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ผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
จานวน 70 โครงการ จัดโครงการแล้ว จานวน 10 โครงการ
ลาดับ

โครงการ/งานประจา

งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
ที่จ่ายจริง
(บาท)
15,000
11,705

คงเหลือ
(บาท)

1

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล
(สานักบริหารงานกลาง)

2

โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(สานักประชาสัมพันธ์)
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการ
คลังรัฐสภา (สานักการคลังและงบประมาณ)

500,000

41,450

458,550

8,500

7,000

1,500

โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง
(สานักการคลังและงบประมาณ)
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

50,000

34,394

15,606

143,000

115,981

27,019

3
4
5

6
7
8
9

10

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
โครงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักเพื่อนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร (สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักนโยบายและแผน)
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความคุ้มค่าของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สานักนโยบายและแผน)
โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (สานักนโยบายและแผน)
รวม
หมายถึง
หมายถึง

บรรลุค่าเป้าหมาย
อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายถึง

ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ผลผลิต

3,295

1.
2.

19,300

16,300

3,000

168,400

23,225

145,175

17,000

6,750

10,250

133,000

124,627

8,373

103,000

79,286

23,714

1,157,200

460,718

696,482

ผลลัพธ์

ตำรำงสรุปกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลำคม 2562– มีนำคม 2563)
จำนวน
สำนัก

โครงกำร

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(บำท)

งบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง
(บำท)

ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ

คงเหลืองบประมำณ (บำท)

สถำนะของโครงกำร
จัด
อยู่ระหว่ำง
โครงกำร
ยกเลิก
ด
ำเนิ
น
กำร
แล้ว

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

1

8,600.00

-

8,600.00

-

-

1

สำนักงำนประธำนวุฒสิ ภำ

1

3,830,500.00

-

3,830,500.00

-

-

1

สำนักประชำสัมพันธ์

11

21,074,800.00

4,763,606.87

16,311,193.13

22.01

1

10

-

สำนักบริหำรงำนกลำง

8

194,900.00

33,605.00

161,295.00

17.24

1

7

-

สำนักกำรคลังและงบประมำณ

3

118,200.00

47,069.00

71,131.00

39.82

2

1

-

สำนักวิชำกำร

5

504,000.00

239,178.00

264,822.00

47.46

-

5

-

สำนักกำรประชุม

1

-

-

-

-

-

1

-

สำนักกำกับและตรวจสอบ

1

-

-

-

-

-

1

-

สำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3

4

-

-

-

-

-

4

-

สำนักกฎหมำย

1

-

-

-

-

-

1

-

สำนักภำษำต่ำงประเทศ

1

141,500.00

-

141,500.00

-

-

1

-

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

18

11,606,500.00

3,081,896.00

8,524,604.00

24.92

3

15

-

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

9

46,716,368.00

6,602,486.68

40,113,881.32

14.13

-

9

-

สำนักกำรพิมพ์

2

159,900.00

-

159,900.00

-

-

2

-

สำนักนโยบำยและแผน

4

256,000.00

210,663.00

45,337.00

82.29

3

1

-

70

84,611,268.00

14,978,504.55

69,632,763.45

17.7

10
14.29%

60

-

รวม

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563 ประจาเดือนมีนาคม 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1

โครงการเสริมสร้างความรูใ้ นวงงานนิติบัญญัติ

ต.ค.62 - ก.ย.63

400,000.00

239,178.00

160,822.00 ดำเนินกำรแล้ว 2 ครั้ง คงเหลือ 2 ครั้ง

1. เสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำ เลือกหัวข้อกำรสัมมนำ
ประสำนวิทยำกร สถำนที่และขออนุมัติโครงกำรฯ

ต.ค. 62 ,ม.ค.63,
เม.ย.63 ,ก.ค.63

400,000.00

239,178.00

160,822.00

ต.ค.62, ม.ค
,พ.ค.,ส.ค..63

-

ต.ค.62, ม.ค
,พ.ค.,ส.ค..63
ก.ย..63

-

2. ดำเนินกำรจัดสัมมนำฯ 4 ครั้ง

3. สรุปรำยงำนผลกำรสัมมนำฯ เสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร
4. เผยแพร่ผลกำรสัมมนำฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
2 การนาเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภาด้าน
กระทูถ้ ามและรายงานประจาปี
3 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เม.ย.- ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63

สานักวิชาการ

ดำเนินกำรแล้ว 2 ครั้ง 1. วันที่ 17 ต.ค. 62 จัดสัมนำเรื่อง กำร
เสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำร
ปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ณ โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบุรี
2.วันที่ 16 ม.ค. 63 จัดกำรสัมมนำเรื่อง “กำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ในมุมมองวุฒิสภำ” ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2702 ชั้น 27
อำคำรสุขประพฤติ
3. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำหัวข้อในกำรจัดสัมนำเรื่องที่ 3

42,000.00

ไม่ใช้งบประมาณ

-

42,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร เป็นโครงกำรได้รับงบประมำณไตรมำสที่ 3 4
คณะอนุกก.ด้ำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมอบหมำยฝ่ำยเลขำดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

1.ทบทวนแผนบูรณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ต.ค. - ธ.ค.62
พ.ค.62 - ก.ย.63
พ.ศ.2562 –2565
2.จัดทำแผนบูรณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ค.62 - ก.ย.63
ก.ย.63
พ.ศ.2563
3. นำเข้ำข้อมูลลด้ำนวิชำกำร และกฎหมำยในฐำนข้อมูล
4. มีกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยวิชำกำรและกฎหมำยภำยในองค์กร

4 โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery

ต.ค.62 - ก.ย.63

1.ประชุม 1 ครั้ง /จัดทำแผน 1 แผน

ต.ค 62

2.ดำเนินกำรตำมแผน

พ.ย.62 - ก.ย.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรประชุม ครั้งที่ 2/63 วันที่ 9 มี.ค 63
และครั้งที่ 3/63 วันที่ 16 มี.ค 63 เพือ่ พิจำรณำรำยงำนผล
กำรศึกษำวิเครำะห์ฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
มอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรปรับปรุงรำยงำนฯ ตำมข้อสังเกตของที่
ประชุม และนำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
บูรณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำต่อไป

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักวิชาการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.วันที่ 1 ต.ค.62 ประชุมคณะทำงำน Webpage สำนักวิชำกำร
2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรดำเนิน
โครงกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกับ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและผบก.กลุ่มงำนวิจยั และข้อมูล
เพือ่ กำหนดรำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย และ
วิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูลวิชำกำร กำหนดรำยกำรข้อมูล
วิชำกำรและวิธีกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
เพือ่ นำเสนอโครงกำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย กำหนดรูปแบบกำร
นำเสนอโครงกำรและกำรสื่อสำรข้อมูลวิชำกำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
กำหนดวิธีกำรประเมินผลโครงกำร กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ในกำรดำเนินโครงกำร
3. จัดทำบันทึกขอควำมอนุเครำะห์จดั ทำเว็บไซด์หรือเว็บเพจ
เพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ
Service Delivery ไปยังสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วันที่ 31 ต.ค 62

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

3.ประชุม 11 ครั้ง
4. ระดมควำมคิดเห็น 1 ครั้ง
5. จัดทำรำยงำน 1 ฉบับ
5 โครงการเชือ่ มโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจยั ภายในประเทศ

นำเสนอโครงกำรและกำรสื่อสำรข้อมูลวิชำกำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย
กำหนดวิธีกำรประเมินผลโครงกำร กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ในกำรดำเนินโครงกำร
3. จัดทำบันทึกขอควำมอนุเครำะห์จดั ทำเว็บไซด์หรือเว็บเพจ
เพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบ
Service Delivery ไปยังสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ควำมก้ำวหน้ำ
วันที่ 31 ต.ค 62

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

พ.ย.62 - ก.ย.63
ส.ค 63
ก.ย 63

62,000.00

-

12,000.00

-

62,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร เป็นโครงกำรได้รับงบประมำณไตรมำสที่ 3 4
12,000.00

50,000.00

-

50,000.00

สานักวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและต่อยอดควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับหน่วยงำนภำยนอกที่มี
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)
กิจกรรมที่ 2 สำรวจอและคัดเลือกหน่วยงำนทำงวิชำกำรภำยในประเทศที่จะทำกำรเปิดกำร
เจรจำในกำรเชือ่ มโยงข้อมูลด้ำนวิชำกำรและงำนวิจัย

6 โครงการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิชาการเพือ่ สนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน

ต.ค.62 - ก.ย.63

1. กำหนดกลไกหลักในกำรจัดทำฐำนข้อมูล และศึกษำกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน
เพือ่ สนับสนุนกำรยกระดับกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบญ
ั ญัติ 1/2 ครั้ง

ต.ค.62 - ก.ย.63

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักวิชาการ สานักกฎหมาย
สานักนโยบายและแผน สานักการต่างประเทศ
สานักภาษาต่างประเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรศึกษำเพือ่ กำหนดกลไกหลักในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูล และกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนเพือ่ สนับสนุนกำรยกระดับ
กำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบญ
ั ญัติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

2. กำหนดขอบเขตและรำยกำรข้อมูล สำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ฯ 1 แนวทำง

ม.ค.- มี.ค.63

3. สำรวจควำมต้องกำร จัดทำข้อกำหนดในกำรใช้งำน 1 ฉบับ ปรับปรุง / พัฒนำ
ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำย 1 ครั้ง
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ฉบับ

