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ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

จ านวน  70 โครงการ จัดโครงการแล้ว จ านวน 10 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ        
ท่ีจ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 
(ส านักบริหารงานกลาง)                            

15,000 11,705 
 

3,295       
       

2 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

500,000 41,450 458,550 
 

           

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการ
คลังรัฐสภา (ส านักการคลังและงบประมาณ) 

8,500 7,000 1,500        
 

4 โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสร้างการพ่ึงพาตนเอง 
(ส านักการคลังและงบประมาณ) 

50,000 34,394 15,606   

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

143,000 115,981 27,019 1.  

2.  
 

6 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

19,300 16,300 3,000     

7 โครงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

168,400 23,225 145,175 
  

8 
 

ช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
(ส านักนโยบายและแผน) 

17,000 6,750 10,250    

9 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน
ความคุ้มค่าของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ส านักนโยบายและแผน)  
 

133,000 124,627 8,373    

10 
 

โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  (ส านักนโยบายและแผน)  

103,000 79,286 23,714 

   
 รวม 1,157,200 460,718 696,482   

 

 

 
หมายถึง 

 
บรรลุค่าเป้าหมาย 

 
หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย    
 



จ ำนวน

โครงกำร

1

1

11

8

ส ำนักวชิำกำร

ส ำนักกำรประชุม

ส ำนัก

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

ส ำนักงำนประธำนวฒิุสภำ

ส ำนักประชำสัมพนัธ์

ส ำนักบริหำรงำนกลำง

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ

1

4

1

504,000.00

-

-

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

ส ำนักกำรพมิพ์

ส ำนักนโยบำยและแผน

ส ำนักกรรมำธกิำร 1 , 2 , 3

ส ำนักกฎหมำย

ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ

ส ำนักพฒันำทรัพยำกรบคุคล

ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ

4

141,500.00

-

1

18

9

2

งบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง 
(บำท)

-

-

4,763,606.87

33,605.00

47,069.00

21,074,800.00

194,900.00

118,200.00

3,081,896.00

6,602,486.68

-

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
(บำท)

8,600.00

3,830,500.00

3

5

1

210,663.00

8,600.00

3,830,500.00

16,311,193.13

239,178.00

-

-

-

-

-

-

141,500.00

8,524,604.00

40,113,881.32

159,900.00

45,337.00

161,295.00

71,131.00

264,822.00

-

-

-

14.13

-

82.29

จัด
โครงกำร

แล้ว

อยู่ระหว่ำง
ยกเลิก

ด ำเนินกำร

47.46

-

-

-

-

-

ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำย

งบประมำณ

-

-

22.01

17.24

39.82

สถำนะของโครงกำร

- 1

- 1

24.92

2 1 -

- 5 -

1 10 -

1 7 -

- 4 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

-

- 2 -

- 1 -

3 15 -

14.29% 60 -

ตำรำงสรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   (เดอืนตลุำคม 2562– มนีำคม 2563) 

คงเหลืองบประมำณ (บำท)

10
รวม 70 84,611,268.00 14,978,504.55 69,632,763.45 17.7

-

11,606,500.00

46,716,368.00

159,900.00

256,000.00 3 1 -

- 9



   

     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญตัิ   แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และขอ้มูลการวิจัยให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ

1  โครงการเสรมิสรา้งความรูใ้นวงงานนิติบัญญตัิ ต.ค.62 - ก.ย.63 400,000.00         239,178.00        160,822.00       ด ำเนินกำรแล้ว 2 คร้ัง คงเหลือ 2 คร้ัง ส านักวิชาการ

1. เสนอเร่ืองใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำ เลือกหวัข้อกำรสัมมนำ 
ประสำนวิทยำกร สถำนที่และขออนุมัติโครงกำรฯ

ต.ค. 62 ,ม.ค.63,
เม.ย.63 ,ก.ค.63

400,000.00         239,178.00        160,822.00       

 2. ด ำเนินกำรจดัสัมมนำฯ 4 คร้ัง

ต.ค.62, ม.ค
,พ.ค.,ส.ค..63

-                  ด ำเนินกำรแล้ว 2 คร้ัง 1. วันที่ 17 ต.ค. 62 จดัสัมนำเร่ือง กำร
เสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำร
ปฏรูิปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ  ณ โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบรีุ
   2.วันที่ 16 ม.ค. 63 จดักำรสัมมนำเร่ือง “กำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบญัญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ.
2563 ในมุมมองวุฒิสภำ” ณ หอ้งประชุมหมำยเลข 2702 ชั้น 27 
อำคำรสุขประพฤติ                                                          
           3. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำหวัข้อในกำรจดัสัมนำเร่ืองที่ 3

 3. สรุปรำยงำนผลกำรสัมมนำฯ เสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร
ต.ค.62, ม.ค
,พ.ค.,ส.ค..63

-                  

 4. เผยแพร่ผลกำรสัมมนำฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ก.ย..63 -                  

2 การน าเสนอผลการปฏบิัติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภาด้าน
กระทูถ้ามและรายงานประจ าปี

เม.ย.- ก.ย.63 42,000.00           -                   42,000.00         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เปน็โครงกำรได้รับงบประมำณไตรมำสที่ 3 -
 4

ส านักวิชาการ

3 โครงการบูรณาการฐานขอ้มูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ คณะอนุกก.ด้ำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกดั
รัฐสภำมอบหมำยฝ่ำยเลขำด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ส านักวิชาการ (หลัก)
ส านักการประชมุ
ส านักกรรมาธกิาร 1, 2, 3
ส านักรายงานการประชมุและชวเลข             
ส านักกฎหมาย                                     
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักนโยบายและแผน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563  ประจ าเดือนมีนาคม 2563 รอบ 6  เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

1.ทบทวนแผนบรูณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ
 พ.ศ.2562 –2565 
2.จดัท ำแผนบรูณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ 
พ.ศ.2563                                                                                           
 3. น ำเข้ำข้อมูลลด้ำนวิชำกำร และกฎหมำยในฐำนข้อมูล                                    
   4. มีกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยวิชำกำรและกฎหมำยภำยในองค์กร

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

  คณะอนุกรรมกำรด้ำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วน
รำชกำรสังกดัรัฐสภำ มีกำรประชุม คร้ังที่ 2/63 วันที่ 9 ม.ีค 63 
และคร้ังที่ 3/63 วันที่ 16 ม.ีค 63 เพือ่พิจำรณำรำยงำนผล
กำรศึกษำวิเครำะหฐ์ำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วน
รำชกำรสังกดัรัฐสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
มอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรปรับปรุงรำยงำนฯ ตำมข้อสังเกตของที่
ประชุม และน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
บรูณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกดั
รัฐสภำต่อไป

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

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

2.ด ำเนินกำรตำมแผน พ.ย.62 - ก.ย.63

  1.วันที่ 1  ต.ค.62  ประชุมคณะท ำงำน Webpage ส ำนักวิชำกำร
   2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหำรือเกี่ยวกบักำรด ำเนิน
โครงกำรจดัท ำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกบั
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและผบก.กลุ่มงำนวิจยัและข้อมูล       
เพือ่ก ำหนดรำยละเอยีดกำรด ำเนินโครงกำร  กลุ่มเปำ้หมำย และ
วิเครำะหค์วำมต้องกำรใช้ข้อมูลวิชำกำร  ก ำหนดรำยกำรข้อมูล
วิชำกำรและวิธีกำรจดัท ำข้อมูลวิชำกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 
เพือ่น ำเสนอโครงกำรไปยังกลุ่มเปำ้หมำย   ก ำหนดรูปแบบกำร
น ำเสนอโครงกำรและกำรส่ือสำรข้อมูลวิชำกำรไปยังกลุ่มเปำ้หมำย 
 ก ำหนดวิธีกำรประเมินผลโครงกำร  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินโครงกำร                                                      
 3. จดัท ำบนัทึกขอควำมอนุเครำะหจ์ดัท ำเว็บไซด์หรือเว็บเพจ    
เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ 
Service Delivery ไปยังส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
 วันที่ 31  ต.ค 62



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

3.ประชุม 11 คร้ัง พ.ย.62 - ก.ย.63

4. ระดมควำมคิดเหน็ 1 คร้ัง ส.ค 63

5. จดัท ำรำยงำน 1 ฉบบั ก.ย 63

5 โครงการเชือ่มโยงข้อมูลผลงานดา้นวชิาการและงานวจิยัภายในประเทศ 62,000.00         -                   62,000.00         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เปน็โครงกำรได้รับงบประมำณไตรมำสที่ 3 -
 4

ส านักวิชาการ

กจิกรรมที่ 1 ทบทวนและต่อยอดควำมร่วมมือทำงวชิำกำร กบัหน่วยงำนภำยนอกที่มี
ขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำงวชิำกำร (MOU)

12,000.00         -                   12,000.00         

กจิกรรมที่ 2 ส ำรวจอและคัดเลือกหน่วยงำนทำงวชิำกำรภำยในประเทศที่จะท ำกำรเปิดกำร
เจรจำในกำรเชือ่มโยงขอ้มูลด้ำนวชิำกำรและงำนวจิัย

50,000.00         -                   50,000.00         

6 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 ำหนดกลไกหลักในกำรจดัท ำฐำนข้อมูล และศึกษำกระบวนกำรปฏบิติังำน      
เพือ่สนับสนุนกำรยกระดับกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบญัญัติ 1/2 คร้ัง

ต.ค.62 - ก.ย.63 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรศึกษำเพือ่ก ำหนดกลไกหลักในกำรจดัท ำ
ฐำนข้อมูล และกระบวนกำรปฏบิติังำนเพือ่สนับสนุนกำรยกระดับ
กำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบญัญัติ

  1.วันที่ 1  ต.ค.62  ประชุมคณะท ำงำน Webpage ส ำนักวิชำกำร
   2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหำรือเกี่ยวกบักำรด ำเนิน
โครงกำรจดัท ำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกบั
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและผบก.กลุ่มงำนวิจยัและข้อมูล       
เพือ่ก ำหนดรำยละเอยีดกำรด ำเนินโครงกำร  กลุ่มเปำ้หมำย และ
วิเครำะหค์วำมต้องกำรใช้ข้อมูลวิชำกำร  ก ำหนดรำยกำรข้อมูล
วิชำกำรและวิธีกำรจดัท ำข้อมูลวิชำกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 
เพือ่น ำเสนอโครงกำรไปยังกลุ่มเปำ้หมำย   ก ำหนดรูปแบบกำร
น ำเสนอโครงกำรและกำรส่ือสำรข้อมูลวิชำกำรไปยังกลุ่มเปำ้หมำย 
 ก ำหนดวิธีกำรประเมินผลโครงกำร  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินโครงกำร                                                      
 3. จดัท ำบนัทึกขอควำมอนุเครำะหจ์ดัท ำเว็บไซด์หรือเว็บเพจ    
เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ 
Service Delivery ไปยังส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
 วันที่ 31  ต.ค 62



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

2. ก ำหนดขอบเขตและรำยกำรข้อมูล สำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ฯ  1 แนวทำง ม.ค.- มี.ค.63

3. ส ำรวจควำมต้องกำร จดัท ำข้อก ำหนดในกำรใช้งำน  1 ฉบบั ปรับปรุง / พัฒนำ 
ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำย 1 คร้ัง

ม.ค.- ก.ย.63

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ฉบบั มี.ค. และ ก.ย.63

7 โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักกฎหมาย (หลัก)
ส านักการต่างประเทศ ส านักภาษาต่างประเทศ
ส านักวิชาการ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบเพือ่รวบรวมข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียน ต.ค.- ธ.ค. 62 1.ค ำส่ังส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ 2338/2562 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำย ลว 6 ธ.ค.62  

2. ประชุม/เสวนำ/สัมมนำผู้รับผิดชอบ                                                        
3.น ำเข้ำข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน                                           
 4.ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน

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

2. ประชุมคณะกรรมกำรฯ คร้ังที่ 1 วันที่ 25 ธค.62                  
3.แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรน ำเข้ำข้อมูลด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
กฎหมำยอำเซียน ค ำส่ังที่ 1/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ.63               
4.ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ คร้ังที่ 1/2563 วันองัคำรที่ 25 
กมุภำพันธ์ 2563 เพือ่ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรของ
คณะอนุกรรมกำรฯ                                                        
5.น ำเข้ำข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน ในรำยงำน
ข้อมูลกฎหมำยของประเทศไทย ลำว รวมจ ำนวน 3 ฉบบั             
     6. อยู่ระหว่ำงปรับปรุงข้อมูลกฎหมำยใหม้ีควำมทันสมัย (กำร
เชื่อมโยงข้อมูล link) จ ำนวน 10 ฉบบั 7.ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ
 คร้ังที่ 2/2563 วันที่ 10 ม.ีค 2563 เพือ่ประชุมเชิงปฏบิติักำร 
(Cop)    8. ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลกฎหมำยในฐำนข้อมูล 
กฎหมำยไทย จ ำนวน 4 ฉบบั กฎหมำยอำเซียน จ ำนวน 3 ฉบบั 3.
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำยผ่ำนส่ือทำงเฟสบกุ จ ำนวน 4 คร้ัง



