิติัตามวัฒนธรรมองค์กร และรายงานผลต่อหวัหน้า
ส่วนราชการ 1/2 คร้ัง

ธ.ค.62 - ม.ค.63

16 โครงการคัดเลือกและเชดิชเูกียรติการปฏบิัติตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
รฐัสภา

ต.ค.62 - ก.ย. 63

214,500

 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. น าเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ พร้อมปญัหาอปุสรรคในการด าเนินการ
 และประกาศหลักเกณฑ์ 1/2 คร้ัง

ต.ค. - ธ.ค. 62

17 โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนคุณธรรมจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และความโปรง่ใส 11,000
(ไตรมาส 1 – 2)
242,900
(ไตรมาส 3 – 4)

11,000.00         -                 11,000.00         ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  1 คร้ัง

ก.พ.63. 11,000.00          -                 11,000.00          



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ
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    งบประมาณ   
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ด าเนินการ
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18 โครงการเรยีนรูก้ระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา

ต.ค.62 - ม.ีค.63 19,300.00         16,300.00        3,000.00           ผลผลิต ร้อยละ 98.20 ของบคุลากรที่เปน็
กลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการ                   
 ผลลัพธ ์ร้อยละ 91 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความตระหนักถึงโทษภยัการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัโทษภยัของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง

ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ด าเนินการแล้ว

2. การศึกษาดูงาน เพือ่เสริมสร้างความรู้เชิงประจกัษ์ถึงโทษภยัของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 2 รุ่น

ม.ค.63. 19,300.00          16,300.00         3,000.00            รับฟังบรรยายนสรุปและศึกษาดูงาน วันที่ 12-14 พ.ย. 62           
 ณ พิพิษภณัฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.

3. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินโครงการต่อหวัหน้าส่วน
ราชการ 1/2 คร้ัง

ก.พ. - ม.ีค. 63

19 โครงการส่งเสรมิการปฏบิัติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.62 - ก.พ.63 171,800.00       -                 171,800.00       จดักจิกรรมวันที่ 21 -22 ก.พ.63 ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. รวบรวมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง ต.ค. 62 

2. ด าเนินการอบรมเชิงปฏบิติัการ และสรุปผลการจดัโครงการ 1 คร้ัง ธ.ค. 62 171,800.00        -                  171,800.00        

3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อหวัหน้าส่วนราชการ 1/2 คร้ัง ก.พ. 63

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่3 3,880,000.00     685,975.00      3,194,025.00     



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ
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ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 4 พัฒนาขดีความสามารถขององค์กรให้มีขดีสมรรถนะสูง

1 โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ต.ค.62-ก.พ.63 103,000.00       -                 103,000.00       ส านักนโยบายและแผน

1. ขออนุมัติโครงการ 1 คร้ัง พ.ย. -  ธ.ค. 62

2. จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการบริหารความ
เส่ียงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 คร้ัง

103,000.00        -                  103,000.00        ก าหนดจดักจิกรรมวันที่ 5 และวันที่ 17 ก.พ.63

3. สรุปผลการด าเนินการประชุมเชิงปฏบิติัการ และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1/2 ฉบบั

ม.ค. - ก.พ. 63

4. จดัท ารายงานเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพือ่ประกาศใช้แผนบริหารความเส่ียง 1 ฉบบั ม.ีค. 63

2 ชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ต.ค.62-ก.พ.63 17,000.00         6,750.00         10,250.00         ส านักนโยบายและแผน
1. ขออนุมัติโครงการ (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการของรัฐสภาเหน็ชอบกรอบการประเมินฯ) 1 คร้ัง

ต.ค. - ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้ว ผลผลิต ร้อยละ 92  ของกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
ก าหนด                                                   
 ผลลัพธ ์ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง
กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ

2. ประสานงานวิทยากร และด าเนินการจดัโครงการ 1/2 คร้ัง ธ.ค.62 - ม.ค.63 17,000.00          6,750.00          10,250.00          จดักจิกรรมวันที่  22 ต.ค. 62 ณ หอ้ง 2703 อาคารสุขประพฤติ