ม.ค.- ก.ย.63

7 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

มี.ค. และ ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63

1. กำหนดผู้รับผิดชอบเพือ่ รวบรวมข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียน

ต.ค.- ธ.ค. 62

2. ประชุม/เสวนำ/สัมมนำผู้รับผิดชอบ
3.นำเข้ำข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน
4.ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรดำเนินงำน

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

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกฎหมาย (หลัก)
สานักการต่างประเทศ สานักภาษาต่างประเทศ
สานักวิชาการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.คำสั่งสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ 2338/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำย ลว 6 ธ.ค.62
2. ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธค.62
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรนำเข้ำข้อมูลดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
กฎหมำยอำเซียน คำสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ.63
4.ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2563 วันอังคำรที่ 25
กุมภำพันธ์ 2563 เพือ่ กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรของ
คณะอนุกรรมกำรฯ
5.นำเข้ำข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน ในรำยงำน
ข้อมูลกฎหมำยของประเทศไทย ลำว รวมจำนวน 3 ฉบับ
6. อยู่ระหว่ำงปรับปรุงข้อมูลกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย (กำร
เชื่อมโยงข้อมูล link) จำนวน 10 ฉบับ 7.ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 มี.ค 2563 เพือ่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
(Cop) 8. ดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลกฎหมำยในฐำนข้อมูล
กฎหมำยไทย จำนวน 4 ฉบับ กฎหมำยอำเซียน จำนวน 3 ฉบับ 3.
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำยผ่ำนสื่อทำงเฟสบุก จำนวน 4 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

8 โครงการจัดทาบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชัน้ การพิจารณาของวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการ
1. กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนและผู้เกี่ยวข้อง 5 ครั้ง

2. กำรจัดทำบทวิเครำะห์กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 1 ฉบับ
9 โครงการพัฒนางานด้านต่างประเทศในมิตขิ องภาษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62- ก.ย.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ

ไม่ใช้งบประมาณ

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล โดยกำรสอบถำมและ
รับฟังข้อมูลเบือ้ งต้นจำกกลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรซึ่งปฏิบตั ิหน้ำที่
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมำธิกำรแต่ละคณะที่มีกำรพิจำรณำ
ติดตำมเรื่องต่ำง ๆ ที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่และมีควำมเกี่ยวข้องกับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
141,500.00

141,500.00 เป็นโครงกำรได้รับงบประมำณไตรมำสที่ 3 - 4

อบรมเชิงปฎิบัตกิ ำร

มิ.ย.-ก.ค.63

75,250.00

75,250.00

ศึกษำดูงำน

มิ.ย.-ก.ค.63

43,900.00

43,900.00

ส.ค.63

จัดสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 1

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักวิชาการ
สานักกฎหมาย

ต.ค.62- ก.ย.63

ต.ค.62- ก.ย.63
มิ.ย.-ก.ย.63

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

22,350.00
645,500.00

สานักภาษาต่างประเทศ

22,350.00
239,178.00

406,322.00

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

1. ศึกษำกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน ระบุประเภทของเอกสำรวิชำกำร และศึกษำรูปแบบ
ของเอกสำรวิชำกำร 1/3 ครั้ง

ต.ค.62 - ม.ค.63

2. ออกแบบระบบ แนวทำง หรือ กลไก 1 แนวทำง และระบุกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดทำ มค. - 15 เม.ย. 63
เอกสำรวิชำกำร 1 ครั้ง และอบรม/สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร 1 ครั้ง
3. กลุ่มเป้ำหมำยจัดทำเอกสำรวิชำกำร 1 ครั้ง
เม.ย. - ก.ย. 63

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สานักวิชาการ
สานักกฎหมาย
สานักนโยบายและแผน
1.อยู่ระหว่ำงศึกษำคู่มือกำรติดตำม กำรดำเนินกำรเสนอแนะ และ
เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรัฐธรรมนูญ
และกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
2.เตรียมประชุมคกก.พัฒนำงำนวิชำกำรของสนง.เลขำธิกำร
วุฒิสภำ เพือ่ กำหนดประเภทเอกสำรวิชำกำรที่สำมำรถสนับสนุน
กระบวนกำรติดตำม กำรดำเนินกำรเสนอแนะ และเร่งรัดกำร
ปฏิรูปประเทศ และกำหนด standard format เพือ่ ใช้เป็นแนว
ทำงกำรจัดทำบทวิเครำะห์เพือ่ สนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ และ
เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดทำและดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ และงำนวิชำกำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

4.ตรวจสอบเนื้อหำ และเผยแพร่เอกสำรวิชำกำรดังกล่ำวในรูปแบบต่ำง ๆ 1/2 ครั้ง

เม.ย. - ก.ย. 63

5. จัดประกวดและมอบรำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่นประจำปี

ส.ค. 63

6. สำรวจคุณภำพของเอกสำรวิชำกำร 1 ครั้ง และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
มี.ค.63 และก.ย.63
ต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ฉบับ
2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ เชือ่ มต่อ eMENSCR ของสานักงานเลขาธิการ
พ.ย.62-มิ.ย.63
วุฒิสภา
1. ศึกษำข้อมูลระบบ eMENSCR 1 ครั้ง และประสำนงำนกับสำนักงำนสภำพัฒนำกำร ก.พ.63-มี.ค.63
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ไม่ใช้งบประมาณ

ดำเนินกำรศึกษำข้อมูลระบบ และอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ก.พ.63-มี.ค.63

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

3. จัดทำรำยงำนกำรศึกษำ 1 ฉบับ

เม.ย 63

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
2. คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำวิเครำะห์ และกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
3.ดำเนินกำรตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนด
4.รำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่2

พ.ค. - มิ.ย. 63
ต.ค.62-ก.ย.63

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักนโยบายและแผน (หลัก)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ออกแบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลระบบกำรติดตำมประเมินผล 1 ระบบ
4. จัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนเชื่อมโยงระบบ 1 โครงกำร
3 โครงการพัฒนากลไกเพือ่ สนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
วุฒิสภา

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

ไม่ใช้งบประมาณ

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

ต.ค-พ.ย 62
พ.ค-ธ.ค 62
ธ.ค 62 - ก.ย 63

1.ดำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำรแล้ว และมีกำรประชุมโดยที่ประชุม
เห็นชอบบทบำทหน้ำที่ของสำนักต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำน ต.ส.ร.
2.
คกก.ได้กำหนดแนวทำงและวิธีกำร มีกำรจัดทำ Flowchart ดังนี้
(1) กลไกสนับสนุนกำรดำเนินงำน ต.ส.ร. และกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ (2) กลไกสนับสนุนกำรเสนอแนะและพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้นเพือ่ ดำเนินกำรตำมหมวด 16 กำร
ปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ (3) กำรตั้ง LINE กลุ่มคกก.
3.อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนด โดยมอบให้
สำนักเทคโนฯ ดำเนินกำรออกแบบระบบ ต.ส.ร
0

0

0

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รบั บริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1 โครงการเพิม่ ความรูท้ ักษะงานตรวจสอบภายใน

ม.ค.-เม.ย.63

8,600 0

2 โครงการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนเพือ่ การเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ ม.ค.-ก.ย.63
สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

22,800 0

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล

0

ก.ค.63-ก.ย.63

0

-

ก.ค.-ก.ย.63

0

-

ต.ค.62- ส.ค.63

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 คำสั่ง

ต.ค.62 - ก.พ.63

2. จัดกำรอภิปรำย/สัมมนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำร 1 ครั้ง

มี.ค.63

3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมหรือบรรยำยฯ 1 ครั้ง

ก.ค. - ส.ค.63

15,000.00

11,705.00

15,000.00

11,705.00

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักบริหารงานกลาง

3,295.00

-

ผลผลิต ร้อยละ 70.13 (80) ของกลุ่มเป้ำหมำยได้ สานักบริหารงานกลาง
เข้ำร่วมโครงกำรตำมที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(80) ของกลุ่มเป้ำหมำยได้
นำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไปใช้ใน
กำรปฏิบตั ิงำน
ดำเนินกำรแล้ว

3,295.00 จัดกิจกรรม ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 กำรบรรยำย หัวข้อ แนวทำงกำรจัดทำ
ผลงำนที่ใช้ในกำรประเมินเพือ่ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น สำยงำนนิติกำร โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมำนันท์
อบรมในวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุม หมำยเลข 2703
อำคำรสุขประพฤติ กลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
ตำแหน่งสำยงำนนิติกรที่มีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับกำร
ประเมินเพือ่ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ภำยในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 109 คน 2) รุ่นที่ 2 กำรอภิปรำย
หัวข้อ แนวทำงกำรจัดทำผลงำนที่ใช้ในกำรประเมินเพือ่ เลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำยงำนวิทยำกำร โดยรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และดร.ถวิลวดี บุรีกลุ อบรมใน
วันจันทร์ที่ 25 พ.ย 62 อบรมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
คู่มือผู้บงั คับบัญชำในกำรดำเนินกำรด้ำนวินัยของผู้อยู่ใต้บงั คับ
บัญชำ วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2702 ชั้น 27
อำคำรสุขประพฤติ ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้บริหำร และ
ผู้บงั คับบัญชำกลุ่ม/กลุ่มงำน จำนวน 116 คน เข้ำร่วม 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 75
-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

4 โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวินยั และโทษทางวินยั ตามกฎหมายว่าด้วย ต.ค.62-ก.ย.63