     งบประมาณ
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ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

8 โครงการจัดท าบทวิเคราะห์กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้เก่ียวขอ้งต่อผลกระทบของรา่งกฎหมายในชัน้การพิจารณาของวุฒิสภาหรอื
คณะกรรมาธกิาร

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

1. กำรรับฟังควำมคิดเหน็จำกประชำชนและผู้เกี่ยวข้อง 5 คร้ัง ต.ค.62- ก.ย.63 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล โดยกำรสอบถำมและ     
รับฟังข้อมูลเบือ้งต้นจำกกลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรซ่ึงปฏบิติัหน้ำที่
เปน็ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมำธิกำรแต่ละคณะที่มีกำรพิจำรณำ
 ติดตำมเร่ืองต่ำง ๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่และมีควำมเกี่ยวข้องกบั 
ร่ำงพระรำชบญัญัติ

2. กำรจดัท ำบทวิเครำะหก์ระบวนกำรรับฟังควำมคิดเหน็ของประชำชน 1 ฉบบั ต.ค.62- ก.ย.63

9 โครงการพัฒนางานดา้นตา่งประเทศในมิตขิองภาษาและวฒันธรรม ม.ิย.-ก.ย.63 141,500.00        141,500.00        เปน็โครงกำรได้รับงบประมำณไตรมำสที่ 3 - 4 ส านักภาษาต่างประเทศ

อบรมเชงิปฎบิัติกำร ม.ิย.-ก.ค.63 75,250.00          75,250.00          

ศึกษำดูงำน ม.ิย.-ก.ค.63 43,900.00          43,900.00          

จัดสัมมนำเชงิปฏบิัติกำร ส.ค.63 22,350.00          22,350.00          

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่1 645,500.00       239,178.00        406,322.00       

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. ศึกษำกระบวนกำรปฏบิติังำน ระบปุระเภทของเอกสำรวิชำกำร และศึกษำรูปแบบ
ของเอกสำรวิชำกำร 1/3 คร้ัง

ต.ค.62 - ม.ค.63 1.อยู่ระหว่ำงศึกษำคู่มือกำรติดตำม กำรด ำเนินกำรเสนอแนะ และ
เร่งรัดกำรปฏรูิปประเทศ เพือ่ใหบ้รรลุเปำ้หมำยตำมรัฐธรรมนูญ 
และกำรจดัท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ                     
    2.เตรียมประชุมคกก.พัฒนำงำนวิชำกำรของสนง.เลขำธิกำร
วุฒิสภำ เพือ่ก ำหนดประเภทเอกสำรวิชำกำรที่สำมำรถสนับสนุน
กระบวนกำรติดตำม กำรด ำเนินกำรเสนอแนะ และเร่งรัดกำร
ปฏรูิปประเทศ และก ำหนด standard format เพือ่ใช้เปน็แนว
ทำงกำรจดัท ำบทวิเครำะหเ์พือ่สนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ และ
เร่งรัดกำรปฏรูิปประเทศ และกำรจดัท ำและด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ และงำนวิชำกำร

2. ออกแบบระบบ แนวทำง หรือ กลไก 1 แนวทำง และระบกุลุ่มเปำ้หมำยในกำรจดัท ำ
เอกสำรวิชำกำร 1 คร้ัง และอบรม/สัมมนำเชิงปฏบิติักำร  1 คร้ัง

มค. - 15 เม.ย. 63

3. กลุ่มเปำ้หมำยจดัท ำเอกสำรวิชำกำร   1 คร้ัง เม.ย. - ก.ย. 63

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการด าเนินการตามแผนการ
ปฏริปูประเทศ และการด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

4.ตรวจสอบเนื้อหำ และเผยแพร่เอกสำรวิชำกำรดังกล่ำวในรูปแบบต่ำง ๆ 1/2 คร้ัง เม.ย. - ก.ย. 63

5. จดัประกวดและมอบรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่นประจ ำปี ส.ค. 63

6. ส ำรวจคุณภำพของเอกสำรวิชำกำร 1 คร้ัง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ฉบบั

ม.ีค.63 และก.ย.63

2 โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลเพ่ือเชือ่มต่อ eMENSCR ของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา

พ.ย.62-ม.ิย.63 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักนโยบายและแผน (หลัก)
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษำข้อมูลระบบ eMENSCR 1 คร้ัง และประสำนงำนกบัส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ

ก.พ.63-ม.ีค.63 ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลระบบ และอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกบั
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ

2. ออกแบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลระบบกำรติดตำมประเมินผล 1 ระบบ ก.พ.63-ม.ีค.63 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

3. จดัท ำรำยงำนกำรศึกษำ 1 ฉบบั เม.ย 63 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

4. จดัท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนเชื่อมโยงระบบ 1 โครงกำร 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.แต่งต้ังคณะกรรมกำร                                                                         
 2. คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำวิเครำะห ์และก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร              
   3.ด ำเนินกำรตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด                                              
 4.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ

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

  1.ด ำเนินกำรต้ังคณะกรรมกำรแล้ว และมีกำรประชุมโดยที่ประชุม
เหน็ชอบบทบำทหน้ำที่ของส ำนักต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนกำร
ปฏบิติังำน ต.ส.ร.                                                       2.
คกก.ได้ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร มีกำรจดัท ำ Flowchart ดังนี้  
(1) กลไกสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ต.ส.ร. และกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ (2) กลไกสนับสนุนกำรเสนอแนะและพิจำรณำร่ำง
พระรำชบญัญัติที่จะตรำขึ้นเพือ่ด ำเนินกำรตำมหมวด 16 กำร
ปฏรูิปประเทศของรัฐธรรมนูญ  (3) กำรต้ัง LINE กลุ่มคกก.         
 3.อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด โดยมอบให้
ส ำนักเทคโนฯ ด ำเนินกำรออกแบบระบบ ต.ส.ร

0 0 0                                                งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่2 



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รบับรกิารเชงิรกุ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1 โครงการเพ่ิมความรูท้ักษะงานตรวจสอบภายใน ม.ค.-เม.ย.63                8,600 0                    -   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) กลุ่มตรวจสอบภายใน

2 โครงการจัดท า/ปรบัปรงุแผนก าลังคนเพ่ือการเตรยีมความพรอ้มให้สามารถรองรบั
สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ

ม.ค.-ก.ย.63              22,800 0 0 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักบรหิารงานกลาง

ก.ค.63-ก.ย.63 0                    -   

ก.ค.-ก.ย.63 0                    -   

3 โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารงานบุคคล ต.ค.62- ส.ค.63 15,000.00         11,705.00          3,295.00          ผลผลิต ร้อยละ 70.13 (80) ของกลุ่มเปำ้หมำยได้
เข้ำร่วมโครงกำรตำมที่ก ำหนด                      
  ผลลัพธ ์ ร้อยละ ...(80) ของกลุ่มเปำ้หมำยได้
น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไปใช้ใน
กำรปฏบิติังำน

ส านักบรหิารงานกลาง

1. รวบรวมกฎ ระเบยีบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ค ำส่ัง ต.ค.62 - ก.พ.63 -                     -                   ด ำเนินกำรแล้ว

2. จดักำรอภปิรำย/สัมมนำเกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์และกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำร 1 คร้ัง

ม.ีค.63 15,000.00         11,705.00           3,295.00           จดักจิกรรม ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 กำรบรรยำย หวัข้อ แนวทำงกำรจดัท ำ
ผลงำนที่ใช้ในกำรประเมินเพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้น สำยงำนนิติกำร โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมำนันท์
 อบรมในวันที่ 14 พ.ย. 62  ณ หอ้งประชุม หมำยเลข 2703  
อำคำรสุขประพฤติ กลุ่มเปำ้หมำย คือ ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
ต ำแหน่งสำยงำนนิติกรที่มีคุณสมบติัและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับกำร
ประเมินเพือ่เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ภำยในป ีพ.ศ. 2563 จ ำนวน 109 คน 2) รุ่นที่ 2 กำรอภปิรำย 
หวัข้อ แนวทำงกำรจดัท ำผลงำนที่ใช้ในกำรประเมินเพือ่เล่ือนขึ้น
แต่งต้ังใหด้ ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น สำยงำนวิทยำกำร โดยรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพร อสิรชัย และดร.ถวิลวดี บรีุกลุ อบรมใน
วันจนัทร์ที่ 25 พ.ย 62 อบรมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
คู่มือผู้บงัคับบญัชำในกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัยของผู้อยู่ใต้บงัคับ
บญัชำ วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ หอ้งประชุมหมำยเลข 2702  ชั้น 27 
อำคำรสุขประพฤติ ซ่ึงมีกลุ่มเปำ้หมำย คือ ผู้บริหำร และ
ผู้บงัคับบญัชำกลุ่ม/กลุ่มงำน จ ำนวน 116 คน เข้ำร่วม 87 คน คิด
เปน็ร้อยละ 75

3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดัฝึกอบรมหรือบรรยำยฯ 1 คร้ัง ก.ค. - ส.ค.63 -                     -                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

4 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับวนัิยและโทษทางวนัิยตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบข้าราชการรฐัสภาพรอ้มกรณตีวัอยา่ง

ต.ค.62-ก.ย.63              25,000           21,900.00           3,100.00 จดักจิกรรมฝึกอบรมวันที่ 17 ม.ีค.63 ณ หอ้ง 2702 อำคำร         
 สุขประพฤติ

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

พ.ย.62- ส.ค63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักบรหิารงานกลาง

กิจกรรมที ่1  - ทบทวนเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำทุกสำยอำชีพ โดยจดัท ำเปน็ (ร่ำง) 
ประกำศ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 คร้ัง                                                   
  - คณะท ำงำนทบทวน (ร่ำง) ประกำศ 1 คร้ัง ด ำเนินกำรแจง้เวียน 1 คร้ัง             -  
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 คร้ัง แจง้เวียน 1 คร้ัง จดัอบรม 1 คร้ัง

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

1.จดัท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร 5 สำยงำน ที่มี
ต่อเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพของสนง.เลขำธิกำรวุฒิสภำ   
 2. บนัทึกแจง้เวียนขอควำมอนุเครำะหส์ ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ใหด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเหน็ทำงอเิล็กทรอนิกส์ เพือ่สอบถำม
ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร 5 สำยงำน ได้แก ่สำยงำนวิทยำกำร 
สำยงำนนิติกำร สำยงำนวิเทศสัมพันธ์ สำยงำนทรัพยำกรบคุคล 
และสำยงำนวิเครำะหน์โยบำยและแผน ที่มีต่อเส้นทำง
ควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพ

กิจกรรมที ่2 กจิกรรมแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan)                           
   - ทบทวน หลักเกณฑ์ 1 คร้ัง                                                                - 
ด ำเนินกำรตำมแผน  1 คร้ัง                                                                     
ส ำรวจควำมพึงพอใจ/ สรุปผล/ รำยงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ/ ส ำรวจต ำแหน่งที่ว่ำง  1 
คร้ัง

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

                               1.ด ำเนินกำรทบทวนแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร 
(Succession Plan) จำกกำรด ำเนินงำนในปทีี่ผ่ำนมำ รวมถึง
พิจำรณำเปรียบเทียบกำรด ำเนินกำรตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ 2. จดัท ำค ำส่ังส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สนง.เลขำธิกำรวุฒิสภำ                              
                         3. ด ำเนินกำรส ำรวจต ำแหน่งที่จะว่ำง
เนื่องจำกกำรเกษียณในแต่ละป ีและตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ที่มี
สิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ              4. คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
ด ำเนินกำรพิจำรณำแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2562  ในส่วนของกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง และกำรพัฒนำผู้
สืบทอดต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักตำมแผนพัฒนำรำยบคุคล) ผล
กำรด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำแผนปฏบิติัประจ ำป ีพ.ศ.2563
 และด ำเนินกำรจดัท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำผู้สืบทอด
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักต่อไป ทั้งนี้ กำรพัฒนำผู้สืบทอด
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก จะมีส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคลเปน็
ผู้ด ำเนินกำร ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวนแผนพัฒนำ
รำยบคุคล
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กิจกรรมที ่3 ระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง (Talent Management)
 1.รำยงำนผลข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปยังส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบคุคล 1 คร้ัง
 2. ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคลพัฒนำข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง                      
   3.ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคลพัฒนำข้ำรำชกำรตำมกรอบ Talent Management 
    1 คร้ัง                                                                                             
    4. สร้ำงควำมเข้ำใจ 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