3. สรุปประเมินผลโครงการ ม.ค. - ก.พ.63 อยู่ระหว่างด าเนินการ
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3 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพรข่อ้มูลการประชมุวุฒิสภาอยา่ง
ถูกต้องและรวดเรว็ 

ต.ค.62-ก.พ.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักการประชมุ

1. ต้ังคณะท างานในการด าเนินการพัฒนาส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ต.ค. 63.  - ได้มีค าส่ัง ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แต่งต้ัง
คณะท างานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน
ระบบส่ือสารอเิล็กทรอนิคส์ ประจ าปงีบประมาณ 2562 - 
คณะท างานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน
ระบบส่ือสารอเิล็กทรอนิคส์ ฯ ได้มีการประชุมหารือเพือ่ก าหนด
แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน
ระบบส่ือสารอเิล็กทรอนิกส์ และก าหนดรูปแบบเนื้อหาที่จะ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ได้มีการจดัท าสรุปผลการประชุมวุฒิสภา
และเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในรูปแบบหวัข้อสรุปผลการ
ประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปคีร้ังที่สอง) วันจนัทร์ที่
 11 พฤศจกิายน 2562 - คร้ังที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปคีร้ังที่สอง) 
วันจนัทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Senate.go.th
 /แอพพลิเคชั่นไลน์ Secretariat - Senate แอพพลิเคชั่นไลน์ 
สมาชิกวุฒิสภา / Facebook Page ส านักการประชุมวุฒิสภา

2. ออกแบบรูปแบบ/เนื้อหาส าหรับการจดัท าส่ืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ย.62 - ม.ค. 63  - ด าเนินการแล้ว

3. เผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆทุกคร้ังที่มีการประชุมวุฒิสภา พ.ย. 62 - ส.ค. 63  - ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่าง ๆ ตาม
แผนด าเนินงานที่ใหเ้ร่ิมต้ังแต่เดือนพ.ย 62

4. ส ารวจการรับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆ  1 คร้ัง 15 ส.ค.- ก.ย. 63
 - ด าเนินการไตรมาสที่ 4
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4 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบัการมีส่วนรว่มของประชาชนใน
กระบวนการได้มาซ่ึงบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญตัิ

(ต.ค.62- ก.พ.63) ไม่ใชง้บประมาณ ส านักก ากับและตรวจสอบ

1. สร้างเคร่ืองมือจดัท าระบบสารสนเทศ ศึกษากระบวนการได้มา และรวบรวมจดั
ข้อมูลองค์กรตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายบญัญัติ

ต.ค. - ธ.ค.62 ต้ังคณะท างานสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือนองค์ความรู้และการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการประจ าป ีโดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการจดัท าระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในกระบวนการได้มาซ่ึงบคุคลผู้ด ารงต าแหน่งตามที่
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายบญัญัติ ซ่ึง
คณะท างานฯ ได้จดัประชุมเพือ่วางแผนการด าเนินงาน จ านวน 2 
คร้ัง และมอบหมายคณะท างานใหท้ าการศึกษาและรวบรวม
กระบวนการได้มาซ่ึงบคุคลผู้ด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายบญัญัติ ประเด็นการน าเสนอผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนิโฟกราฟฟิก คณะท างานฯ ได้
พิจารณาเพือ่จดัท าอนิโฟกราฟฟิก  จ านวน 2 ประเด็น คือ (1) 
วุฒิสภากบัการด าเนินการเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบคุคลผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น (2) กระบวนการได้มาซ่ึง
บคุคลผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปจัจบุนัอยู่ระหว่าง
การประสานงานกบัส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เผยแพร่อนิโฟ
กราฟฟิกในเวปไซต์ของวุฒิสภา https://www.senate.go.th

2. ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนิโฟกราฟฟิก 4 เร่ือง ธ.ค.62, ม.ีค.63, 
ม.ิย.63, ก.ย.63

3. ประสานงานกบัส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใหก้บั
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา

ธ.ค. 62 - ก.ย. 63

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการจดัท าระบบสารสนเทศ ก.ย.63