25,000

ระเบียบข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณีตวั อย่าง

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, Succession
Plan, Talent Management และ Job Rotation)
กิจกรรมที่ 1 - ทบทวนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทุกสำยอำชีพ โดยจัดทำเป็น (ร่ำง)
ประกำศ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ครั้ง
- คณะทำงำนทบทวน (ร่ำง) ประกำศ 1 ครั้ง ดำเนินกำรแจ้งเวียน 1 ครั้ง
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ครั้ง แจ้งเวียน 1 ครั้ง จัดอบรม 1 ครั้ง

พ.ย.62- ส.ค63
พ.ย.62- มี.ค63
- เม.ย.- พ.ค.63
มิ.ย.- ก.ย. 63

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- ทบทวน หลักเกณฑ์ 1 ครั้ง
ดำเนินกำรตำมแผน 1 ครั้ง
สำรวจควำมพึงพอใจ/ สรุปผล/ รำยงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ/ สำรวจตำแหน่งที่ว่ำง 1
ครั้ง

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

ไม่ใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
21,900.00

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
3,100.00 จัดกิจกรรมฝึกอบรมวันที่ 17 มี.ค.63 ณ ห้อง 2702 อำคำร
สุขประพฤติ
-

สานักบริหารงานกลาง
1.จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร 5 สำยงำน ที่มี
ต่อเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของสนง.เลขำธิกำรวุฒิสภำ
2. บันทึกแจ้งเวียนขอควำมอนุเครำะห์สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้ดำเนินกำรสำรวจควำมคิดเห็นทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สอบถำม
ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร 5 สำยงำน ได้แก่ สำยงำนวิทยำกำร
สำยงำนนิติกำร สำยงำนวิเทศสัมพันธ์ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
และสำยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่มีต่อเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
1.ดำเนินกำรทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหำร
(Succession Plan) จำกกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ รวมถึง
พิจำรณำเปรียบเทียบกำรดำเนินกำรตำมแผนสืบทอดตำแหน่งของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สืบทอดตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนัก สนง.เลขำธิกำรวุฒิสภำ
3. ดำเนินกำรสำรวจตำแหน่งที่จะว่ำง
เนื่องจำกกำรเกษียณในแต่ละปี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ
4. คณะกรรมกำรสรรหำฯ
ดำเนินกำรพิจำรณำแผนกำรดำเนินกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ในส่วนของกำรสรรหำผู้สืบทอดตำแหน่ง และกำรพัฒนำผู้
สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล) ผล
กำรดำเนินกำร อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิประจำปี พ.ศ.2563
และดำเนินกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สืบทอด
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักต่อไป ทั้งนี้ กำรพัฒนำผู้สืบทอด
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก จะมีสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็น
ผู้ดำเนินกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวนแผนพัฒนำ
รำยบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

กิจกรรมที่ 3 ระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง (Talent Management)
1.รำยงำนผลข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปยังสำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 1 ครั้ง
2. สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลพัฒนำข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
3.สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลพัฒนำข้ำรำชกำรตำมกรอบ Talent Management
1 ครั้ง
4. สร้ำงควำมเข้ำใจ 1 ครั้ง
5.รับสมัครคัดเลือก 1 ครั้ง
6.คัดเลือก 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 แผนกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตั ิงำน (Job Rotation)
-ทบทวน/ ประชำสัมพันธ์ /นำแนวทำงไปปฏิบตั ิ 1 ครั้ง
- ติดตำม 1 ครั้ง
ประชุม 1 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)

-

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

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ
คงเหลือ
สำนักบริหำรงำนกลำงจัดทำหนังสือส่งมอบรำยงำนผลข้ำรำชกำร
ผู้มีศักยภำพสูง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปยังสำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพือ่ ดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ผู้มีศักยภำพสูง ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก อยู่ระหว่ำงรอควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

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

1. นำแนวทำงกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตั ิงำนไปดำเนินกำรปฏิบตั ิใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้ำหมำย คือ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบตั ิกำร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จำนวน 13 รำย ผลกำร
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทบทวนแนวทำงกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
2 อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตั ิงำนของ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรหมุนเวียนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ผลดำเนินกำรรอบ 6 เดือน จำนวน 2 สำยงำน คือ 1) สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล และ 2) สำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน
3. ประชุมคณะกรรมกำรเพือ่ พิจำรณำแนวทำง กำรหมุนเวียน
กำรปฏิบตั ิงำน

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

6 โครงการทบทวนมาตรฐานความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
1. ศึกษำ/ค้นคว้ำ/เก็บรวบรวมข้อมูล 1 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ
ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.62- มี.ค.63

ม.ค.- ก.ย 63

1. ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดข้อมูลที่จะนำเข้ำสู่ Web Service
ม.ค - ก.ค. 63
2. ดำเนินกำรนำข้อมูล
3. ต.ค 62- ก.ย. 63
จัดทำรำยงำนผลกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลบุคลำกรฯ เสนอคณะกรรมกำร
ส.ค - ก.ย. 63
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
สานักบริหารงานกลาง
1. ปรับปรุงแผนดำเนินกำรโครงกำรทบทวนพจนำนุกรมสมรรถนะ
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรทบทวนพจนำนุกรม
สมรรถนะ ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
3. คัดเลือกสมรรถนะที่เหมำะสมสำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนวิชำกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำดำเนินกำร
ต่อไป

2. นำผลที่ได้ไปดำเนินกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์/ออกแบบมำตรฐำน 1 ครั้ง
เม.ย.- ก.ค.63
3. รำยงำนผลกำรทบทวนมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน 1 ครั้ง ส.ค. - ก.ย. 63
4. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมหรือบรรยำยฯ 1 ครั้ง
ก.ค. - ส.ค.63
7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Information System : HRIS)

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ

สานักบริหารงานกลาง
1. ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดข้อมูลที่จะนำเข้ำแล้ว
2. ดำเนินกำรนำเข้ำข้อมูลบุคลำกร ให้ครบถ้วน ทันสมัย ใน
ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS โดยกำร
นำเข้ำข้อมูล ประวัติในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล สถิติกำรลำ
กำรศึกษำ ที่อยู่ กำรดำรงตำแหน่ง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำยำท
ผู้รับผลประโยชน์ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และภำพถ่ำยของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจำสังกัดสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำลงในระบบสำรสนเทศ (DPIS) โดยระบบดังกล่ำว
จะเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศบุคลำกร (ทำเนียบบุคลำกร
อิเล็กทรอนิกส์) และระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลสำหรับ
ผู้บริหำร สำนักบริหำรงำนกลำง ได้แจ้งเวียนให้บคุ ลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเข้ำใช้ระบบและตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในกำรนำข้อมูลมำใช้ จำกกำรแจ้งเวียนได้
มีบคุ ลำกรให้ควำมสนใจและตรวจสอบข้อมูลทำงระบบสำรสนเทศ
(DPIS) จำนวนมำก และ ได้มีกำรแจ้งเปลี่ยนอัพเดตข้อมูลให้
เป็นปัจจุบนั
3.กำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผล
เสนอคณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรไตรมำสที่ 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

8

โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

พิธอี าลาราชการ ประจาปี 2563

ก.ย.63

จัดบอร์ด 1 ครั้ง

ก.ย.63

พิธีอำลำรำชกำร 1 ครั้ง

ก.ย.63
เม.ย.- ก.ย.63

9 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา

งบประมาณ (บาท)

1. นำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพือ่ ขออนุมัติจดั ทำโครงกำร 1 ครั้ง

ต.ค. 62.

2. จัดบรรยำยและฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร (workshop) 1 ครั้ง

พ.ย. - ธ.ค. 62

3. สรุปรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเสนอต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ครั้ง

ม.ค. - ก.พ. 63

46,100

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
0

0
-

68,200.00

8,500.00

7,000.00

7,000.00

61,200.00

จัดโครงกำรอบรมระบบเบีย้ ประชุม วันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้อง 2702
อำคำรสุขประพฤติ ในหัวข้อ "กำรบันทึกกำรเบิกค่ำเบีย้ ประชุม
และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ ประชุมคณะกมธ.และคกก.ด้วยระบบ HR" แบ่ง
กำรอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน) 1) ภำคเช้ำ หัวข้อ ระเบียบ
1,500.00 รัฐสภำว่ำด้วยเบีย้ ประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2557 และกำรบันทึกกำร
เบิกค่ำเบีย้ ประชุมและกำรจ่ำยค่ำเบีย้ ประชุม คกก.ด้วยระบบ HR
มีผู้เข้ำร่วม 121 คน 2) ภำคบ่ำย หัวข้อ พระรำชกฤษฎีกำเงิน
ประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของประธำนและ
รองประธำนสภำ ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ส.ส. สว. และ
กมธ. พ.ศ. 2555 และกำรบันทึกกำรเบิกค่ำเบีย้ ประชุมและกำร
จ่ำยค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรด้วยระบบ HR มีผู้เข้ำร่วม 83 คน
รวมผู้เข้ำร่วม 204คน สรุปรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเสนอต่อ
เลขำธิกำรวุฒิสภำเมื่อ วันที่ 7 พ.ย.62

ผลผลิค ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวกับงำน
ด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ผลลัพธ์ ร้อยละ ....(80) ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ สำมำรถนำควำมรู้ไปปรับใช้กบั
กำรปฏิบตั ิงำนได้

สานักการคลังและงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

10 โครงการจัดสวัสดิการเพิม่ เติม และการสร้างการพึง่ พาตนเอง

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ม.ค.-เม.ย.63

1. นำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพือ่ ขออนุมัติจดั ทำโครงกำร 1 ครั้ง

ม.ค. 63

2. จัดบรรยำยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพในกำรทำงำน 1 ครั้ง

ก.พ. - มี.ค. 63

3. สรุปรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเสนอต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ครั้ง

เม.ย. 63

4. กิจกรรมอบรมกำรจัดทำหน้ำกำกอนำมัยและเจลล้ำงมือ

Mar-63

11 โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62 - เม.ย.63

1. ประสำนงำนวิทยำกร/ จัดทำรูปแบบกำรดำเนินกำร 3 ครั้ง

15 ต.ค.- พ.ย 62

2. ขออนุมัติโครงกำร 1 ครั้ง และดำเนินโครงกำร 2 ครั้ง

ธ.ค.62 - ม.ค. 63

3. สรุป/ประเมินผลโครงกำร 1 ครั้ง

มี.ค. - เมย.63

50,000.00

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
40,069.00

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
9,931.00

ผลผลิต จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร
จัดสวัสดิกำรเพิม่ เติม และกำรสร้ำง
กำรพึง่ พำตนเอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 97.50 (85)
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรจัด
สวัสดิกำรเพิม่ เติม และกำรสร้ำงกำรพึง่ พำตนเอง

สานักการคลังและงบประมาณ

ผลผลิต ร้อยละ 95.52 ( 90) ของกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผลลัพธ์ ร้อยละ 98.63 (90) ของกลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถเขียนโครงกำรได้ตำมหลักกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

สานักนโยบายและแผน

-

50,000.00

40,069.00

15,606.00

15,606.00

133,000.00

124,627.00

1.ดำเนินกำรแล้ว
9,931.00 2.จัดกิจกรรมวันที่ 23 ม.ค.63 ณ ห้อง 2703 อำคำรสุขประพฤติ
อำคำรสุขประพฤติ ช่วงเช้ำ ในหัวข้อ "กินคลีนอย่ำงไทย ห่ำงไกล
NCDs" และ "อ้วนอันตรำยลดได้ง่ำยด้วย หลัก 3 อ" ช่วงบ่ำย ใน
หัวข้อ "ออกกำลังกำยพลิกชีวิต คุณภำพชีวิตจะเปลื่ยนไป"
กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 80 คน เข้ำร่วม 78 คน
-

ดำเนินกำรแล้ว

8,373.00

ดำเนินกำรแล้ว
133,000.00

124,627.00

8,373.00 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62 รุ่นที่ 2
วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 62ณ ห้อง 2703 อำคำรสุขประพฤติ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 มี.ค. 63

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

12 โครงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ต.ค.62-ก.พ.63

591,500.00

234,762.00

1. หลักสูตร กำรจัดทำบทวิเครำะห์เพือ่ สนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ เร่งรัดกำร
ปฏิรูปประเทศ และกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและงำนวิชำกำร 1 ครั้ง

พ.ย.62 - ม.ค.63

207,000.00

39,425.00

2. หลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 1 ครั้ง

พ.ย.62 - ม.ค.63

30,000.00

5,450.00

3. หลักสูตร "เสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบตั ิงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563" 1 ครั้ง
4. หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจรัฐสภำ 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค.62

112,000.00

97,600.00

ต.ค. - พ.ย. 62

80,000.00

33,200.00

5. หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร 1 ครั้ง

ม.ค. - ก.พ. 63

50,000.00

37,941.00

12,059.00 จัดโครงกำรในวัน 3 - 4 ก.พ.63 ณ ห้อง 2703 อำคำรสุขประพฤติ
กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำตำแหน่งวิทยำกร จำนวน 43 คน (กลุ่มเป้ำหมำย 43 คน
เข้ำร่วม 39 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่กำหนด จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

6. หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล

พ.ย.- ธ.ค. 62

53,500.00

21,146.00

32,354.00 จัดโครงกำรอบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62 ณ อำคำรสุขประพฤติ
ศึกษำดูงำนวันที่ 20 พ.ย. 62 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
กลุ่มเป้ำหมำย 30 คน

ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

7. หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิเทศสัมพันธ์

ม.ค.-ก.พ. 63

59,000.00

-

356,738.00

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 6 หลักสูตร คงเหลือ 1
หลักสูตร คือ หลักสูตร ที่ 7 ดำเนินกำรวันที่
19 -20 มี.ค 63

167,575.00 รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 วันที่ 14,17 ม.ค 63 เวลำ 13.00 -16.00
นำฬิกำ ณ ห้องประชุมหมำยเลข 402-403 ชั้น 4 อำคำรรัฐสภำ
เกียกกำย และวันที่ 18 ก.พ. 63 วลำ 09.00 -16.00 น. ณ ห้อง
2703 อำคำรสุขประพฤติ (รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้ำหมำย 127 คน ผ่ำน
กำรอบรม จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 90.55 มีควำมรู้เพิม่ ขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 91.27 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้ำหมำย 100 คน ผ่ำนกำร
อบรม จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 92 มีควำมรู้เพิม่ ขึ้นร้อยละ
92)
24,550.00 จัดโครงกำรวันที่ 11 ก.พ.63 แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่น 1 ภำคเช้ำ รุ่น 2
ภำคบ่ำย กลุ่มเป้ำหมำย 47 คน ผ่ำน 41 คน สำยวิชำกำรสำนัก
กรรมมำธิกำร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ อำคำรสุขประพฤติ

ผลผลิต ร้อยละ 91.27 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

14,400.00 จัดโครงกำรอบรมวันที่ 28-31 ต.ค. 62 ณ อำคำรสุขประพฤติ
ศึกษำดูงำนวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ดำรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยำ
46,800.00 กิจกรรมที่ 1 วันที่ 24 - 25 ต.ค. 62 จัดอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ /
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ณ ห้อง 2701 อำคำรสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ 2 วันที่ 14 พ.ย. 62 ภำคเช้ำ เวลำ 9.00 - 11.00 น.
อบรมเชิงปฏิบตั ิกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นและกำรกู้ชีพ
ฉุกเฉิน โดย วิทยำกรภำครัฐ ณ อำคำรสุขประพฤติ (ภำคบ่ำย) เวลำ
13.30 - 16.00น.น. ศึกษำดูงำน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
กลุ่มเป้ำหมำย 30 คน เข้ำร่วม 29 คน ผ่ำนเกณฑ์ 29 คน

59,000.00 เลื่อนกำรจัดเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ Covid - 19 เดิม
กำหนดจัดโครงกำรวันที่ 31 มี.ค 2563 ระหว่ำงเวลำ 09.00-16.00
นำฬิกำจัด ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ และศึกษำดูงำน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน

ผลผลิต ร้อยละ 87.23 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผลผลิต ร้อยละ 96.72 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

13 โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตาม ต.ค.62-ก.ย.63
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ
1. หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลของข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)

ต.ค.62-ก.ค.63

2. หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต.ค.62 - ก.ค.63
ครั้ง ฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการ
14 1โครงการพั
ต.ค.62 - ก.พ.63
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

427,000.00

32,590.00

394,410.00 ดำเนินกำรแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม

340,000.00

32,590.00

307,410.00 จัดวันที่ 18 ,20 มี.ค. 63 กลุ่มเป้ำหมำยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงำนรำชกำรตำแหน่ง
นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมจำนวน 32 คน. ณ ห้อง
อบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อำคำรสุขประพฤติ กลุ่มเป้ำหมำยได้
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 29 คน (จำกกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 32
คน) คิดเป็นร้อยละ 90.63. กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 100

87,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

-

143,000.00

115,981.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

87,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
27,019.00

ดำเนินกำรครบ 2 กิจกรรม
อยู่ระหว่ำงกำรวัดผลลัพธ์

1. หลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพือ่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2 รุ่น

ต.ค.62 - เมย.63

115,000.00

99,709.00

15,291.00 จัดโครงกำรอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ม.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16
ม.ค.63 ณ ห้อง 2703 อำคำรสุขประพฤติ กำรประเมินผล
กลุ่มเป้ำหมำย 80 คน เข้ำร่วม 77 คน ผ่ำนอบรม 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.25 (รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จำนวน 40 คน คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และรุ่นที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จำนวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.50) 2. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพิม่ ขึ้น จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25 (โดยรุ่นที่ 1 มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และรุ่นที่ 2
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50)

ผลผลิต ร้อยละ 92.50 (80) ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ...(80) ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนได้

2. กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ครั้ง

ต.ค.62 - ม.ค.63

28,000.00

16,272.00

11,728.00 จัดโครงกำรอบรมวันที่ 26 พ.ย.62 ณ อำคำรสุขประพฤติ ระหว่ำง
เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ กลุ่มเป้ำหมำย 34 คน เข้ำร่วม 25 คน ผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 25 คน

ผลผลิต ร้อยละ 73.53 (85) ของบุคลำกรที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่กำหนด

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

15 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ก.ค.63-ก.ย.63

570,000.00

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
-

570,000.00
16 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development
plan : IDP)

ต.ค.62 - มี.ค.63

30,000.00

570,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

16,928.00

13,072.00 ดำเนินกำรแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ1 กิจกรรม จัด 3 ครั้งเป็นกำร เลื่อนกำรจัดเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรหัวข้อ "กำรทบทวนและเสริมสร้ำงควำมรู้
Covid - 19
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผน IDP