ส ำนักบริหำรงำนกลำงจดัท ำหนังสือส่งมอบรำยงำนผลข้ำรำชกำร   
 ผู้มีศักยภำพสูง ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปยังส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบคุคลเพือ่ด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำร              
 ผู้มีศักยภำพสูง   ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก อยู่ระหว่ำงรอควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล

กิจกรรมที ่4 แผนกำรหมุนเวียนกำรปฏบิติังำน (Job Rotation)
  -ทบทวน/ ประชำสัมพันธ์ /น ำแนวทำงไปปฏบิติั 1 คร้ัง                                  
 - ติดตำม  1 คร้ัง                                                                          - 
ประชุม 1 คร้ัง

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

1. น ำแนวทำงกำรหมุนเวียนกำรปฏบิติังำนไปด ำเนินกำรปฏบิติัใน
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเปำ้หมำย คือ 
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรบรรจแุละแต่งต้ังในต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
 ระดับปฏบิติักำร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จ ำนวน 13 รำย  ผลกำร
ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทบทวนแนวทำงกำรหมุนเวียน
กำรปฏบิติังำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ                         
    2 อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมกำรหมุนเวียนกำรปฏบิติังำนของ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรหมุนเวียนของปงีบประมำณ พ.ศ. 2562      
 ผลด ำเนินกำรรอบ 6 เดือน จ ำนวน 2 สำยงำน คือ 1) สำยงำน
ทรัพยำกรบคุคล และ 2) สำยวิเครำะหน์โยบำยและแผน             
  3. ประชุมคณะกรรมกำรเพือ่พิจำรณำแนวทำง กำรหมุนเวียน
กำรปฏบิติังำน
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6 โครงการทบทวนมาตรฐานความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการปฏบิัติงาน ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงาน

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

1. ศึกษำ/ค้นคว้ำ/เกบ็รวบรวมข้อมูล 1 คร้ัง ต.ค.62- ม.ีค.63 1. ปรับปรุงแผนด ำเนินกำรโครงกำรทบทวนพจนำนุกรมสมรรถนะ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ                                          
 2. จดัท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรทบทวนพจนำนุกรม
สมรรถนะ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ                            
3. คัดเลือกสมรรถนะที่เหมำะสมส ำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำร
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป

2. น ำผลที่ได้ไปด ำเนินกำรวิเครำะห์/สังเครำะห/์ออกแบบมำตรฐำน 1 คร้ัง เม.ย.- ก.ค.63
3. รำยงำนผลกำรทบทวนมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏบิติังำน  1 คร้ัง ส.ค. - ก.ย. 63
4. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดัฝึกอบรมหรือบรรยำยฯ 1 คร้ัง ก.ค. - ส.ค.63 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human 
Resource Information System : HRIS)

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

 1. ศึกษำ วิเครำะห ์และก ำหนดข้อมูลที่จะน ำเข้ำสู่ Web Service                         
 2. ด ำเนินกำรน ำข้อมูล                                                                          3.
 จดัท ำรำยงำนผลกำรบรูณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลบคุลำกรฯ เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ

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

  1. ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห ์และก ำหนดข้อมูลที่จะน ำเข้ำแล้ว  
    2. ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลบคุลำกร ใหค้รบถ้วน ทันสมัย ใน
ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทรัพยำกรบคุคล (DPIS โดยกำร
น ำเข้ำข้อมูล ประวัติในส่วนของข้อมูลส่วนบคุคล สถิติกำรลำ 
กำรศึกษำ   ที่อยู่ กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน ทำยำท
ผู้รับผลประโยชน์ เคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ และภำพถ่ำยของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งประจ ำสังกดัส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำลงในระบบสำรสนเทศ (DPIS) โดยระบบดังกล่ำว
จะเชื่อมโยงกบัระบบสำรสนเทศบคุลำกร (ท ำเนียบบคุลำกร
อเิล็กทรอนิกส์) และระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบคุคลส ำหรับ
ผู้บริหำร ส ำนักบริหำรงำนกลำง ได้แจง้เวียนใหบ้คุลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเข้ำใช้ระบบและตรวจสอบควำมถูกต้องสมบรูณ์
ของข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลมำใช้ จำกกำรแจง้เวียนได้
มีบคุลำกรใหค้วำมสนใจและตรวจสอบข้อมูลทำงระบบสำรสนเทศ 
(DPIS) จ ำนวนมำก และ     ได้มีกำรแจง้เปล่ียนอพัเดตข้อมูลให้
เปน็ปจัจบุนั                       3.กำรด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนผล
เสนอคณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 4
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8  พิธอี าลาราชการ ประจ าปี 2563 ก.ย.63
              46,100 0 0

 จดับอร์ด 1 คร้ัง ก.ย.63                    -   

 พิธีอ ำลำรำชกำร 1 คร้ัง ก.ย.63
                   -   

9 โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ งานด้านการเงินการคลังรฐัสภา เม.ย.- ก.ย.63 68,200.00         7,000.00            61,200.00         ผลผลิค ร้อยละ  89.50 ของกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
แนวทำงกำรเบกิจำ่ยเงินกำรจดัซ้ือ 
จดัจำ้ง กฎหมำยและระเบยีบที่เกี่ยวกบังำน
ด้ำนกำรเงินกำรคลัง                                  
ผลลัพธ ์ร้อยละ ....(80) ของกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้กบั
กำรปฏบิติังำนได้

ส านักการคลังและงบประมาณ

1. น ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพือ่ขออนุมัติจดัท ำโครงกำร 1 คร้ัง ต.ค. 62.

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

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

จดัโครงกำรอบรมระบบเบีย้ประชุม วันที่ 25 ต.ค.62 ณ หอ้ง 2702
 อำคำรสุขประพฤติ ในหวัข้อ  "กำรบนัทึกกำรเบกิค่ำเบีย้ประชุม
และกำรจำ่ยค่ำเบีย้ประชุมคณะกมธ.และคกก.ด้วยระบบ HR" แบง่
กำรอบรมเปน็ 2 รุ่น  รุ่นละ 100 คน) 1) ภำคเช้ำ หวัข้อ ระเบยีบ
รัฐสภำว่ำด้วยเบีย้ประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2557 และกำรบนัทึกกำร
เบกิค่ำเบีย้ประชุมและกำรจำ่ยค่ำเบีย้ประชุม คกก.ด้วยระบบ HR  
 มีผู้เข้ำร่วม 121 คน 2) ภำคบำ่ย หวัข้อ พระรำชกฤษฎกีำเงิน
ประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของประธำนและ
รองประธำนสภำ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ส.ส. สว. และ
กมธ. พ.ศ. 2555 และกำรบนัทึกกำรเบกิค่ำเบีย้ประชุมและกำร
จำ่ยค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรด้วยระบบ HR  มีผู้เข้ำร่วม 83 คน
 รวมผู้เข้ำร่วม 204คน  สรุปรำยงำนผลกำรจดัโครงกำรเสนอต่อ
เลขำธิกำรวุฒิสภำเมื่อ วันที่ 7 พ.ย.62
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 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

10 โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสรา้งการพ่ึงพาตนเอง ม.ค.-เม.ย.63 50,000.00         40,069.00           9,931.00          ผลผลิต จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วมโครงกำร
จดัสวัสดิกำรเพิม่เติม และกำรสร้ำง
กำรพึง่พำตนเอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 97.50 (85)  
   ผลลัพธ ์ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรจดั
สวัสดิกำรเพิม่เติม และกำรสร้ำงกำรพึง่พำตนเอง

ส านักการคลังและงบประมาณ

1. น ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพือ่ขออนุมัติจดัท ำโครงกำร 1 คร้ัง ม.ค. 63 -                   1.ด ำเนินกำรแล้ว

2. จดับรรยำยเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพในกำรท ำงำน 1 คร้ัง ก.พ. - ม.ีค. 63 50,000.00          40,069.00           9,931.00           

3. สรุปรำยงำนผลกำรจดัโครงกำรเสนอต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 คร้ัง เม.ย. 63

4. กจิกรรมอบรมกำรจดัท ำหน้ำกำกอนำมัยและเจลล้ำงมือ Mar-63 15,606.00         15,606.00           -                   ด ำเนินกำรแล้ว

11  โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

ต.ค.62 - เม.ย.63 133,000.00       124,627.00        8,373.00          ผลผลิต ร้อยละ 95.52 ( 90) ของกลุ่มเปำ้หมำย 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรประเมินควำม
คุ้มค่ำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ              
 ผลลัพธ ์ร้อยละ 98.63 (90) ของกลุ่มเปำ้หมำย
สำมำรถเขียนโครงกำรได้ตำมหลักกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ส านักนโยบายและแผน

1. ประสำนงำนวิทยำกร/ จดัท ำรูปแบบกำรด ำเนินกำร 3 คร้ัง 15 ต.ค.- พ.ย 62 ด ำเนินกำรแล้ว

2. ขออนุมัติโครงกำร 1 คร้ัง และด ำเนินโครงกำร  2 คร้ัง ธ.ค.62 - ม.ค. 63 133,000.00        124,627.00          8,373.00           จดัอบรมเชิงปฏบิติักำร 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62 รุ่นที่ 2
 วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 62ณ หอ้ง 2703 อำคำรสุขประพฤติ

3. สรุป/ประเมินผลโครงกำร 1 คร้ัง ม.ีค. - เมย.63 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 ม.ีค. 63

2.จดักจิกรรมวันที่ 23 ม.ค.63 ณ หอ้ง 2703 อำคำรสุขประพฤติ 
อำคำรสุขประพฤติ   ช่วงเช้ำ ในหวัข้อ "กนิคลีนอย่ำงไทย หำ่งไกล 
NCDs" และ "อว้นอนัตรำยลดได้ง่ำยด้วย หลัก 3 อ" ช่วงบำ่ย ใน
หวัข้อ "ออกก ำลังกำยพลิกชีวิต คุณภำพชีวิตจะเปล่ืยนไป"
กลุ่มเปำ้หมำยจ ำนวน 80 คน เข้ำร่วม 78 คน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

12 โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงาน                 
ด้านนิติบัญญตัิและการติดตามงานตามยทุธศาสตรช์าติ

ต.ค.62-ก.พ.63 591,500.00       234,762.00        356,738.00       ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 6 หลักสูตร คงเหลือ 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตร  ที่ 7 ด ำเนินกำรวันที่     
19 -20 ม.ีค 63

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. หลักสูตร กำรจดัท ำบทวิเครำะหเ์พือ่สนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ เร่งรัดกำร
ปฏรูิปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและงำนวิชำกำร 1 คร้ัง

พ.ย.62 - ม.ค.63 207,000.00        39,425.00          167,575.00        รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 วันที่ 14,17 ม.ค 63 เวลำ 13.00 -16.00 
นำฬิกำ  ณ หอ้งประชุมหมำยเลข 402-403 ชั้น 4 อำคำรรัฐสภำ 
เกยีกกำย  และวันที่ 18 ก.พ. 63 วลำ 09.00 -16.00 น. ณ หอ้ง 
2703 อำคำรสุขประพฤติ (รุ่นที่ 1 กลุ่มเปำ้หมำย 127 คน ผ่ำน
กำรอบรม จ ำนวน 115 คน คิดเปน็ร้อยละ 90.55 มีควำมรู้เพิม่ขึ้น 
คิดเปน็ร้อยละ 91.27 รุ่นที่ 2 กลุ่มเปำ้หมำย 100 คน ผ่ำนกำร
อบรม จ ำนวน 92 คน คิดเปน็ร้อยละ 92 มีควำมรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 
92)

ผลผลิต ร้อยละ 91.27 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด                             
ผลลัพธ ์ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิติังำน

2. หลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏรูิปประเทศ 1 คร้ัง

พ.ย.62 - ม.ค.63 30,000.00          5,450.00            24,550.00          จดัโครงกำรวันที่ 11 ก.พ.63 แบง่เปน็ 2 รุ่น รุ่น 1 ภำคเช้ำ รุ่น 2 
ภำคบำ่ย กลุ่มเปำ้หมำย 47 คน ผ่ำน 41 คน สำยวิชำกำรส ำนัก
กรรมมำธิกำร และนักวิเครำะหน์โยบำยและแผน ณ หอ้งอบรม
คอมพิวเตอร์ อำคำรสุขประพฤติ