5 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภากับหน่วยงานภาครฐั

ต.ค.62-ก.พ.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. จดัท าแผนการด าเนินงาน และศึกษาวิเคราะหข์้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่สามารถใช้
งานระบบ และข้อมูลสถิติการรับส่งหนังสือภายนอก 1/2 ฉบบั

ต.ค.62 - ม.ค. 63  - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

2. ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเชื่อมโยงระบบ 2 หน่วยงาน ก.พ. - เม.ย. 63

3.ทดสอบการท างานของระบบ 2 หน่วยงาน พ.ค. - ก.ค. 63

4. ก าหนดหลักเกณฑ์ และวันเร่ิมต้นใช้งาน 2 ฉบบั ส.ค. 63.
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6 โครงการบรหิารจัดการครภุณัฑ์เพ่ือไปรฐัสภาใหม่ ต.ค.62- ก.พ.63  ไม่ใชง้บประมาณ ส านักการคลังและงบประมาณ

1. ซักซ้อมความเข้าใจในการจดัท าบญัชีพัสดุและตรวจสอบพัสดุ 1 คร้ัง และ
ตรวจสอบบญัชีพัสดุของแต่ละส านักกบัทะเบยีนคุมทรัพย์สิน 3 เดือน

ต.ค. - ธ.ค. 62  - ด าเนินการทั้ง 2 กจิกรรม เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62

2. จดัท าหนังสือถึงแต่ละส านักใหท้บทวนพัสดุที่ครอบครองกบับญัชีพัสดุของแต่ละ
ส านัก 1 เดือน

ม.ค.63.  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

3. ด าเนินการไปตรวจสอบพัสดุที่แต่ละส านักฯ 7 เดือน และน าผลที่เข้าตรวจสอบ
พัสดุแต่ละส านักฯ มาปรับปรุงในทะเบยีนคุมทรัพย์สิน 1 คร้ัง

ก.พ. - ก.ย. 63

7 การบ ารงุรกัษาระบบฐานขอ้มูลและระบบโปรแกรมประยกุต์ ต.ค.62- เม.ย.63
(ไตรมาส 1 – 2)
(ไตรมาส 3 – 4)

3,000,000.00     -                 3,000,000.00     ได้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบของทางราชการอเบกิ
จา่ยเงินงบประมาณ 12 งวด  โดยอยู่ระหว่างการประชุมตรวจรับ
งาน

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

8 โครงการเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏบิติัในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 1 เร่ือง

ต.ค. - ธ.ค. 62 1.ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏบิติัในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศแล้ว

3. รายงานผลการด าเนินงานฯ 1 คร้ัง ก.ย. 63. 2.อยู่ระหว่างด าเนินการ

9 การเชา่สายน าสัญญาณความเรว็สูง (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

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

10 การเพ่ิมประสิทธภิาพการบ ารงุรกัษาระบบเครอืขา่ยและซ่อมแซมเครือ่ง
คอมพิวเตอร์

(ต.ค.62-ม.ี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

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

11 โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภา

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ศึกษาและวิเคราะหส์ถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1/2 เร่ือง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63  - อยู่ระหว่างการด าเนินการ

3. น าเรียนผู้บริหารตามสายบงัคับบญัชา 1 เร่ือง และ ประกาศใช้แผนฯ 1 ฉบบั พ.ค.63

4. ติดตามการด าเนินการตามแผนฯ รายงานบริหารตามสายผู้บงัคับบญัชา 1 เร่ือง ม.ิย. - ก.ย. 63

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่4 10,120,000.00   1,168,416.67   8,951,583.33     

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 5 พัฒนาและเสรมิสรา้งการเมืองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน

1 โครงการเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หน้าที ่และ
อ านาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร)

ต.ค.62- ก.ย.63 300,000.00       -                  300,000.00       ส านักประชาสัมพันธ์

1. ด าเนินการจดัโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการเมืองการปกครอง ในต่างจงัหวัด
 10 คร้ัง