ต.ค. - พ.ย. 62

-

2. ดำเนินโครงกำร 4 ครั้ง

พ.ย. - มี.ค. 62

-

3. สรุป/ประเมินผลโครงกำร และติดตำมและประเมินผล 1/2 ครั้ง

ม.ค. - มี.ค. 63

-

เม.ย.-ก.ย.63

140,000.00

1.สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ทีมงำนจัดกำรควำมรู้

เม.ย.-มิ.ย.63

50,000.00

2.กิจกรรม KM DAY ประชำสัมพันธ์ 1 ครั้ง ปฎิบัตกิ จิ กรรม 6 ครั้ง

ม.ค. -ก.ย.63

12,000.00

12,000.00

3.วันแห่งกำรเรียนรู้

ส.ค.-ก.ย.63

78,000.00

78,000.00

18 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
1. กำรส่งบุคลำกรไปศึกษำ/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย. 63

2,249,100.00
2,249,100.00

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

570,000.00

1. จัดเตรียมควำมพร้อมโครงกำร และขออนุมัติโครงกำร 1/2 ครั้ง

17 โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ ละระบบการเรียนรูข้ ององค์กร

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร หัวข้อ บทบำทของโค้ชกับ
กำรพัฒนำบุคลำกร : โค้ชเพือ่ กำรรู้คิดต้ำนทุจริตสู่กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิข์ ององค์กร วันที่ 24 ม.ค.63 กลุ่มเป้ำหมำย 92 คน
ประกอบด้วยผบก.80 คน ขรก.คกก.ชมรม STRONG 12 คน (ไม่
ดำรงตำแหน่ง ผบก.และไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้มำก่อน)
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.17

140,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)
50,000.00

838,590.00
838,590.00

1,410,510.00
1,410,510.00 ดำเนินกำรจำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้
1) ศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำน
ภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.) รุ่น 19 วันที่ 5 ต.ค 62 - 31
ก.ค 63 (น.ส.สุพัตรำ วรรณศิริกลุ ) จัดโดย สถำบันพระปกเกล้ำ
2) อบรมกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพือ่ กำรประชุม (OCC)
รุ่น 1/2563 วันที่ 6-29 พ.ย 62 (1.นำงปัญจพร สุทธิยงค์ 2.นำย
ภีรภัทร์ ดิษฐำกรณ์) จัดโดย สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโร
ปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 3) อบรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 101 วันที่ 29 - 30 พ.ย 62 (นำยภัฎ บพิธนิติกลุ )จัดโดย
คณะนิติศำสตร์ มธ. 4) อบรมภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำร
ระหว่ำงประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่น 16/2563 วันที่ 27 ม.ค - 1 มี.ค
63 (นำยอภิชำติ อ่อนสร้อย) จัดโดย สถำบันกำรต่ำงประเทศเท
วะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 5) อบรมพัฒนำ
สัมพันธ์ระดับผู้บริหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย รุ่น 11 วันที่ 6
พ.ย 62 - 10 ม.ค 63 (น.ส.สุวพร นิลทัพ) จัดโดย สถำบัน
จิตวิทยำควำมมั่นคง 6) อบรมหลักสูตร นักบริหำรงำน
ประชำสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 วันที่ 22 ม.ค - 20 มี.ค 63 (นำง
เสำวลักษณ์ บัวทอง)
จัดโดย กรมประชำสัมพันธ์

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ
คงเหลือ
7) อบรมหลักสูตร นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 วันที่ 15 ม.ค - 4
กย 63 (นำยพีระพจน์ รัตนมำลี) จัดโดย สำนักงำน ป.ป.ช.
8) โครงกำรเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลำกรภำครัฐ
ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-17 ม.ค 63 (นำงกิจจำ ฟักจันทร์)
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 27 มี.ค 63 (1.น.ส.สุพัตรำ วรรณศิริกลุ 2.น.ส.
จินดำ กองแก้ว)จัดโดย กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
9) หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะกำรใช้
ภำษำฝรั่งเศส (1.นำงวรวิมล รัตนมำลี ผบก.ภำษำฝรั่งเศส รัสเซีย
และอิตำลี 2. นำยปกรณ์ นวลมณี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนำญกำร 3.
นำงสำวธนิยำ อุมะวิชนี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิกำร 4. นำยปิยะ
ชำติ ชื่นจิตนักวิเทศสัมพันธ์ชำนำญกำร) จัดโดยสมำคมฝรั่งเศส
กรุงเทพ
10) หลักสูตร จิตวิทยำควำมมั่นคง รุ่นที่
120 (น.ส.ปัทมำภรณ์ ชูสกุล สำนักงำนประธำนวุฒิสภำ) จัด
โดยสถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
11) หลักสูตร "กำรพัฒนำนักบริหำร
ระดับสูง" สำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ร่วมกับสถำบันพระปกเกล้ำ จำนวน
20 คน กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ำรับกำรประเมิน
เพือ่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรเป็นระดับเชี่ยวชำญ
12) หลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ด้ำน Consulting จัด
โดยกรมบัญชีกลำง จำนวน 1 คน คือ นำงสำวจิรำวรรณ สืบเหล่ำ
รบ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบตั ิกำร
13) หลักสูตรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพือ่ กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน สำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 7 จำนวน 1 คน คือ
นำยรุ่งธรรม เปรมมำงกูร ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกลำง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

19 โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
1. จัดเตรียมควำมพร้อมโครงกำร ขออนุมัติโครงกำร และดำเนินโครงกำร

ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - มี.ค.63

2,500,000.00
2,500,000.00

20 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

เม.ย-ก.ย.63

1,000,000.00

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21

เม.ย-ก.ย.63

2,800,000.00

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

22 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข
1. กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพือ่ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำมผำสุก
คุณภำพชีวิต และควำมผูกพันของบุคลำกร 1 ครั้ง
- จัดเตรียมควำมพร้อม/ขออนุมัติ/ดำเนินโครงกำร/สรุปและประเมินผลโครงกำร/
ติดตำมและประเมินผล 1/5 ครั้ง

1,730,000.00
1,730,000.00

ควำมก้ำวหน้ำ
คงเหลือ
770,000.00
770,000.00 ดำเนินกำรจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25-29 พย 62 กำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศของผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพือ่
กำรประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 ผู้เข้ำอบรม 2 คน (1.นำงปัญจพร
สุทธิยงค์ 2.นำยภีรภัทร์ ดิษฐำกรณ์) จัดโดย สถำบันกำร
ต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 2) ณ
เมืองฟูกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ วันที่ 13-18 ธค 62กำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศของ น.ส.ชลธิชำ มีแสง ผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยสำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23 จัดโดย
สถำบันพระปกเกล้ำ

ต.ค.62-มี.ค.63

130,000.00

59,000.00

- ดำเนินกำรแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม
71,000.00

ธ.ค.62-มี.ค.63

100,000.00

59,000.00

41,000.00 จัดกิจกรรมวันที่ 23 -24 มี.ค.63 จำนวน 42 คน กลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 และมีควำมรู้เพิม่ ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.80

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

2. กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับกำรทำงำน
- Life
ครั้ง ฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่ สังคม
23 (Work
โครงการส่
งเสริBalance)
มสนับสนุ1นและพั
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

พ.ค.63-ก.ค.63

30,000.00

เม.ย.63.-ก.ค.63

38,000.00

24 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพือ่ นาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ต.ค.62-ก.พ.63

168,400.00

23,225.00
1,225.00

1. รณรงค์วัฒนธรรมจำขึ้นใจ มีสื่อที่ใช้ในกำรรณรงค์อย่ำงน้อย 2 ประเภท

ต.ค. - 15 ธ.ค. 62

35,000.00

2. สัมมนำ/ศึกษำดูงำนวัฒนธรรมองค์กรกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ 1 ครั้ง

พ.ย.- ธ.ค. 62

70,000.00

4. ติดตำม/ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมวัฒนธรรมองค์กร และรำยงำนผลต่อหัวหน้ำส่วน ธ.ค.62 - ม.ค.63
รำชกำร 1/2 ครั้ง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
30,000.00
-

-

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

145,175.00
33,775.00 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร หัวข้อ บทชบำทของโค้ชกับกำรพัฒนำ
บุคลำกร : โค้ชเพือ่ กำรรู้คิดต้ำนทุจริตสู่กำรมุ่งผลสัมฤทธิข์ ององค์กร
วันที่ 24 ม.ค.63 กลุ่มเป้ำหมำย 92 คน ประกอบด้วยผบก.80 คน
ขรก.คกก.ชมรม STRONG 12 คน (ไม่ดำรงตำแหน่ง ผบก.และไม่
เคยอบรมหลักสูตรนี้มำก่อน) กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.17
70,000.00 2.จัดสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรระดับผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
401 อำคำรรัฐสภำ เกียกกำย เป็นกำรสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรระดับ
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม เพือ่ ขับเคลื่อนค่ำนิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำ
ร่วมโครงกำร 24 คน (จำก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30 โดย
จะได้มีกำรดำเนินกำรติดตำมผลกำรiปฏฺบตั ิตำมค่ำนิยมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ "สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง"ภำยใต้
วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป
-

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยู่ระหว่ำงวัดผลลัพธ์

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

25 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
รัฐสภา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

พ.ค.-มิ.ย.63

160,000.00

1.สัมมนำ 4 รุ่น

พ.ค.-มิ.ย.63

50,000.00

50,000.00

2. ศึกษำดูงำน 2 รุ่น

พ.ค.-มิ.ย.63

110,000.00

110,000.00

26 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ต.ค.62 - ก.ย. 63
1. นำเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ พร้อมปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินกำร
และประกำศหลักเกณฑ์ 1/2 ครั้ง

214,500
ต.ค. - ธ.ค. 62

2. ชี้แจง/สัมมนำหลักเกณฑ์ฯ เพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจโดยทั่วกัน 1 ครั้ง

เม.ย.63.

3. ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดเลือก และกำรสรุปรำยงำนผู้รับกำรเสนอชื่อเสนอ
4. กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรและกำรจัดกำรลงคะแนน กระบวนกำรพิจำรณำ
คั5.ดกำรจั
เลือกดสรุ
ผลกำรคั
ดเลืงคุอณกและกำรประกำศผล
1/3 ครัำเนิ
้ง นโครงกำรต่อหัวหน้ำ
กิจปกรรมวั
นแห่
ธรรม รำยงำนสรุปผลกำรด
ส่วนรำชกำร 1/2 ครั้ง

ส.ค. - ก.ย. 63

27 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ก.พ.63-ส.ค.63

214,500.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
-

160,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

-

214,500.00

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตั้งคณะอนุกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มี
ผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
และควำมโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพือ่ ประชุมและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ผู้มีคุณธรรมฯ และสำนักดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

214,500.00

214,500.00

253,900.00

7,000.00

1.สัมมนำ 1 ครั้ง

ก.พ.63

11,000.00

7,000.00

2. กิจกรรมเพิม่ และพัฒนำ EQ เพือ่ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำน 3 รุ่น

ก.ค. 63

242,900.00

-

3. ติดตำม ประเมินผลกิจกรรม และสรุปรำยงำนโครงกำรเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
1/2 ครั้ง

ส.ค. 63.

-

-

246,900.00
4,000.00 จัดสัมมนำในวันที่ 14 ก.พ.63
242,900.00
-

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

28 โครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษภัยของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
พร้อมประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
2. กำรศึกษำดูงำน เพือ่ เสริมสร้ำงควำมรู้เชิงประจักษ์ถึงโทษภัยของกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 2 รุ่น
3. กำรติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 1/2 ครั้ง
29 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62 - มี.ค.63

19,300.00

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
16,300.00

ต.ค. 62 - ม.ค. 63
ม.ค.63.

ต.ค.62 - ก.พ.63
ต.ค. 62

2. ดำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร และสรุปผลกำรจัดโครงกำร 1 ครั้ง
3. ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 1/2 ครั้ง

ธ.ค. 62
ก.พ. 63

ควำมก้ำวหน้ำ

19,300.00

16,300.00

171,800.00

7,520.00

3,000.00

7,520.00

11,975,200.00

3,287,197.00

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

ผลผลิต ร้อยละ 98.20 ของบุคลำกรที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร
ผลลัพธ์ ร้อยละ 91 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้และควำมตระหนักถึงโทษภัยกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เลื่อนกำรจัดเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ
Covid - 19

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดำเนินกำรแล้ว

3,000.00 รับฟังบรรยำยนสรุปและศึกษำดูงำน วันที่ 12-14 พ.ย. 62
ณ พิพิษภัณฑ์ต้ำนโกง สำนักงำน ป.ป.ช.
164,280.00 จัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 แล้ว คงเหลือรุ่นที่ 2 อีก 1 รุ่น
-

171,800.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

-

ก.พ. - มี.ค. 63

1. รวบรวมข้อมูลและประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 3

งบประมาณ (บาท)

จัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 วันที่ 13 มี.ค 63 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มี.ค 63 ณ
164,280.00 บำธรูมดีไซน์ ไอ-สปำ จำกัด จ.ปทุมธำนี
4,772,503.00

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)

โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขดี สมรรถนะสูง
1 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั และแผนสารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ

ธ.ค.62-ก.ย.63

86,000.00

86,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ (เป็นโครงการไตรมาสที่ 3-4)

1.อบรมกำรดับเพลิง

พ.ค.-มิ.ย.63

29,700.00

29,700.00

2.อบรมกำรปฐมพยำบำล

พ.ค.-มิ.ย.63

12,800.00

12,800.00

3.ฝึกซ้อมเจ้ำหน้ำที่

พ.ค.-มิ.ย.63

29,700.00

29,700.00

4.กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

พ.ค.-มิ.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

13,800.00
ไม่ใช้งบประมาณ

13,800.00

สานักบริหารงานกลาง

แผ่นดินไหว ประจาอาคารสุขประพฤติ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

2 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลการประชุมวุฒิสภาอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
1. ตั้งคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Oct-62

สานักการประชุม
- ได้มีคำสั่ง ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 แต่งตั้ง
คณะทำงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำน
ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิคส์ ประจำปีงบประมำณ 2562 คณะทำงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำน
ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิคส์ ฯ ได้มีกำรประชุมหำรือเพือ่ กำหนด
แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำน
ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรูปแบบเนื้อหำที่จะ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ - ได้มีกำรจัดทำสรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ
และเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในรูปแบบหัวข้อสรุปผลกำร
ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 1 (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่
11 พฤศจิกำยน 2562 - ครั้งที่ 9 (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562 เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ Senate.go.th
/แอพพลิเคชั่นไลน์ Secretariat - Senate แอพพลิเคชั่นไลน์
สมำชิกวุฒิสภำ / Facebook Page สำนักกำรประชุมวุฒิสภำ

2. ออกแบบรูปแบบ/เนื้อหำสำหรับกำรจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.62 - ม.ค. 63

- ดำเนินกำรแล้ว

3. เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในช่องทำงต่ำงๆทุกครั้งที่มีกำรประชุมวุฒิสภำ

พ.ย. 62 - ส.ค. 63

- ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในช่องทำงต่ำง ๆ ตำม
แผนดำเนินงำนที่ให้เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย 62

4. สำรวจกำรรับทรำบข้อมูลกำรประชุมวุฒิสภำในช่องทำงต่ำงๆ 1 ครั้ง

15 ส.ค.- ก.ย. 63

- ดำเนินกำรไตรมำสที่ 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดารงตาแหน่งตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญัติ
1. สร้ำงเครื่องมือจัดทำระบบสำรสนเทศ ศึกษำกระบวนกำรได้มำ และรวบรวมจัด
ข้อมูลองค์กรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำยบัญญัติ
2. กำหนดรูปแบบกำรนำเสนอผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอินโฟกรำฟฟิก 4
เรื่อง
3. ประสำนงำนกับสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กบั
ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ
4.
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรจัดทำระบบสำรสนเทศ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62- ก.ย.63

ต.ค. - ธ.ค.62
ธ.ค.62, มี.ค.63,
มิ.ย.63, ก.ย.63
ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
ก.ย.
63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักกากับและตรวจสอบ

1.ตั้งคณะทำงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้และกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี คณะทำงำนฯ ได้จดั
ประชุมเพือ่ วำงแผนกำรดำเนินงำน จำนวน 2 ครั้ง ได้ศึกษำและ
รวบรวมกระบวนกำรได้มำซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตำมที่
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำยบัญญัติ ประเด็น
กำรนำเสนอผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอินโฟกรำฟฟิก คณะ
ทำงำนฯ ได้พิจำรณำเพือ่ จัดทำอินโฟกรำฟฟิก จำนวน 2 ประเด็น
คือ
(1) วุฒิสภำกับกำรดำเนินกำรเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบุคคลผู้
ดำรงตำแหน่งในองค์กรตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่น (2)
กระบวนกำรได้มำซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ ปัจจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับสำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ เผยแพร่อนิ โฟกรำฟฟิกในเวปไซต์ของ
วุฒิสภำ https://www.senate.go.th 2.คณะทำงำนฯ มีกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 เพือ่ พิจำรณำประเด็นกำรนำเสนอผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอินโฟกรำฟฟิกในรอบไตรมำสที่ 2 คือ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกระบวนกำรได้มำซึ่งบุคคลผู้ดำรง
ตำแหน่งตำมที่รธน. และกฎหมำยบัญญัติ โดยกำหนดกำรเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของวุฒิสภำในเดือนมี.ค 63

3) คณะทำงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้และกำร
ดำเนินงำน ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี มีกำรประชุมเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 13 มีนำคม 2563 และมีมติเห็นชอบกำรจัดทำอินโฟ
กรำฟฟิก จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. ควำมสำคัญของศำลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ 2. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกระบวนกำร
สรรหำและตรวจสอบประวัติผู้ดำรงตำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญ
กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำอินโฟกรำฟฟิกดังกล่ำว

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1. ขออนุมัติโครงกำร 1 ครั้ง

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62-ก.พ.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ต.ค.62-ก.พ.63

1. ขออนุมัติโครงกำร (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน
รำชกำรของรัฐสภำเห็นชอบกรอบกำรประเมินฯ) 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค. 62

2. ประสำนงำนวิทยำกร และดำเนินกำรจัดโครงกำร 1/2 ครั้ง
3. สรุปประเมินผลโครงกำร

ธ.ค.62 - ม.ค.63
ม.ค. - ก.พ.63

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

103,000.00

79,286.00

23,714.00

103,000.00

79,286.00

23,714.00 จัดกิจกรรมวันที่ 5 และวันที่ 17 ก.พ.63

20,000.00

6,750.00

13,250.00

พ.ย. - ธ.ค. 62

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร เพือ่ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 2 ครั้ง
3. สรุปผลกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร และจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ ม.ค. - ก.พ. 63
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1/2 ฉบับ
4. จัดทำรำยงำนเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพือ่ ประกำศใช้แผนบริหำรควำมเสี่ยง 1 ฉบับ มี.ค. 63
5 ชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ร้อยละ 77.10 ของผู้รับผิดชอบในกำร สานักนโยบายและแผน
บริหำรและปฏิบตั ิงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมใน
แผนบริหำรควำมเสี่ยง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
พร้อมที่จะนำไปสู่กำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ..(1) ฉบับ