ผลผลิต ร้อยละ 87.23 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด                             
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม3. หลักสูตร "เสริมสร้ำงเทคนิคกำรจดักำรเร่ืองรำวร้องทุกข์เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพใน

กำรปฏบิติังำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563" 1 คร้ัง
ต.ค. - ธ.ค.62   112,000.00        97,600.00           14,400.00          จดัโครงกำรอบรมวันที่ 28-31 ต.ค. 62 ณ อำคำรสุขประพฤติ 

ศึกษำดูงำนวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ด ำรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยำ

4. หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรปฏบิติังำนของ
เจำ้หน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ 1 คร้ัง

ต.ค. - พ.ย. 62 80,000.00          33,200.00           46,800.00          กจิกรรมที่ 1 วันที่ 24 - 25 ต.ค. 62 จดัอบรมบรรยำยใหค้วำมรู้/
อภปิรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ ณ หอ้ง 2701 อำคำรสุขประพฤติ
  กจิกรรมที่ 2 วันที่ 14 พ.ย. 62 ภำคเช้ำ  เวลำ 9.00 - 11.00 น. 
อบรมเชิงปฏบิติักำร เร่ือง กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นและกำรกู้ชีพ
ฉุกเฉิน โดย วิทยำกรภำครัฐ ณ อำคำรสุขประพฤติ (ภำคบำ่ย) เวลำ
 13.30 - 16.00น.น. ศึกษำดูงำน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ  
กลุ่มเปำ้หมำย 30 คน เข้ำร่วม 29 คน ผ่ำนเกณฑ์ 29 คน

ผลผลิต ร้อยละ 96.72 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด                          
ผลลัพธ ์ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิติังำน

5. หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร 1 คร้ัง

ม.ค. - ก.พ. 63 50,000.00          37,941.00          12,059.00          จดัโครงกำรในวัน 3 -  4 ก.พ.63 ณ หอ้ง 2703 อำคำรสุขประพฤติ
 กลุ่มเปำ้หมำย ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำต ำแหน่งวิทยำกร จ ำนวน 43 คน (กลุ่มเปำ้หมำย 43 คน 
เข้ำร่วม 39 คน คิดเปน็ร้อยละ 90.70 และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด จ ำนวน 39 คน คิดเปน็ร้อยละ 100)

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด                             
ผลลัพธ ์ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิติังำน

6. หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
ทรัพยำกรบคุคล

พ.ย.- ธ.ค. 62 53,500.00          21,146.00           32,354.00          จดัโครงกำรอบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62 ณ อำคำรสุขประพฤติ 
ศึกษำดูงำนวันที่ 20 พ.ย. 62 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
กลุ่มเปำ้หมำย 30 คน

ผลผลิตที ่1  ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ก ำหนด                            
ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิติังำน

7. หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิเทศสัมพันธ์

ม.ค.-ก.พ. 63 59,000.00          -                     59,000.00          เล่ือนกำรจดัเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ Covid - 19 เดิม
ก ำหนดจดัโครงกำรวันที่ 31 ม.ีค 2563 ระหว่ำงเวลำ 09.00-16.00
 นำฬิกำจดั ณ หอ้งประชุมหมำยเลข 2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ และศึกษำดูงำน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

13 โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงานด้านนิติบัญญตัิและการติดตาม
งานตามยทุธศาสตรช์าติ

ต.ค.62-ก.ย.63 427,000.00       32,590.00          394,410.00       ด ำเนินกำรแล้ว 1 กจิกรรม คงเหลือ 1 กจิกรรม ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลของข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 คร้ัง

ต.ค.62-ก.ค.63 340,000.00        32,590.00           307,410.00        จดัวันที่ 18 ,20 ม.ีค. 63 กลุ่มเปำ้หมำยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   
เจำ้พนักงำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และพนักงำนรำชกำรต ำแหน่ง
นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมจ ำนวน 32 คน. ณ หอ้ง
อบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อำคำรสุขประพฤติ  กลุ่มเปำ้หมำยได้
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 29 คน (จำกกลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวน 32 
คน) คิดเปน็ร้อยละ 90.63. กลุ่มเปำ้หมำยที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้เกี่ยวกบัเร่ืองที่อบรมผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 29 คน คิด
เปน็ร้อยละ 100

2. หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำองักฤษของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
1 คร้ัง

ต.ค.62 - ก.ค.63 87,000.00          -                     87,000.00          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงานด้านนิติบัญญตัิและการ
ติดตามงานตามยทุธศาสตรช์าติ

ต.ค.62 - ก.พ.63 143,000.00       115,981.00        27,019.00         ด ำเนินกำรครบ 2 กจิกรรม                          
อยู่ระหว่ำงกำรวัดผลลัพธ์

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. หลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรเปน็
ผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพือ่ขับเคล่ือนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2 รุ่น

ต.ค.62 - เมย.63 115,000.00        99,709.00           15,291.00          จดัโครงกำรอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ม.ค.63  รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 
ม.ค.63  ณ หอ้ง 2703 อำคำรสุขประพฤติ กำรประเมินผล
กลุ่มเปำ้หมำย 80 คน เข้ำร่วม 77 คน ผ่ำนอบรม 77 คน  คิดเปน็
ร้อยละ 96.25 (รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จ ำนวน 40 คน คน 
คิดเปน็ร้อยละ 100 และรุ่นที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จ ำนวน 37 คน
 คิดเปน็ร้อยละ 92.50) 2. กลุ่มเปำ้หมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพิม่ขึ้น จ ำนวน 77 คน คิดเปน็ร้อยละ 92.25 (โดยรุ่นที่ 1 มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 40 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 และรุ่นที่ 2          
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 37 คน คิดเปน็ร้อยละ 92.50)

ผลผลิต ร้อยละ 92.50 (80) ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่
ได้รับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ก ำหนด                                      
ผลลัพธ ์ร้อยละ...(80) ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิติังำนได้

2. กจิกรรมกำรประชุมเชิงปฏบิติักำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับ    
ที่สูงขึ้น ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 จ ำนวน  1 คร้ัง

ต.ค.62 - ม.ค.63 28,000.00          16,272.00           11,728.00          จดัโครงกำรอบรมวันที่ 26 พ.ย.62 ณ อำคำรสุขประพฤติ  ระหว่ำง
เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ กลุ่มเปำ้หมำย 34 คน เข้ำร่วม 25 คน ผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่อบรม 25 คน

ผลผลิต ร้อยละ 73.53 (85) ของบคุลำกรที่เปน็
กลุ่มเปำ้หมำยได้เข้ำร่วมกจิกรรมตำมที่ก ำหนด  
ผลลัพธ ์ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่
ได้รับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ก ำหนด
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15 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร (Management Competency) ก.ค.63-ก.ย.63 570,000.00       -                   570,000.00       อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

570,000.00        570,000.00        

16 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development 
plan : IDP)

ต.ค.62 - ม.ีค.63 30,000.00         16,928.00          13,072.00         ด ำเนินกำรแล้ว 1 กจิกรรม คงเหลือ1 กจิกรรม  จดั 3 คร้ังเปน็กำร
ประชุมเชิงปฏบิติักำรหวัข้อ "กำรทบทวนและเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรพัฒนำบคุลำกรตำมแผน IDP

เล่ือนกำรจดัเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ 
Covid - 19

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. จดัเตรียมควำมพร้อมโครงกำร และขออนุมัติโครงกำร  1/2 คร้ัง ต.ค. - พ.ย. 62 -                   

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

3. สรุป/ประเมินผลโครงกำร และติดตำมและประเมินผล 1/2 คร้ัง ม.ค. - ม.ีค. 63 -                   

17 โครงการพัฒนาการจดัการความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้ององค์กร เม.ย.-ก.ย.63 140,000.00       140,000.00       อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

1.สร้ำงควำมเขม้แขง็ให้ทีมงำนจัดกำรควำมรู้ เม.ย.-ม.ิย.63 50,000.00          50,000.00          

2.กจิกรรม KM DAY ประชำสัมพนัธ ์1 คร้ัง  ปฎบิัติกจิกรรม 6 คร้ัง ม.ค. -ก.ย.63 12,000.00          12,000.00          

3.วนัแห่งกำรเรียนรู้ ส.ค.-ก.ย.63 78,000.00          78,000.00          

18 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ต.ค.62-ก.ย.63      2,249,100.00 838,590.00        1,410,510.00    ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล
1. กำรส่งบคุลำกรไปศึกษำ/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ต.ค.62 - ก.ย. 63       2,249,100.00 838,590.00          1,410,510.00     ด ำเนินกำรจ ำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้                                     

 1) ศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบตัรชั้นสูงกำรบริหำรงำน
ภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.) รุ่น 19 วันที่ 5 ต.ค 62 - 31 
ก.ค 63 (น.ส.สุพัตรำ วรรณศิริกลุ) จดัโดย สถำบนัพระปกเกล้ำ     
        2) อบรมกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพือ่กำรประชุม (OCC)
 รุ่น 1/2563 วันที่ 6-29 พ.ย 62 (1.นำงปญัจพร สุทธิยงค์  2.นำย
ภรีภทัร์ ดิษฐำกรณ์)  จดัโดย สถำบนักำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโร
ปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ    3) อบรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล 101 วันที่ 29 - 30 พ.ย 62 (นำยภฎั บพิธนิติกลุ)จดัโดย
 คณะนิติศำสตร์ มธ.  4) อบรมภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร
ระหว่ำงประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่น 16/2563 วันที่ 27 ม.ค - 1 ม.ีค
 63  (นำยอภชิำติ ออ่นสร้อย) จดัโดย สถำบนักำรต่ำงประเทศเท
วะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  5) อบรมพัฒนำ
สัมพันธ์ระดับผู้บริหำร กองบญัชำกำรกองทัพไทย  รุ่น 11 วันที่ 6 
พ.ย 62 - 10 ม.ค 63  (น.ส.สุวพร นิลทัพ)  จดัโดย สถำบนั
จติวิทยำควำมมั่นคง    6) อบรมหลักสูตร นักบริหำรงำน
ประชำสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 วันที่ 22 ม.ค - 20 ม.ีค 63 (นำง
เสำวลักษณ์ บวัทอง)           จดัโดย กรมประชำสัมพันธ์

 

กจิกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำร หวัข้อ บทบำทของโค้ชกบั
กำรพัฒนำบคุลำกร : โค้ชเพือ่กำรรู้คิดต้ำนทุจริตสู่กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิข์ององค์กร วันที่ 24 ม.ค.63 กลุ่มเปำ้หมำย 92 คน 
ประกอบด้วยผบก.80 คน ขรก.คกก.ชมรม STRONG 12 คน (ไม่
ด ำรงต ำแหน่ง ผบก.และไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้มำกอ่น) 
กลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วม 71 คน คิดเปน็ร้อยละ 71.17



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

7) อบรมหลักสูตร นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 วันที่ 15 ม.ค - 4 
กย 63     (นำยพีระพจน์ รัตนมำลี) จดัโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช.       
            8) โครงกำรเตรียมตัวกอ่นเกษียณบคุลำกรภำครัฐ 
ประจ ำป ี2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-17 ม.ค 63 (นำงกจิจำ ฟักจนัทร์) 
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 27 ม.ีค 63  (1.น.ส.สุพัตรำ วรรณศิริกลุ 2.น.ส.
จนิดำ  กองแกว้)จดัโดย กรมกจิกำรผู้สูงอำยุ                            
                9) หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะกำรใช้
ภำษำฝร่ังเศส (1.นำงวรวิมล รัตนมำลี ผบก.ภำษำฝร่ังเศส รัสเซีย 
และอติำลี  2. นำยปกรณ์ นวลมณี นักวิเทศสัมพันธ์ช ำนำญกำร 3.
 นำงสำวธนิยำ อมุะวิชนี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏบิติักำร 4. นำยปยิะ
ชำติ ชื่นจตินักวิเทศสัมพันธ์ช ำนำญกำร) จดัโดยสมำคมฝร่ังเศส
กรุงเทพ                   10) หลักสูตร จติวิทยำควำมมั่นคง รุ่นที่ 
120 (น.ส.ปทัมำภรณ์   ชูสกลุ   ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ)  จดั
โดยสถำบนัจติวิทยำควำมมั่นคง สถำบนัวิชำกำรปอ้งกนัประเทศ    
                                    11) หลักสูตร "กำรพัฒนำนักบริหำร
ระดับสูง" ส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 จดัโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ร่วมกบัสถำบนัพระปกเกล้ำ จ ำนวน 
20 คน กลุ่มเปำ้หมำย คือ ผู้ที่มีคุณสมบติัที่จะเข้ำรับกำรประเมิน
เพือ่แต่งต้ังใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรเปน็ระดับเชี่ยวชำญ    
                     12) หลักสูตรประกำศนียบตัร ผู้ตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ด้ำน Consulting จดั
โดยกรมบญัชีกลำง จ ำนวน 1 คน คือ นำงสำวจริำวรรณ สืบเหล่ำ
รบ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏบิติักำร                              
    13) หลักสูตรกำรบริหำรกจิกำรบำ้นเมืองที่ดีเพือ่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 7 จ ำนวน 1 คน คือ 
นำยรุ่งธรรม เปรมมำงกรู ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำง
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19 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ต.ค.62 - ก.ย.63 2,500,000.00     1,730,000.00      770,000.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล
1. จดัเตรียมควำมพร้อมโครงกำร ขออนุมัติโครงกำร และด ำเนินโครงกำร ต.ค.62 - ม.ีค.63 2,500,000.00      1,730,000.00       770,000.00        ด ำเนินกำรจ ำนวน 2 คร้ัง ดังนี้                                            