ต.ค.62 - ม.ีค. 63 200,000.00        -                  200,000.00        คร้ังที่ 1  ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบรีุ  วันที่ 17 ธ.ค 62  
จ านวนผู้เข้าร่วม 645 คน

     

2. ด าเนินการจดัโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการเมืองการปกครอง 
ในกรุงเทพมหานคร 5 คร้ัง

ต.ค.62 - ม.ีค. 63 100,000.00        -                  100,000.00        



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
    งบประมาณ   

   ทีใ่ชจ้รงิ
 คงเหลือ

ส านักทีร่บัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ความกา้วหน้า สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

2 การจัดท าวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรปูแบบหนังสือ และ e-Book ต.ค.62 - ม.ีค.63 825,000.00       -                  825,000.00       อนุมัติจดัจา้ง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั จดัพิมพ์วารสาร "สาร
วุฒิสภา" เดือนละ 1 ฉบบั จ านวน 4,000 เล่ม

ส านักประชาสัมพันธ์

1. ฉบบัที่ 1 ต.ค.62. 137,500.00        -                  137,500.00        1. เดือน ต.ค. จ านวน 4,000 เล่ม

2. ฉบบัที่ 2 พ.ย. 62 137,500.00        -                  137,500.00        2. เดือน พ.ย. จ านวน 4,000 เล่ม

3. ฉบบัที่ 3 ธ.ค.62. 137,500.00        -                  137,500.00        3. เดือน ธ.ค. จ านวน 4,000 เล่ม

4. ฉบบัที่ 4 ม.ค.63. 137,500.00        -                  137,500.00        

5. ฉบบัที่ 5 ก.พ.63. 137,500.00        -                  137,500.00        

6. ฉบบัที่ 6 ม.ีค.63. 137,500.00        -                  137,500.00        

3 โครงการจัดการแขง่ขนัโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสรมิวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข

พ.ย.62 - ก.พ.63 200,000.00       -                  200,000.00       อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรม 1 คร้ัง ช่วงเดือน ก.พ.63 ส านักประชาสัมพันธ์

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการจดัการแข่งขันโต้วาทีฯ 1 คร้ัง พ.ย. 62 -                  

2. ท าหนังสือเชิญชวนโรงเรียนในพืน้ที่ภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันฯ 1 เดือน ธ.ค.62. -                  

3. จดัการแข่งขันฯ รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง 1 คร้ัง ม.ค.62. 200,000.00        -                  200,000.00        

4. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจดัการแข่งขัน 1 คร้ัง ก.พ. 63.

4 โครงการเสรมิสรา้งความพรอ้มแก่ท้องถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการเสรมิสรา้ง 
ผู้น านักประชาธปิไตยแบบมีส่วนรว่ม”

พ.ย.62 - ม.ีค.63 3,000,000.00     -                  3,000,000.00      อยู่ระหว่างการขอปรับระยะเวลาการจดักจิกรรม ส านักประชาสัมพันธ์

ด าเนินการจดัโครงการฯ จ านวน 4 คร้ัง  ดังนี้             คร้ังที่ 1 พ.ย.62. 750,000.00        -                  750,000.00        จ.ล าปาง วันที่ 16 - 18 ม.ค 63 กลุ่มเปา้หมาย 120 คน

                                                               คร้ังที่ 2 ธ.ค. 62. 750,000.00        -                  750,000.00        จ.นครพนม วันที่ 27 - 29 ม.ค 63 กลุ่มเปา้หมาย 120 คน

                                                               คร้ังที่ 3 ม.ค. 63. 750,000.00        -                  750,000.00        จ.ชลบรีุ วันที่ 12 - 14 ม.ีค 63 กลุ่มเปา้หมาย 120 คน

                                                               คร้ังที่ 4 ก.พ. 64. 750,000.00        -                  750,000.00        จ.ชุมพร วันที่ 26 - 28 ม.ีค 63 กลุ่มเปา้หมาย 120 คน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ
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ด าเนินการ