-

-

20,000.00

6,750.00

สานักนโยบายและแผน

ดำเนินกำรแล้ว

13,250.00 จัดกิจกรรมวันที่ 22 ต.ค. 62 ณ ห้อง 2703 อำคำรสุขประพฤติ
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลผลิต ร้อยละ 92 ของกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
รับฟังกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมที่
กำหนด
ผลลัพธ์ ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้ำรับฟังกำรชี้แจง
กรอบกำรประเมินมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

6 โครงการบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ไปรัฐสภาใหม่

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62- ก.พ.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ควำมก้ำวหน้ำ

ไม่ใช้งบประมาณ

8 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.พ.63

1.ดำเนินกำรจัดทำแผนงำน 1 แผน

ก.พ.63 - เม.ย. 63

2.คัดเลือก 2 หน่วยงำน เพือ่ เชื่อมโยง

ก.พ.63 - เม.ย. 63

3.ดำเนินกำรทดสอบระบบ

พ.ค.63-ก.ค.63

4.เริ่มใช้ระบบ

ส.ค. 63

9 การเช่าสายนาสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)

ต.ค.62 - ก.ย.63

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

สานักการคลังและงบประมาณ

1. ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรจัดทำบัญชีพัสดุและตรวจสอบพัสดุ 1 ครั้ง และตรวจสอบ ต.ค. - ธ.ค. 62
บัญชีพัสดุของแต่ละสำนักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3 เดือน
2. จัดทำหนังสือถึงแต่ละสำนักให้ทบทวนพัสดุที่ครอบครองกับบัญชีพัสดุของแต่ละ
ม.ค.63
สำนัก 1 เดือน
3. ดำเนินกำรไปตรวจสอบพัสดุที่แต่ละสำนักฯ 7 เดือน และนำผลที่เข้ำตรวจสอบพัสดุ ก.พ. - ก.ย. 63
แต่ละสำนักฯ มำปรับปรุงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 ครั้ง
7 การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

- ดำเนินกำรทั้ง 2 กิจกรรม เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62
- ดำเนินกำรแล้ว

6,000,000.00

1,500,000.00

4,500,000.00 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
ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 26 ก.พ 63
5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วันที่ ... มี.ค 63

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.

-

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนแล้ว เลขำธิกำรวุฒิสภำ
เห็นชอบตำมที่ได้วิเครำะห์หน่วยงำนภำครัฐที่สำมำรถใช้งำนระบบ
เพือ่ เชื่อมโยงกำรรับส่งหนังสือผ่ำน ระบบ e-CMS แล้ว คือ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

6,000,000.00

1,980,000.00

4,020,000.00 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 มี.ค 63

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

10 การจัดหาลิขสิทธิ์ (license) สาหรับอุปกรณ์เครือข่าย
11 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

มิ.ย.63-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

12 โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลือ่ นทีส่ าหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์หน้าจอ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

4,851,000.00

4,851,000.00 เป็นโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดำเนินกำรครั้งเดียวในไตรมำสที่ 4

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6,002,000.00

2,666,666.68

- 1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ย 62
3,335,333.32
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 มี.ค 63

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,093,968.00

455,820.00

สัมผัสสาหรับสมาชิกวุฒสิ ภาและบุคลากรของหน่วยงาน จานวน 284 เลขหมาย

13 จัดหาครุภฑั ณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพือ่ ทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

คงเหลือ

ก.พ.63-ก.ย.63

22,769,400.00

ต.ค.62 - ก.ย.63

ไม่ใช้งบประมาณ

-

638,148.00 ค่ำใช้จำ่ ยตำมสัญญำจ้ำง งวดที่ 1-5 (ต.ค. 62- ก.พ.63) งวดละ
91,164 บำท

22,769,400.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จานวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตอ่ บุคลากร ในอัตราส่วน 1:1

14 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ต.ค.62 - ก.ย.63
1 เรื่อง
2. จัดทำแผนต่อเนื่องบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (BCP) ต.ค.62 - ก.ย.63
ของรัฐสภำ 1 เรื่อง
15 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
ต.ค.62 - ก.ย.63
เลขาธิการวุฒิสภา
1. กำหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงำน ศึกษำและวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 1/2 เรื่อง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

2. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนฯ 1 ฉบับ

ก.พ. - เม.ย. 63

3. นำเรียนผู้บริหำรตำมสำยบังคับบัญชำ 1 เรื่อง และ ประกำศใช้แผนฯ 1 ฉบับ

พ.ค.63

4. ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนฯ รำยงำนผู้บริหำรตำมสำยผู้บงั คับบัญชำ 1 เรื่อง

มิ.ย. - ก.ย. 63

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศแล้ว

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กำหนดผู้รับผิดชอบ และศึกษำ วิเครำะห์สถำนภำพ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

16 โครงการตรวจประเมินเพือ่ ต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบริหารงานคุณภาพ ISO

ธ.ค.62-ก.ย.63

85,600.00

-

85,600.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักการพิมพ์

9001:2015
17 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั งิ านการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015

เม.ย.63-ก.ย.63

74,300.00

-

74,300.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักการพิมพ์

ศึกษำดูงำน 1 ครั้ง

ก.ค.63-ก.ย.63

50,000.00

50,000.00

จัดอบรม 1 ครั้ง

ก.ค.63-ก.ย.63

24,300.00

24,300.00

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 4

47,085,268.00

6,688,522.68

40,396,745.32

แผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1 โครงการพัฒนาผู้นานักประชาธิปไตยสาหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

ต.ค.62-ก.ย.63

3,830,500.00

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักงานประธานวุฒิสภา

2 โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย

เม.ย.-ก.ย.63

300,000.00

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักประชาสัมพันธ์

3 โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หน้าที่ และ
อานาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจาลองสัญจร)

ต.ค.62- ก.ย.63

300,000.00

135,865.00

164,135.00 เป้ำหมำย 10 ครั้ง ดำเนินกำรแล้ว 8 ครั้ง

300,000.00

135,865.00

164,135.00 ครัง้ ที่ 1 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กำญจนบุรี วันที่ 17 ธ.ค 62
จำนวนผู้เข้ำร่วม 645 คน
ครัง้ ที่ 2 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่ำนสำโรง จ.สมุทรปรำกำร วันที่ 13
ม.ค. 63 จำนวนผู้เข้ำร่วม 300 คน
ครัง้ ที่ 3 ณ โรงเรียนลำปำงกัลยำณี จ.ลำปำง วันที่ 17 ม.ค. 63
จำนวนผู้เข้ำร่วม 250 คน
ครัง้ ที่ 4 ณ โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ จ.ตรำด วันที่ 30 - วันที่
31 ม.ค 63 จำนวนผู้เข้ำร่วม 300 คน ครัง้ ที่ 5 ณ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก สมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร วันที่ 5 ก.พ. 63 จำนวนผู้เข้ำร่วม 350 คน ครัง้ ที่ 6
ณ วัฒโนทัยพำยัพ จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 ก.พ จำนวนผู้เข้ำร่วม 480
คน ครัง้ ที่ 7 ณ โรงเรียนเซนต์คำเบรียล กรุงเทพฯ วันที่ 21 ม.ค
63 จำนวนผู้เข้ำร่วม 350 คน ครัง้ ที่ 8 ณ โรงเรียนนครพนม
วิทยำคม
จ.นครพนม วันที่ 28 ก.พ. 63 จำนวนผู้เข้ำร่วม
300 คน

1. ดำเนินกำรจัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง ในต่ำงจังหวัด
10 ครั้ง
2. ดำเนินกำรจัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง
ในกรุงเทพมหำนคร

4 โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภา

เม.ย.-ก.ย.63

200,000.00

-

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

งบประมาณ (บาท)

โครงการ

5 โครงการจัดทาวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือและ e-book

งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

(ต.ค.62-ก.ย.62)

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

1,650,000.00

1,650,000.00 อนุมัติจดั จ้ำง บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จำกัด จัดพิมพ์วำรสำร "สำร
วุฒิสภำ" เดือนละ 1 ฉบับ จำนวน 4,000 เล่ม
137,500.00 1. เดือน ต.ค. จำนวน 4,000 เล่ม

Oct-62

137,500.00

Nov-62

137,500.00

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

Dec-62

137,500.00

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

4.ฉบับที่ 4

Jan-63

137,500.00

137,500.00 4. เดือน ม.ค. จำนวน 4,000 เล่ม

5.ฉบับที่ 5
6.ฉบับที่ 6
7.ฉบับที่ 7

Feb-63

137,500.00

137,500.00 5. เดือน ก.พ. จำนวน 4,000 เล่ม

8.ฉบับที่ 8

Mar-63
Apr-63
May-63

137,500.00
137,500.00
137,500.00

137,500.00
137,500.00
137,500.00

9.ฉบับที่ 9

Jun-63

137,500.00

137,500.00

10.ฉบับที่ 10

Jul-63

137,500.00

137,500.00

Aug-63

137,500.00

137,500.00

Sep-63

137,500.00

สานักประชาสัมพันธ์

1.ฉบับที่ 1
2.ฉบับที่ 2
3.ฉบับที่ 3

11.ฉบับที่ 11
12.ฉบับที่ 12
6 โครงการจัดทาหนังสือ “สรุปผลงานวุฒสิ ภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book
7 โครงการจัดทาหนังสือความรูเ้ กีย่ วกับบทบาท หน้าทีแ่ ละอานาจของวุฒสิ ภา และความรู้
ในวงงานรัฐสภา