1)  ณ ประเทศสิงคโปร์  วันที่ 25-29 พย 62 กำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศของผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพือ่
กำรประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 ผู้เข้ำอบรม 2 คน (1.นำงปญัจพร 
สุทธิยงค์ 2.นำยภรีภทัร์ ดิษฐำกรณ์) จดัโดย สถำบนักำร
ต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 2)  ณ 
เมืองฟูกโุอกะ ประเทศญี่ปุน่  วันที่ 13-18 ธค 62กำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศของ น.ส.ชลธิชำ มีแสง ผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบตัรชั้นสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23  จดัโดย 
สถำบนัพระปกเกล้ำ

20 โครงการแลกเปลี่ยนขา้ราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ เม.ย-ก.ย.63 1,000,000.00     -                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

21
โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เม.ย-ก.ย.63 2,800,000.00     -                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

-                   22 โครงการส่งเสรมิความสัมพันธแ์ละสรา้งบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการท างานอยา่ง        
 มีประสิทธภิาพและมีความสุข

ต.ค.62-ม.ีค.63 130,000.00       59,000.00          71,000.00         ด ำเนินกำรแล้ว 1 กจิกรรม คงเหลือ 1 กจิกรรม ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. กจิกรรมกำรประชุมเชิงปฏบิติักำรเพือ่ส่งเสริมกำรขับเคล่ือนควำมผำสุก 
คุณภำพชีวิต และควำมผูกพันของบคุลำกร 1 คร้ัง
 - จดัเตรียมควำมพร้อม/ขออนุมัติ/ด ำเนินโครงกำร/สรุปและประเมินผลโครงกำร/
ติดตำมและประเมินผล 1/5 คร้ัง

ธ.ค.62-ม.ีค.63 100,000.00        59,000.00           41,000.00          จดักจิกรรมวันที่ 23 -24 ม.ีค.63 จ ำนวน 42 คน กลุ่มเปำ้หมำย     
เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 36 คน คิดเปน็
ร้อยละ 85.71 และมีควำมรู้เพิม่ขึ้น คิดเปน็ร้อยละ 83.80



     งบประมาณ
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2. กจิกรรมกำรพัฒนำบคุลำกรใหม้ีควำมสมดุลของชีวิตส่วนตัวกบักำรท ำงำน 
(Work - Life Balance) 1 คร้ัง

พ.ค.63-ก.ค.63 30,000.00          30,000.00          

23 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เม.ย.63.-ก.ค.63 38,000.00         -                     -                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

24 โครงการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ต.ค.62-ก.พ.63 168,400.00       23,225.00          145,175.00       อยู่ระหว่ำงวัดผลลัพธ์ ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล)

1. รณรงค์วัฒนธรรมจ ำขึ้นใจ มีส่ือที่ใช้ในกำรรณรงค์อย่ำงน้อย 2 ประเภท ต.ค. - 15 ธ.ค. 62 35,000.00          1,225.00             33,775.00           ฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำร หวัข้อ บทชบำทของโค้ชกบักำรพัฒนำ
บคุลำกร : โค้ชเพือ่กำรรู้คิดต้ำนทุจริตสู่กำรมุ่งผลสัมฤทธิข์ององค์กร
 วันที่ 24 ม.ค.63 กลุ่มเปำ้หมำย 92 คน ประกอบด้วยผบก.80 คน
 ขรก.คกก.ชมรม STRONG 12 คน (ไม่ด ำรงต ำแหน่ง ผบก.และไม่
เคยอบรมหลักสูตรนี้มำกอ่น) กลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วม 71 คน คิดเปน็
ร้อยละ 71.17

2. สัมมนำ/ศึกษำดูงำนวัฒนธรรมองค์กรกบักำรขับเคล่ือนภำรกจิวุฒิสภำ 1 คร้ัง พ.ย.- ธ.ค. 62 70,000.00          -                   70,000.00          2.จดัสัมมนำเชิงปฏบิติักำรระดับผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสังกดั
รัฐสภำ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ณ หอ้งประชุมริมแม่น้ ำเจำ้พระยำ 
401 อำคำรรัฐสภำ เกยีกกำย เปน็กำรสัมมนำเชิงปฏบิติักำรระดับ
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำเกี่ยวกบักระบวนกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม เพือ่ขับเคล่ือนค่ำนิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำมีกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำ
ร่วมโครงกำร 24 คน (จำก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30 โดย
จะได้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรiปฏบฺติัตำมค่ำนิยมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ "สำมัคคี มีวินัย ใจซ่ือตรง"ภำยใต้
วัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป

4. ติดตำม/ประเมินผลกำรปฏบิติัตำมวัฒนธรรมองค์กร และรำยงำนผลต่อหวัหน้ำส่วน
รำชกำร 1/2 คร้ัง

ธ.ค.62 - ม.ค.63 -                  
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โครงการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรให้ปฏบิัติตามประมวลจรยิธรรมเจ้าหน้าที่
รฐัสภา

พ.ค.-ม.ิย.63 160,000.00       -                   160,000.00       อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1.สัมมนำ 4 รุ่น พ.ค.-ม.ิย.63 50,000.00          50,000.00          

2. ศึกษำดูงำน 2 รุ่น พ.ค.-ม.ิย.63 110,000.00        110,000.00        

26 โครงการคัดเลือกและเชดิชเูกียรติการปฏบิัติตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา ต.ค.62 - ก.ย. 63

214,500

       214,500.00 -                            214,500.00 ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. น ำเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ พร้อมปญัหำอปุสรรคในกำรด ำเนินกำร 
และประกำศหลักเกณฑ์ 1/2 คร้ัง

ต.ค. - ธ.ค. 62 ต้ังคณะอนุกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส ำนักที่มี
ผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
และควำมโปร่งใส ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 เพือ่ประชุมและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 ผู้มีคุณธรรมฯ และส ำนักดีเด่น ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 ต่อไป

2. ชี้แจง/สัมมนำหลักเกณฑ์ฯ เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจโดยทั่วกนั 1 คร้ัง เม.ย.63.         214,500.00 214,500.00       

3. ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดเลือก และกำรสรุปรำยงำนผู้รับกำรเสนอชื่อเสนอ ส.ค. - ก.ย. 63
4. กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรและกำรจดักำรลงคะแนน กระบวนกำรพิจำรณำ
คัดเลือก สรุปผลกำรคัดเลือกและกำรประกำศผล 1/3 คร้ัง5. กำรจดักจิกรรมวันแหง่คุณธรรม รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรต่อหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำร 1/2 คร้ัง

27 โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนคุณธรรมจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และความโปรง่ใส ก.พ.63-ส.ค.63 253,900.00       7,000.00            246,900.00       ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1.สัมมนำ 1 คร้ัง ก.พ.63 11,000.00          7,000.00             4,000.00            จดัสัมมนำในวันที่ 14 ก.พ.63

2. กจิกรรมเพิม่และพัฒนำ EQ เพือ่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน 3 รุ่น ก.ค. 63 242,900.00                            -   242,900.00        

3. ติดตำม ประเมินผลกจิกรรม และสรุปรำยงำนโครงกำรเสนอหวัหน้ำส่วนรำชกำร 
1/2 คร้ัง

ส.ค. 63. -                                      -   -                  

25
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28 โครงการเรยีนรูก้ระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา

ต.ค.62 - ม.ีค.63 19,300.00         16,300.00          3,000.00          ผลผลิต ร้อยละ 98.20 ของบคุลำกรที่เปน็
กลุ่มเปำ้หมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร                   
 ผลลัพธ ์ร้อยละ 91 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้และควำมตระหนักถึงโทษภยักำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัโทษภยัของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พร้อมประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง

ต.ค. 62 - ม.ค. 63 -                  ด ำเนินกำรแล้ว

2. กำรศึกษำดูงำน เพือ่เสริมสร้ำงควำมรู้เชิงประจกัษ์ถึงโทษภยัของกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 2 รุ่น

ม.ค.63. 19,300.00          16,300.00           3,000.00           รับฟังบรรยำยนสรุปและศึกษำดูงำน วันที่ 12-14 พ.ย. 62           
 ณ พิพิษภณัฑ์ต้ำนโกง ส ำนักงำน ป.ป.ช.

3. กำรติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรต่อหวัหน้ำส่วน
รำชกำร 1/2 คร้ัง

ก.พ. - ม.ีค. 63 -                  

29 โครงการส่งเสรมิการปฏบิัติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.62 - ก.พ.63 171,800.00       7,520.00            164,280.00       จดักจิกรรมรุ่นที่ 1 แล้ว คงเหลือรุ่นที่ 2 อกี 1 รุ่น เล่ือนกำรจดัเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ 
Covid - 19

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1. รวบรวมข้อมูลและประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง ต.ค. 62 -                  

2. ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏบิติักำร และสรุปผลกำรจดัโครงกำร 1 คร้ัง ธ.ค. 62 171,800.00        7,520.00             164,280.00        

3. ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลต่อหวัหน้ำส่วนรำชกำร 1/2 คร้ัง ก.พ. 63 -                  

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่3 11,975,200.00   3,287,197.00      4,772,503.00    

จดักจิกรรมรุ่นที่ 1 วันที่ 13 ม.ีค 63 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ม.ีค 63 ณ 
บำธรูมดีไซน์ ไอ-สปำ จ ำกดั จ.ปทุมธำนี
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แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 4 พัฒนาขดีความสามารถขององค์กรให้มีขดีสมรรถนะสูง

1 การซักซ้อมแผนปอ้งกันและระงบัอัคคีภยัและแผนส ารองฉกุเฉนิกรณเีกิดอุทกภยัและ
แผ่นดนิไหว ประจ าอาคารสุขประพฤต ิส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา

ธ.ค.62-ก.ย.63 86,000.00         86,000.00         อยู่ระหว่างด าเนินการ (เป็นโครงการไตรมาสที ่3-4) ส านักบรหิารงานกลาง

1.อบรมกำรดับเพลิง พ.ค.-ม.ิย.63 29,700.00          29,700.00          

2.อบรมกำรปฐมพยำบำล พ.ค.-ม.ิย.63 12,800.00          12,800.00          

3.ฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำที่ พ.ค.-ม.ิย.63 29,700.00          29,700.00          

4.กจิกรรมซ้อมหนีไฟ พ.ค.-ม.ิย.63 13,800.00          13,800.00          
2 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพรข่อ้มูลการประชมุวุฒิสภาอยา่ง

ถูกต้องและรวดเรว็ 
ต.ค.62-ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักการประชมุ

1. ต้ังคณะท ำงำนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำส่ืออเิล็กทรอนิกส์ Oct-62  - ได้มีค ำส่ัง ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 แต่งต้ัง
คณะท ำงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำน
ระบบส่ือสำรอเิล็กทรอนิคส์ ประจ ำปงีบประมำณ 2562 - 
คณะท ำงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำน
ระบบส่ือสำรอเิล็กทรอนิคส์ ฯ ได้มีกำรประชุมหำรือเพือ่ก ำหนด
แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำน
ระบบส่ือสำรอเิล็กทรอนิกส์ และก ำหนดรูปแบบเนื้อหำที่จะ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ - ได้มีกำรจดัท ำสรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ
และเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในรูปแบบหวัข้อสรุปผลกำร
ประชุมวุฒิสภำ คร้ังที่ 1 (สมัยสำมัญประจ ำปคีร้ังที่สอง) วันจนัทร์ที่
 11 พฤศจกิำยน 2562 - คร้ังที่ 9 (สมัยสำมัญประจ ำปคีร้ังที่สอง) 
วันจนัทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562 เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ Senate.go.th
 /แอพพลิเคชั่นไลน์ Secretariat - Senate แอพพลิเคชั่นไลน์ 
สมำชิกวุฒิสภำ / Facebook Page ส ำนักกำรประชุมวุฒิสภำ