ที่ โครงการ

11 การประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจ าลอง" (เม.ย.-ก.ย.64) 1,000,000.00     20.00               999,980.00        ส านักประชาสัมพันธ์5 สมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน ต.ค.62 - ก.ย.63 2,500,000.00     1,673,348.46   826,651.54       ส านักประชาสัมพันธ์ 

1. ด าเนินการจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดือนละคร้ัง ๆ ละ 2 จงัหวัด 
หรือตามนโยบาย

ต.ค.62 - ม.ีค. 63 2,000,000.00      1,673,348.46    326,651.54        

2. ด าเนินการจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการฯ ต.ค.62 - ม.ีค. 63 500,000.00        -                  500,000.00        

คกก.โครงการ สว.พบประชาชนลงพืน้ที่พบประชาชน จ านวน 23  
 คร้ัง  ดังนี้                                                                 1.
 จ.อตุรดิตถ์ และจ.ล าปาง วันที่ 2-3 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)                                    2. จ.
ระยอง ตราด จนัทบรีุ วันที่ 9-11 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคตะวันออก                                          3. จ.
ล าพุน 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.
ชัยภมูิ 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.กาฬสินธุ ์วันที่ 28-29 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)                          
 8. จ.ก าแพงเพชร 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.กาญจนบรีุ วันที่ 1 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคกลาง   11. จ.แพร่ น่าน วันที่ 7-9  พ.ย.62 คกก.
โครงการ สว.พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน)                   12.
 จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 13-15 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบ
ประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน)   13. จ.สิงหบ์รีุ วันที่ 15  พ.ย.62 
คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคกลาง  14. จ.สุรินทร์ บรีุรัมย์ 
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.ขอนแกน่ วันที่ 25 
พ.ย.62 คกก.อ านวยการโครงการ สว.พบประชาชนลงพืน้ที่พบ
เยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาข่อนแกน่    17. จ.นครนายก วันที่
 22 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก  18. 
จ.หนองบวัล าภ ู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.อบุลราชธานี จ.อ านาจเจริญ จ.ยโสธร วันที่ 6 - 7
 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง)    21. จ.ลพบรีุ 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
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6 โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรกุในยคุดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาและเสรมิสรา้งการเมือง
ในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุขและการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

ต.ค.62- ก.ย.63 2,000,000.00     347,734.00       1,652,266.00      ส านักประชาสัมพันธ์ และส านักทีเ่ก่ียวข้อง

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 6 เดือน ต.ค.62 - ม.ีค. 62

2. ด าเนินการตามระเบยีบพัสดุว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง 6 เดือน ต.ค.62 - ม.ีค. 62

3. ด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต.ค.62 - ม.ีค. 62 2,000,000.00      347,734.00       1,652,266.00      

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 5 8,825,000.00     2,021,082.46   6,803,917.54     

กจิกรรมที่ 1 โครงการจา้งเหมาบริการในการปฏบิติังาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมาณ 936,000
 บาทด าเนินการจดัจา้งเรียบร้อยแล้ว                              
กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัส่ือมวลชน    
6.1 กจิกรรมพบส่ือมวลชน (Meet the Press) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 
15 พ.ย 62 ณ หอ้งโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ  งบประมาณ 
35,734 บาท                                                                 
   6.2 กจิกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันกอ่ต้ังส่ือมวลชน  
(21,000 บาท)  ด าเนินการมอบกระเช้า/ดอกไม้  รวมด าเนินการ
แล้ว 5 แหง่ จากที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 21 แหง่ เปน็เงิน 5,000 
บาท  (1).กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ป ีวันที่ 21 ต.ค.62 (2) 
หนังสือพิมพืไทยโพสต์ จ ากดั ครบรอบ 23 ป ีวันที่ 21 ต.ค. 62  (3)
 หนังสือพิมพ์ผู้จดัการครบรอบ 11 ป ีวันที่ 7 พ.ย 62 (4) .
หนังสือพิมพ์ผู้จดัการครบรอบ 11 ป ีวันที่ 7 พ.ย 62 (5) วันที่ 27 
ธ.ค 62 หนังสือพิมพืไทยรัฐ ครบรอบ 70 ปี