2. ออกแบบรูปแบบ/เนื้อหำส ำหรับกำรจดัท ำส่ืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ย.62 - ม.ค. 63  - ด ำเนินกำรแล้ว

3. เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในช่องทำงต่ำงๆทุกคร้ังที่มีกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ย. 62 - ส.ค. 63  - ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในช่องทำงต่ำง ๆ ตำม
แผนด ำเนินงำนที่ใหเ้ร่ิมต้ังแต่เดือนพ.ย 62

4. ส ำรวจกำรรับทรำบข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในช่องทำงต่ำงๆ  1 คร้ัง 15 ส.ค.- ก.ย. 63  - ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 4
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ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

3 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบัการมีส่วนรว่มของประชาชนใน
กระบวนการได้มาซ่ึงบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญตัิ

ต.ค.62- ก.ย.63 ไม่ใชง้บประมาณ ส านักก ากับและตรวจสอบ

1. สร้ำงเคร่ืองมือจดัท ำระบบสำรสนเทศ ศึกษำกระบวนกำรได้มำ และรวบรวมจดั
ข้อมูลองค์กรตำมรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทยและกฎหมำยบญัญัติ                 
      2. ก ำหนดรูปแบบกำรน ำเสนอผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอนิโฟกรำฟฟิก 4 
เร่ือง                                                                                                   
   3. ประสำนงำนกบัส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจใหก้บั
ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ                                                  4.
 จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรจดัท ำระบบสำรสนเทศ

ต.ค. - ธ.ค.62       
                     
ธ.ค.62, ม.ีค.63, 
ม.ิย.63, ก.ย.63    
ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 
                  ก.ย.
63

1.ต้ังคณะท ำงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคล่ือนองค์ควำมรู้และกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำป ีคณะท ำงำนฯ ได้จดั
ประชุมเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 คร้ัง ได้ศึกษำและ
รวบรวมกระบวนกำรได้มำซ่ึงบคุคลผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมที่
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทยและกฎหมำยบญัญัติ ประเด็น
กำรน ำเสนอผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอนิโฟกรำฟฟิก คณะ
ท ำงำนฯ ได้พิจำรณำเพือ่จดัท ำอนิโฟกรำฟฟิก  จ ำนวน 2 ประเด็น 
คือ         (1) วุฒิสภำกบักำรด ำเนินกำรเพือ่ใหไ้ด้มำซ่ึงบคุคลผู้
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่น (2) 
กระบวนกำรได้มำซ่ึงบคุคลผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ ปจัจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกบัส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เผยแพร่อนิโฟกรำฟฟิกในเวปไซต์ของ
วุฒิสภำ https://www.senate.go.th       2.คณะท ำงำนฯ มีกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 เพือ่พิจำรณำประเด็นกำรน ำเสนอผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอนิโฟกรำฟฟิกในรอบไตรมำสที่ 2 คือ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกระบวนกำรได้มำซ่ึงบคุคลผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมที่รธน. และกฎหมำยบญัญัติ โดยก ำหนดกำรเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของวุฒิสภำในเดือนม.ีค 63

   3) คณะท ำงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคล่ือนองค์ควำมรู้และกำร
ด ำเนินงำน ตำมแผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำป ีมีกำรประชุมเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 13 มีนำคม 2563 และมีมติเหน็ชอบกำรจดัท ำอนิโฟ
กรำฟฟิก จ ำนวน 2 เร่ือง คือ 1. ควำมส ำคัญของศำลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอสิระ 2. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกระบวนกำร
สรรหำและตรวจสอบประวัติผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญ
ก ำหนด ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำอนิโฟกรำฟฟิกดังกล่ำว
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4 โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ต.ค.62-ก.พ.63 103,000.00       79,286.00          23,714.00         ผลผลิต ร้อยละ 77.10 ของผู้รับผิดชอบในกำร
บริหำรและปฏบิติังำนตำมโครงกำร/กจิกรรมใน
แผนบริหำรควำมเส่ียง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
พร้อมที่จะน ำไปสู่กำรด ำเนินงำน
ผลลัพธ ์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีแผนบริหำร
ควำมเส่ียง เพือ่ใช้เปน็แนวทำงในกำรปฏบิติังำน
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ..(1) ฉบบั

ส านักนโยบายและแผน

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

2. จดัประชุมเชิงปฏบิติักำร เพือ่สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกบักำรบริหำรควำม
เส่ียงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 2 คร้ัง

103,000.00        79,286.00           23,714.00          จดักจิกรรมวันที่ 5 และวันที่ 17 ก.พ.63

3. สรุปผลกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏบิติักำร และจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1/2 ฉบบั

ม.ค. - ก.พ. 63

4. จดัท ำรำยงำนเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพือ่ประกำศใช้แผนบริหำรควำมเส่ียง 1 ฉบบั ม.ีค. 63

5 ชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ต.ค.62-ก.พ.63 20,000.00         6,750.00            13,250.00         ส านักนโยบายและแผน

1. ขออนุมัติโครงกำร (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน
รำชกำรของรัฐสภำเหน็ชอบกรอบกำรประเมินฯ) 1 คร้ัง

ต.ค. - ธ.ค. 62 -                  ด ำเนินกำรแล้ว ผลผลิต ร้อยละ 92  ของกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วม
รับฟังกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏบิติั
รำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมที่
ก ำหนด                                                   
 ผลลัพธ ์ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้ำรับฟังกำรชี้แจง
กรอบกำรประเมินมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏบิติัรำชกำร

2. ประสำนงำนวิทยำกร และด ำเนินกำรจดัโครงกำร 1/2 คร้ัง ธ.ค.62 - ม.ค.63 20,000.00          6,750.00             13,250.00          จดักจิกรรมวันที่  22 ต.ค. 62 ณ หอ้ง 2703 อำคำรสุขประพฤติ
3. สรุปประเมินผลโครงกำร ม.ค. - ก.พ.63 -                  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
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6 โครงการบรหิารจัดการครภุณัฑ์เพ่ือไปรฐัสภาใหม่ ต.ค.62- ก.พ.63  ไม่ใชง้บประมาณ ส านักการคลังและงบประมาณ

1. ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรจดัท ำบญัชีพัสดุและตรวจสอบพัสดุ 1 คร้ัง และตรวจสอบ
บญัชีพัสดุของแต่ละส ำนักกบัทะเบยีนคุมทรัพย์สิน 3 เดือน

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

2. จดัท ำหนังสือถึงแต่ละส ำนักใหท้บทวนพัสดุที่ครอบครองกบับญัชีพัสดุของแต่ละ
ส ำนัก 1 เดือน

ม.ค.63  - ด ำเนินกำรแล้ว

3. ด ำเนินกำรไปตรวจสอบพัสดุที่แต่ละส ำนักฯ 7 เดือน และน ำผลที่เข้ำตรวจสอบพัสดุ
แต่ละส ำนักฯ มำปรับปรุงในทะเบยีนคุมทรัพย์สิน 1 คร้ัง

ก.พ. - ก.ย. 63

7 การบ ารงุรกัษาระบบฐานขอ้มูลและระบบโปรแกรมประยกุต์ ต.ค.62-ก.ย.63 6,000,000.00     1,500,000.00      4,500,000.00    ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

-                  8 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภากับหน่วยงานภาครฐั

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

1.ด ำเนินกำรจดัท ำแผนงำน 1 แผน ก.พ.63 - เม.ย. 63

2.คัดเลือก 2 หน่วยงำน เพือ่เชื่อมโยง ก.พ.63 - เม.ย. 63

3.ด ำเนินกำรทดสอบระบบ พ.ค.63-ก.ค.63

4.เร่ิมใช้ระบบ ส.ค. 63

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

 - ด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว เลขำธิกำรวุฒิสภำ
เหน็ชอบตำมที่ได้วิเครำะหห์น่วยงำนภำครัฐที่สำมำรถใช้งำนระบบ
เพือ่เชื่อมโยงกำรรับส่งหนังสือผ่ำน ระบบ e-CMS แล้ว คือ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

 1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 20 พ.ย 62                                
2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค 62                                 
3. ตรวจรับฯ งวดที่ 3 วันที่ 30 ม.ค 63                               4.
 ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 26 ก.พ 63                                  
5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วันที่ ... ม.ีค 63

การเชา่สายน าสัญญาณความเรว็สูง (Leased Line)9 1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 27 พ.ย 62                                  
2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 3 ม.ค. 63                                  
 3. ตรวจรับฯ งวดที่ 3 วันที่ 27 ธ.ค. 63                                
   4. ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 20 ก.พ 63                               
   5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วันที่  23  ม.ีค 63

6,000,000.00     1,980,000.00      4,020,000.00    ต.ค.62 - ก.ย.63



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

10 การจัดหาลิขสิทธิ ์(license) ส าหรบัอุปกรณ์เครอืขา่ย ม.ิย.63-ก.ย.63 4,851,000.00     4,851,000.00    เปน็โครงกำรจดัซ้ือจดัจำ้งด ำเนินกำรคร้ังเดียวในไตรมำสที่ 4 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

-                  

12 โครงการจดัหาอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงแบบเคลือ่นทีส่ าหรบัเครือ่งคอมพิวเตอรห์น้าจอ
สัมผัสส าหรบัสมาชิกวฒิุสภาและบคุลากรของหน่วยงาน จ านวน 284 เลขหมาย

1,093,968.00     455,820.00        638,148.00       ค่ำใช้จำ่ยตำมสัญญำจำ้ง งวดที่ 1-5 (ต.ค. 62- ก.พ.63) งวดละ 
91,164 บำท

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

13 จดัหาครภุฑัณค์อมพิวเตอรแ์ละอุปกรณป์ระกอบเพ่ือทดแทนของเดมิและจดัหาใหไ้ด้
จ านวนเครือ่งคอมพิวเตอรต์อ่บคุลากร ในอัตราส่วน 1:1

ก.พ.63-ก.ย.63 22,769,400.00   -                   22,769,400.00   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

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

1. ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏบิติัในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ
 1 เร่ือง

ต.ค.62 - ก.ย.63 1.ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏบิติัในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศแล้ว

2. จดัท ำแผนต่อเนื่องบริหำรจดักำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (BCP) 
ของรัฐสภำ 1 เร่ือง

ต.ค.62 - ก.ย.63

15 โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภา

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

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ศึกษำและวิเครำะหส์ถำนภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 1/2 เร่ือง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63  - ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และศึกษำ วิเครำะหส์ถำนภำพ               
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว

2. จดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนฯ 1 ฉบบั ก.พ. - เม.ย. 63

3. น ำเรียนผู้บริหำรตำมสำยบงัคับบญัชำ 1 เร่ือง และ ประกำศใช้แผนฯ 1 ฉบบั พ.ค.63

4. ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ รำยงำนผู้บริหำรตำมสำยผู้บงัคับบญัชำ 1 เร่ือง ม.ิย. - ก.ย. 63

1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ย 62                                   
 2.ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค 62                                  
 3.ตรวจรับฯ งวดที่ 3 วันที่ 17 ม.ค 63                                  
 4.ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 25 ก.พ 63                                  
  5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วันที่ 25 ม.ีค 63

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารต.ค.62-ก.ย.63 6,002,000.00     2,666,666.68       3,335,333.32    11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารงุรกัษาระบบเครอืข่ายและซ่อมแซมเครือ่งคอมพิวเตอร์



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

16 โครงการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรบัรองมาตรฐานระบบรหิารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015

ธ.ค.62-ก.ย.63 85,600.00         -                   85,600.00         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักการพิมพ์

17 การพัฒนาสมรรถนะการปฏบิตังิานการบรกิารตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015

เม.ย.63-ก.ย.63 74,300.00         -                   74,300.00         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักการพิมพ์

ศึกษำดูงำน 1 คร้ัง ก.ค.63-ก.ย.63 50,000.00          50,000.00          

จัดอบรม 1 คร้ัง ก.ค.63-ก.ย.63 24,300.00          24,300.00          

งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่4 47,085,268.00   6,688,522.68      40,396,745.32   

แผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 5 พัฒนาและเสรมิสรา้งการเมืองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน

1 โครงการพัฒนาผู้น านักประชาธปิไตยส าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ต.ค.62-ก.ย.63 3,830,500.00     -                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักงานประธานวุฒิสภา

2 โครงการอบรมวิทยากรเผยแพรป่ระชาธปิไตย เม.ย.-ก.ย.63 300,000.00       -                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักประชาสัมพันธ์

3 โครงการเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หน้าที ่และ
อ านาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร)

ต.ค.62- ก.ย.63 300,000.00       135,865.00        164,135.00       เปำ้หมำย 10 คร้ัง ด ำเนินกำรแล้ว 8 คร้ัง ส านักประชาสัมพันธ์

1. ด ำเนินกำรจดัโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกบักำรเมืองกำรปกครอง ในต่ำงจงัหวัด 
10 คร้ัง

300,000.00        135,865.00          164,135.00             

2. ด ำเนินกำรจดัโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกบักำรเมืองกำรปกครอง                    
  ในกรุงเทพมหำนคร

4 โครงการจัดท าเอกสารเผยแพรเ่พ่ือส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภา เม.ย.-ก.ย.63 200,000.00       -                   -                  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักประชาสัมพันธ์

-                  

ครัง้ที ่1 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กำญจนบรีุ วันที่ 17 ธ.ค 62 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 645 คน                                               
 ครัง้ที ่2 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่ำนส ำโรง จ.สมุทรปรำกำร วันที่ 13
 ม.ค. 63 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 300 คน                                      
ครัง้ที ่3 ณ โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี จ.ล ำปำง วันที่ 17 ม.ค. 63 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 250 คน                                               
  ครัง้ที ่4 ณ โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ  จ.ตรำด วันที่ 30 - วันที่ 
31 ม.ค 63 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 300 คน  ครัง้ที ่5 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภเิษก สมุทรปรำกำร จงัหวัด
สมุทรปรำกำร วันที่ 5 ก.พ. 63 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 350 คน ครัง้ที ่6
 ณ วัฒโนทัยพำยัพ จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 ก.พ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 480
 คน ครัง้ที ่7 ณ โรงเรียนเซนต์คำเบรียล กรุงเทพฯ วันที่ 21 ม.ค 
63 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 350 คน ครัง้ที ่8 ณ โรงเรียนนครพนม
วิทยำคม           จ.นครพนม วันที่ 28 ก.พ. 63 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
300 คน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

5 โครงการจัดท าวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรปูแบบหนังสือและ e-book (ต.ค.62-ก.ย.62) 1,650,000.00     1,650,000.00    อนุมัติจดัจำ้ง บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จ ำกดั จดัพิมพ์วำรสำร "สำร
วุฒิสภำ" เดือนละ 1 ฉบบั จ ำนวน 4,000 เล่ม

ส านักประชาสัมพันธ์

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

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

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

4.ฉบบัที่ 4 Jan-63 137,500.00        137,500.00        4. เดือน ม.ค. จ ำนวน 4,000 เล่ม

5.ฉบบัที่ 5 Feb-63 137,500.00        137,500.00        5. เดือน ก.พ. จ ำนวน 4,000 เล่ม

6.ฉบบัที่ 6 Mar-63 137,500.00        137,500.00        
7.ฉบบัที่ 7 Apr-63 137,500.00        137,500.00        

8.ฉบบัที่ 8 May-63 137,500.00        137,500.00        

9.ฉบบัที่ 9 Jun-63 137,500.00        137,500.00        

10.ฉบบัที่ 10 Jul-63 137,500.00        137,500.00        

11.ฉบบัที่ 11 Aug-63 137,500.00        137,500.00        

12.ฉบบัที่ 12 Sep-63 137,500.00        137,500.00        

6 โครงการจดัท าหนังสือ “สรปุผลงานวฒิุสภา” ในรปูแบบหนังสือ และ e-Book เม.ย.63-ก.ย.63 650,000.00       -                   650,000.00       อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักประชาสัมพันธ์

7 โครงการจดัท าหนังสือความรูเ้ก่ียวกับบทบาท หน้าทีแ่ละอ านาจของวฒิุสภา และความรู้
ในวงงานรฐัสภา

100,000.00       -                   -                  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักประชาสัมพันธ์



     งบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

    งบประมาณ     
 ทีใ่ชจ้รงิ

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

8 สมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน ต.ค.62 - ก.ย.63 7,000,000.00     2,644,629.58      4,355,370.42    คกก.โครงกำร สว.พบประชำชนลงพืน้ที่พบประชำชน เปำ้หมำย 60
 คร้ัง ด ำเนินกำรแล้ว 52   คร้ัง

ส านักประชาสัมพันธ์ 

1. ด ำเนินกำรจดัโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน เดือนละคร้ัง ๆ ละ 2 จงัหวัด 
หรือตำมนโยบำย

ต.ค.62 - ม.ีค. 63 7,000,000.00      2,644,629.58       4,355,370.42     36. จ.อดุรธำนี จ.หนองคำย วันที่ 31 ม.ค.- 1 ก.พ.63  คกก.
โครงกำร สว.พบประชำชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)      
 37. จ.ระยอง  วันที่ 13 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบประชำชน
ภำคตะวันออก                                                               
 38. จ.ระนอง วันที่ 13 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบประชำชน
ภำคใต้                                                                         
  39 จ.มุกดำหำร วันที่ 14 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)                          
            40. จ.นนทบรีุ วันที่ 14 ก.พ.63  คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนภำคกลำง                                                         
             41. จ.นครรำชสีมำ วันที่ 14 -15 ก.พ.63 คกก.โครงกำร
 สว.พบประชำชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง)                
        42. จ.ร้อยเอด็ วันที่ 15 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)                               
          43. จ.ชัยภมูิ วันที่ 22-23 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนตะวันออกเฉียงเหนือ                                            
        44. จ.เพชรบรีุ -จ.นครปฐม วันที่ 26-27 ก.พ.63 คกก.อ ำ
นำยกำรโครงกำร สว.พบประชำชน         45. จ.ตรำด วันที่ 9-10 
ม.ีค.63 คกก.โครงกำร สว.พบประชำชนภำคตะวันออก               
       46. จ.สมุทรสงครำม วันที่ 6 ม.ีค.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนภำคกลำง                  47. จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่  3 2. ด ำเนินกำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ ตำมมติของคณะกรรมกำรฯ ต.ค.62 - ม.ีค. 63  กจิกรรมตำมมติคณะกรรมกำร ลงพืน้ที่ 4 คร้ัง                        
  1. จ.อบุลรำชธำนี  วันที่ 19 ต.ค.62                                   
2. จ.นรำธิวำส วันที่  วันที่ 30-31 ต.ค.62                             
3. จ.ขอนแกน่ วันที่ 21-22 พ.ย.62 คกก.อ ำนวยกำรโครงกำร สว.
พบประชำชนลงพืน้ที่พบเยำวชน ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำข่อนแกน่ 
   4.สนับสนุนงบประมำณใหก้ลุ่มภำคเหนือลงพืน้ที่ จ.แม่ฮ่องสอน 
วันที่ 13 - 15 พ.ย.62                                                      
5. จ.อดุรธำนี  วันที่ 23-24 ม.ค.63

9 โครงการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเครอืขา่ยผู้น านักประชาธปิไตยวุฒิสภา (เม.ย.63-ก.ย.63) 550,000.00       -                   -                  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เปน็โครงกำรไตรมำสที่ 3-4) ส านักประชาสัมพันธ์
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ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

10 โครงการจัดการแขง่ขนัโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสรมิวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข

พ.ย.62 - ก.พ.63 200,000.00       41,450.00          158,550.00       น ำงบประมำณจำกโครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกฯ มำจ ำนวน 
300,000 บำท

ส านักประชาสัมพันธ์

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

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

3. จดักำรแข่งขันฯ รอบคัดเลือกกลุ่มภำคกลำง 1 คร้ัง ม.ค.62. 200,000.00        41,450.00           158,550.00        จดักจิกรรม 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ร.ร.วัดเขมำภริตำรำม 
จ.นนทบรีุ กลุ่มเปำ้หมำย 120 คน เข้ำร่วม 193 คน

4. จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดักำรแข่งขัน 1 คร้ัง ก.พ. 63 -                   

11 โครงการเสรมิสรา้งความพรอ้มแก่ท้องถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการเสรมิสรา้ง ผู้น า
นักประชาธปิไตยแบบมีส่วนรว่ม”

ม.ค. -ส.ค.63 6,024,800.00     1,102,088.92      4,922,711.08    ด ำเนินกำรแล้ว 2 คร้ัง คงเหลือ 2 คร้ัง ส านักประชาสัมพันธ์

จดักจิกรรม 8 คร้ัง ม.ค. -ส.ค.63 6,024,800.00      1,102,088.92       4,922,711.08     จ.ล ำปำง วันที่ 16 - 18 ม.ค 63 กลุ่มเปำ้หมำย 120 คน ผ่ำนกำร
อบรม 117 คน

ด ำเนินกำรแล้ว

-                   -                     -                   จ.นครพนม วันที่ 27 - 29 ก.พ 63 กลุ่มเปำ้หมำย 120 คนผ่ำนกำร
อบรม 120  คน  (88.20)

ด ำเนินกำรแล้ว

-                   -                     -                   จ.ชลบรีุ  กลุ่มเปำ้หมำย 120 คน เล่ือนกำรจดั

-                   -                     -                   จ.ชุมพร  กลุ่มเปำ้หมำย 120 คน เล่ือนกำรจดั

ผลผลิต ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรจดักำร
แข่งขันโต้วำทีระดับมัธยมศึกษำ เพือ่ส่งเสริม
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข 1  คร้ัง                                       
   ผลลัพธ ์ร้อยละ 87.92 ของกลุ่มเปำ้หมำยที่
เข้ำร่วมครงกำรฯ มีควำมรู้เกี่ยวกบัหลักกำร
ปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เปน็ประมุข กำรเคำรพเสียงข้ำงมำก กำรรับฟัง
เสียงข้ำงน้อย หลักกำรยอมรับเหตุผล และ
หลักกำรโต้วำที
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    งบประมาณ     
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งบประมาณ (บาท)

ควำมกำ้วหน้ำ สรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็) ส านักทีร่บัผิดชอบ

12 โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรกุในยคุดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาและเสรมิสรา้งการเมือง
ในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุขและการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

ต.ค.62- ก.ย.63 4,100,000.00     839,573.37        3,260,426.63    น ำงบประมำณไปใช้โครงกำรอื่นดังนี้                                   
โครงกำรจดักำรแข่งขันโต้วำทีฯ 300,000 บำท

ส านักประชาสัมพันธ์ และส านักทีเ่ก่ียวข้อง

1. เสนอโครงกำรเพือ่ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมโครงกำร 6 เดือน ต.ค.62- ก.ย.63

2. ด ำเนินกำรตำมระเบยีบพัสดุว่ำด้วยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 6 เดือน ต.ค.62- ก.ย.63

-                   กจิกรรมที่ 1 โครงกำรจำ้งเหมำบริกำรในกำรปฏบิติังำน
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอเิล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมำณ 
481,239.37 บำทด ำเนินกำรจดัจำ้งเรียบร้อยแล้ว                     
  กจิกรรมที่ 3.2 1. โครงกำรอบรมสัมนำส ำหรับ สว.หรือบคุลำกร
ด้ำนประชำสัมพันธ์  จดัโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิผลด้ำนกำรจบั
ประเด็นและกำรเขียนข่ำววันที่ 21 ม.ค.63 เวลำ 08.40 น. ณ หอ้ง
ประชุม 2703 ชั้น 27 อำคำรสุขประพฤติ ใช้งบประมำณ 
13,239.37 บำท  2. โครงกำรอบรม/สัมมนำส ำหรับสมำชิก
วุฒิสภำหรือบคุลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์แบบมืออำชีพ 2.1. 
กจิกรรมแลกเปล่ียนทัศนะและประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่ือสำร
สำธำรณะส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ คร้ังที่ 1 หวัข้อ "ต้ังกระทู้อย่ำงไร
ใหเ้ปน็ข่ำว" จดัเมื่อวันที่ 18 กมุภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.00-15.00 
นำฬิกำ ณ หอ้งประชุม 203 ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ(เกยีกกำย) ใช้
งบประมำณ 2,600 บำท  2.2 กจิกรรมแลกเปล่ียนทัศนะและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่ือสำรสำธำรณะส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ คร้ัง
ที่ 2/8 หวัข้อ ใช้เเฟซบุก๊ใหเ้ปน็ใครเหน็กอ็ยำกแชร์ ก ำหนดจดั
กจิกรรมวัน 16 ม.ีค 63 ณ อำคำรสุขประพฤติ **(ยกเลิกกำรจดั
กจิกรรม) แต่มีกำรใช้งบประมำณในกำรเบกิจำ่ยค่ำอำหำรว่ำง เปน็
เงิน 1,400 บำท ขออนุมัติจดักจิกรรม จ ำนวน 8 คร้ัง งบประมำณ 
24,000 บำท เบกิจำ่ยแล้ว เปน็เงิน 4,000 บำท  กจิกรรมที่ 6 
กจิกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ส่ือมวลชน  6.1 กจิกรรม
พบส่ือมวลชน (Meet the Press) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ณ
 หอ้งโถง ชั้น 1 อำคำรสุขประพฤติ  งบประมำณ 35,734 บำท  
6.2 กจิกรรมเนื่องในโอกำสครบรอบวันกอ่ต้ังส่ือมวลชน  (21,000 
บำท)  ด ำเนินกำรมอบกระเช้ำ/ดอกไม้ 10 แหง่ จำกที่ได้รับอนุมัติ 
จ ำนวน 21 แหง่ (1) กรมประชำสัมพันธ์ ครบ 58 ป ีวันที่ 21 ต.ค.
62  (2) หนังสือพิมพืไทยโพสต์ จ ำกดั ครบ 23 ป ีวันที่ 21 ต.ค. 62 
 (3) หนังสือพิมพ์ผู้จดักำรครบ 11 ป ีวันที่ 7 พ.ย 62  (4) สถำนี
กองทัพบกช่อง 7  วันที่ 27 พ.ย 62  (5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบ 
70 ป ีวันที่ 27 ธ.ค 62  (6) หนังสือพิมพ์มติชน ครบ 42 ป ี9 ม.ค.
63 (7) สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS ครบ 12 ป ี15 ม.ค.63 (8) สถำนี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ครบ 62 ป ี(24 ม.ค.63) (9) วัน
ครบรอบกำรกอ่ต้ังสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย ปทีี่ 90 
 โดยได้ร่วมบริจำคเงินเข้ำมูลนิธิโรงพยำบำลศรีธัญญำ เพือ่
ช่วยเหลือผู้ปว่ยจติเวชยำกไร้ ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหง่
ประเทศไทย (25 ก.พ.63)หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ครบรอบ 40 ป ี
(20 ม.ีค. 63) ** หมำยเหตุ 1. สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ครบรอบ 50 ป ี(26 ม.ีค. 63 งด) 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ
 56 ป ี(28 ม.ีค. 63 งด)

-                   
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งบประมาณแผนปฏบิัติการ เรือ่งที ่ 5 24,905,300.00   4,763,606.87      15,161,193.13   

4,100,000.00      3. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ต.ค.62- ก.ย.63

กจิกรรมที่ 1 โครงกำรจำ้งเหมำบริกำรในกำรปฏบิติังำน
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอเิล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมำณ 
481,239.37 บำทด ำเนินกำรจดัจำ้งเรียบร้อยแล้ว                     
  กจิกรรมที่ 3.2 1. โครงกำรอบรมสัมนำส ำหรับ สว.หรือบคุลำกร
ด้ำนประชำสัมพันธ์  จดัโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิผลด้ำนกำรจบั
ประเด็นและกำรเขียนข่ำววันที่ 21 ม.ค.63 เวลำ 08.40 น. ณ หอ้ง
ประชุม 2703 ชั้น 27 อำคำรสุขประพฤติ ใช้งบประมำณ 
13,239.37 บำท  2. โครงกำรอบรม/สัมมนำส ำหรับสมำชิก
วุฒิสภำหรือบคุลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์แบบมืออำชีพ 2.1. 
กจิกรรมแลกเปล่ียนทัศนะและประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่ือสำร
สำธำรณะส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ คร้ังที่ 1 หวัข้อ "ต้ังกระทู้อย่ำงไร
ใหเ้ปน็ข่ำว" จดัเมื่อวันที่ 18 กมุภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.00-15.00 
นำฬิกำ ณ หอ้งประชุม 203 ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ(เกยีกกำย) ใช้
งบประมำณ 2,600 บำท  2.2 กจิกรรมแลกเปล่ียนทัศนะและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่ือสำรสำธำรณะส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ คร้ัง
ที่ 2/8 หวัข้อ ใช้เเฟซบุก๊ใหเ้ปน็ใครเหน็กอ็ยำกแชร์ ก ำหนดจดั
กจิกรรมวัน 16 ม.ีค 63 ณ อำคำรสุขประพฤติ **(ยกเลิกกำรจดั
กจิกรรม) แต่มีกำรใช้งบประมำณในกำรเบกิจำ่ยค่ำอำหำรว่ำง เปน็
เงิน 1,400 บำท ขออนุมัติจดักจิกรรม จ ำนวน 8 คร้ัง งบประมำณ 
24,000 บำท เบกิจำ่ยแล้ว เปน็เงิน 4,000 บำท  กจิกรรมที่ 6 
กจิกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ส่ือมวลชน  6.1 กจิกรรม
พบส่ือมวลชน (Meet the Press) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ณ
 หอ้งโถง ชั้น 1 อำคำรสุขประพฤติ  งบประมำณ 35,734 บำท  
6.2 กจิกรรมเนื่องในโอกำสครบรอบวันกอ่ต้ังส่ือมวลชน  (21,000 
บำท)  ด ำเนินกำรมอบกระเช้ำ/ดอกไม้ 10 แหง่ จำกที่ได้รับอนุมัติ 
จ ำนวน 21 แหง่ (1) กรมประชำสัมพันธ์ ครบ 58 ป ีวันที่ 21 ต.ค.
62  (2) หนังสือพิมพืไทยโพสต์ จ ำกดั ครบ 23 ป ีวันที่ 21 ต.ค. 62 
 (3) หนังสือพิมพ์ผู้จดักำรครบ 11 ป ีวันที่ 7 พ.ย 62  (4) สถำนี
กองทัพบกช่อง 7  วันที่ 27 พ.ย 62  (5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบ 
70 ป ีวันที่ 27 ธ.ค 62  (6) หนังสือพิมพ์มติชน ครบ 42 ป ี9 ม.ค.
63 (7) สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS ครบ 12 ป ี15 ม.ค.63 (8) สถำนี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ครบ 62 ป ี(24 ม.ค.63) (9) วัน
ครบรอบกำรกอ่ต้ังสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย ปทีี่ 90 
 โดยได้ร่วมบริจำคเงินเข้ำมูลนิธิโรงพยำบำลศรีธัญญำ เพือ่
ช่วยเหลือผู้ปว่ยจติเวชยำกไร้ ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหง่
ประเทศไทย (25 ก.พ.63)หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ครบรอบ 40 ป ี
(20 ม.ีค. 63) ** หมำยเหตุ 1. สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ครบรอบ 50 ป ี(26 ม.ีค. 63 งด) 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ
 56 ป ี(28 ม.ีค. 63 งด)

3,260,426.63     839,573.37          



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

1 โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผล 1 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จําเป็น 1 โครงการเพิ่มความรู้ทักษะงาน 1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการสังกัดรัฐสภา

การปฏิบัติราชการของสํานักงาน สําหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ตรวจสอบภายใน และกฎหมายของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ 

เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 8,600 บาท สํานักวิชาการ (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ 
สํานักนโยบายและแผน  งบประมาณ 591,500  บาท 2 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านวิชาการ

งบประมาณ 20,000 บาท 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงาน ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา /การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน

เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ สํานักนโยบายและแผน สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 103,000 บาท 3 โครงการจัดทําข้อมูลวิชาการในรูปแบบ 

สํานักนโยบายและแผน งบประมาณ 133,000 บาท งบประมาณ 143,000 บาท 3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ Service Delivery

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล เชื่อมต่อ eMENSCR สํานักวิชาการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
สํานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 15,000 บาท (Individual development plan : IDP) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน

4 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักนโยบายและแผน ไม่ใช้งบประมาณ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานิติบัญญัติ

ด้านการเงินการคลังรัฐสภา งบประมาณ 30,000 บาท 4 โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ สํานักกฎหมาย (หลัก)  ไม่ใช้งบประมาณ
สํานักการคลังและงบประมาณ 4 โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้าง ประชาธิปไตย 5 โครงการจัดทําบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟัง

งบประมาณ 8,500 บาท การพึ่งพาตนเอง สํานักประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

5 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม สํานักการคลังและงบประมาณ งบประมาณ 300,000 บาท ต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย

การทุจริตสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา งบประมาณ 50,000 บาท สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  19,300 บาท

การดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563  จํานวน 70 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

6 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญา 5 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา 5 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 6 โครงการจัดทําบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม 

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง และแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ และแผ่นดินไหว ประจําอาคารสุขประพฤติ จัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ 171,800 บาท ทรงเป็นประมุข สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และงานวิชาการ

สํานักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท สํานักงานบริหารงานกลาง สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
6 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ 86,000 บาท 7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ eMENSCR

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและแผน งบประมาณ 103,000 บาท สํานักนโยบายและแผน (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
7 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก 8 โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้าน

เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 168,400 บาท ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
8 และโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง (Career Path, Succession Plan,

สํานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 25,000  Talent Management และ Job Rotation)

สํานักบริหารงานกลาง  ไม่ใช้งบประมาณ
10 โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถ

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะ

ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

สํานักบริหารงานกลาง  ไม่ใช้งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

11 โครงการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ 427,000 บาท

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความ 

เข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 38,000 บาท
13 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ 130,000 บาท

14 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 

ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ 253,900 บาท

15 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน

ภายนอก

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 1,011,500 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

16 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ณ ต่างประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 1,000,000 บาท

17 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 100,000 บาท

18 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติ

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 214,500 บาท

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ 160,000 บาท
20 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม

ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ 11,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

21 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 2,800,000 บาท
22 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 

(Management Competency) 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 570,000 บาท
23 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 1,000,000 บาท

24 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

การประชุมวุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

สํานักการประชุม ไม่ใช้งบประมาณ
25 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มา

ซึ่งบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งตามที่รธน.

และกฎหมายบัญญัติและกฎหมายบัญญัติ

สํานักกํากับและตรวจสอบ ไม่ใช้งบประมาณ
26 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่ใช้งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

27 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่ใช้งบประมาณ

28 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กับหน่วยงานภาครัฐ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่ใช้งบประมาณ

29 โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสําหรับสมาชิก

วุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน จํานวน 284 เลขหมาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 1,093,968 บาท

30 การบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ

โปรแกรมประยุกต์

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 600,000 บาท

31 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่ใช้งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

32 การจัดหาลิขสิทธิ์ (license) สําหรับอุปกรณ์เครือข่าย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 4,851,000 บาท

33 การเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 6,000,000 บาท

34 การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบ

เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 งบประมาณ 6,002,000 บาท

35 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

เพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 22,769,400 บาท

36 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 7,000,000 บาท

37 โครงการจัดทําหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” 

 ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book

สํานักประชาสัมพันธ์  งบประมาณ 650,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

38 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล 

เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 4,100,000 บาท

39 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 

“กระบวนการเสริมสร้าง ผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 6,024,800 บาท

40 การจัดทําวารสาร “สารวุฒิสภา” 

 ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book

สํานักประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ 1,650,000 บาท

41 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง 

การปกครองแการปกครองและบทบาท หน้าที่

และอํานาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบัน

การศึกษา (สภาจําลองสัญจร) 

สํานักประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ 300,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

42 โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ

สํานักวิชาการ งบประมาณ 400,000 บาท
43 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและ

ประมวลผลงานของวุฒิสภาด้านกระทู้ถาม

และรายงานประจําปี

สํานักวิชาการ งบประมาณ 42,000 บาท
44 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่

สํานักการคลังและงบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ 

45 โครงการพัฒนางานด้านต่างประเทศในมิติของ

ภาษาและวัฒนธรรม

สํานักภาษาต่างประเทศ
งบประมาณ 141,500 บาท

46 โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน

ด้วยกระบวนการลูกเสือ

สํานักประธานวุฒิสภา
งบประมาณ 3,830,500 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 6 โครงการ จํานวน 50 โครงการ

ที่ ที่ ที่ ที่

47 โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนเพื่อการ

เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สํานักบริหารงานกลาง
งบประมาณ 15,000 บาท

48 พิธีอําลาราชการ ประจําปี 2563

สํานักบริหารงานกลาง
งบประมาณ 46,100 บาท

49 โครงการตรวจติดตามผลการรักษาระบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001:2015

สํานักการพิมพ์
งบประมาณ 85,600 บาท

50 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตาม

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

สํานักการพิมพ์
งบประมาณ 74,300 บาท