เม.ย.63-ก.ย.63

650,000.00

-

100,000.00

-

137,500.00
650,000.00 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)
-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

8 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

ต.ค.62 - ก.ย.63

7,000,000.00

2,644,629.58

4,355,370.42 คกก.โครงกำร สว.พบประชำชนลงพืน้ ที่พบประชำชน เป้ำหมำย 60
ครั้ง ดำเนินกำรแล้ว 52 ครั้ง

1. ดำเนินกำรจัดโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน เดือนละครั้ง ๆ ละ 2 จังหวัด
หรือตำมนโยบำย

ต.ค.62 - มี.ค. 63

7,000,000.00

2,644,629.58

2. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมมติของคณะกรรมกำรฯ

ต.ค.62 - มี.ค. 63

4,355,370.42 36. จ.อุดรธำนี 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.นนทบุรี 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.ร้อยเอ็ด วันที่ 15 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
43. จ.ชัยภูมิ วันที่ 22-23 ก.พ.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนตะวันออกเฉียงเหนือ
44. จ.เพชรบุรี -จ.นครปฐม วันที่ 26-27 ก.พ.63 คกก.อำ
นำยกำรโครงกำร สว.พบประชำชน
45. จ.ตรำด วันที่ 9-10
มี.ค.63 คกก.โครงกำร สว.พบประชำชนภำคตะวันออก
46. จ.สมุทรสงครำม วันที่ 6 มี.ค.63 คกก.โครงกำร สว.พบ
ประชำชนภำคกลำง
กิจกรรมตำมมติคณะกรรมกำร ลงพื47.น้ ทีจ.ประจวบคี
่ 4 ครั้ง รีขันธ์ วันที่ 3
1. จ.อุบลรำชธำนี วันที่ 19 ต.ค.62
2. จ.นรำธิวำส วันที่ วันที่ 30-31 ต.ค.62
3. จ.ขอนแก่น วันที่ 21-22 พ.ย.62 คกก.อำนวยกำรโครงกำร สว.
พบประชำชนลงพืน้ ที่พบเยำวชน ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำข่อนแก่น
4.สนับสนุนงบประมำณให้กลุ่มภำคเหนือลงพืน้ ที่ จ.แม่ฮอ่ งสอน
วันที่ 13 - 15 พ.ย.62
5. จ.อุดรธำนี วันที่ 23-24 ม.ค.63

9 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นานักประชาธิปไตยวุฒิสภา

(เม.ย.63-ก.ย.63)

550,000.00

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

-

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นโครงกำรไตรมำสที่ 3-4)

สานักประชาสัมพันธ์

สานักประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

10 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
พ.ย.62 - ก.พ.63
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

200,000.00

ควำมก้ำวหน้ำ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
41,450.00

158,550.00 นำงบประมำณจำกโครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกฯ มำจำนวน
300,000 บำท

1. ขออนุมัติดำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันโต้วำทีฯ 1 ครั้ง

พ.ย. 62

-

-

2. ทำหนังสือเชิญชวนโรงเรียนในพืน้ ที่ภำคกลำงเข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ 1 เดือน

ธ.ค.62

-

-

3. จัดกำรแข่งขันฯ รอบคัดเลือกกลุ่มภำคกลำง 1 ครั้ง

ม.ค.62.

4. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 1 ครั้ง

ก.พ. 63

11 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง ผู้นา
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
จัดกิจกรรม 8 ครั้ง

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ

200,000.00

41,450.00

158,550.00 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ร.ร.วัดเขมำภิรตำรำม
จ.นนทบุรี กลุ่มเป้ำหมำย 120 คน เข้ำร่วม 193 คน
-

ม.ค. -ส.ค.63

6,024,800.00

1,102,088.92

4,922,711.08 ดำเนินกำรแล้ว 2 ครั้ง คงเหลือ 2 ครั้ง

ม.ค. -ส.ค.63

6,024,800.00

1,102,088.92

4,922,711.08 จ.ลำปำง วันที่ 16 - 18 ม.ค 63 กลุ่มเป้ำหมำย 120 คน ผ่ำนกำร
อบรม 117 คน

ผลผลิต สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรจัดกำร สานักประชาสัมพันธ์
แข่งขันโต้วำทีระดับมัธยมศึกษำ เพือ่ ส่งเสริม
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ ร้อยละ 87.92 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมครงกำรฯ มีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร
ปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข กำรเคำรพเสียงข้ำงมำก กำรรับฟัง
เสียงข้ำงน้อย หลักกำรยอมรับเหตุผล และ
หลักกำรโต้วำที
สานักประชาสัมพันธ์
ดำเนินกำรแล้ว

-

-

-

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

-

-

-

จ.ชลบุรี กลุ่มเป้ำหมำย 120 คน
จ.ชุมพร กลุ่มเป้ำหมำย 120 คน

เลื่อนกำรจัด
เลื่อนกำรจัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

12 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพือ่ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62- ก.ย.63

4,100,000.00

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง
839,573.37

ควำมก้ำวหน้ำ

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

คงเหลือ
3,260,426.63 นำงบประมำณไปใช้โครงกำรอื่นดังนี้
โครงกำรจัดกำรแข่งขันโต้วำทีฯ 300,000 บำท

1. เสนอโครงกำรเพือ่ ขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร 6 เดือน

ต.ค.62- ก.ย.63

-

2. ดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 6 เดือน

ต.ค.62- ก.ย.63

-

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏิบตั ิงำน
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมำณ
481,239.37 บำทดำเนินกำรจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3.2 1. โครงกำรอบรมสัมนำสำหรับ สว.หรือบุคลำกร
ด้ำนประชำสัมพันธ์ จัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิผลด้ำนกำรจับ
ประเด็นและกำรเขียนข่ำววันที่ 21 ม.ค.63 เวลำ 08.40 น. ณ ห้อง
ประชุม 2703 ชั้น 27 อำคำรสุขประพฤติ ใช้งบประมำณ
13,239.37 บำท 2. โครงกำรอบรม/สัมมนำสำหรับสมำชิก
วุฒิสภำหรือบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์แบบมืออำชีพ 2.1.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบกำรณ์ด้ำนกำรสื่อสำร
สำธำรณะสำหรับสมำชิกวุฒิสภำ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ตั้งกระทู้อย่ำงไร
ให้เป็นข่ำว" จัดเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.00-15.00
นำฬิกำ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ(เกียกกำย) ใช้
งบประมำณ 2,600 บำท 2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะสำหรับสมำชิกวุฒิสภำ ครั้ง
ที่ 2/8 หัวข้อ ใช้เเฟซบุก๊ ให้เป็นใครเห็นก็อยำกแชร์ กำหนดจัด
กิจกรรมวัน 16 มี.ค 63 ณ อำคำรสุขประพฤติ **(ยกเลิกกำรจัด
กิจกรรม) แต่มีกำรใช้งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำง เป็น
เงิน 1,400 บำท ขออนุมัติจดั กิจกรรม จำนวน 8 ครั้ง งบประมำณ
24,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว เป็นเงิน 4,000บำท กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน 6.1 กิจกรรม
พบสื่อมวลชน (Meet the Press) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ณ
ห้องโถง ชั้น 1 อำคำรสุขประพฤติ งบประมำณ 35,734 บำท
6.2 กิจกรรมเนื่องในโอกำสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน (21,000
บำท) ดำเนินกำรมอบกระเช้ำ/ดอกไม้ 10 แห่ง จำกที่ได้รับอนุมัติ
จำนวน 21 แห่ง (1) กรมประชำสัมพันธ์ ครบ 58 ปี วันที่ 21 ต.ค.
62 (2) หนังสือพิมพืไทยโพสต์ จำกัด ครบ 23 ปี วันที่ 21 ต.ค. 62
(3) หนังสือพิมพ์ผู้จดั กำรครบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62 (4) สถำนี
กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 27 พ.ย 62 (5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบ
70 ปี วันที่ 27 ธ.ค 62 (6) หนังสือพิมพ์มติชน ครบ 42 ปี 9 ม.ค.
63 (7) สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS ครบ 12 ปี 15 ม.ค.63 (8) สถำนี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ครบ 62 ปี (24 ม.ค.63) (9) วัน
ครบรอบกำรก่อตั้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย ปีที่ 90
โดยได้ร่วมบริจำคเงินเข้ำมูลนิธิโรงพยำบำลศรีธัญญำ เพือ่
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยจิตเวชยำกไร้ ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย (25 ก.พ.63)หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ครบรอบ 40 ปี
(20 มี.ค. 63) ** หมำยเหตุ 1. สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครบรอบ 50 ปี (26 มี.ค. 63 งด) 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ
56 ปี (28 มี.ค. 63 งด)

สานักประชาสัมพันธ์ และสานักทีเ่ กีย่ วข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่

โครงการ

3. ดำเนินกำรตำมแผนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรือ่ งที่ 5

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ต.ค.62- ก.ย.63

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จริง

4,100,000.00

839,573.37

24,905,300.00

4,763,606.87

สำธำรณะสำหรับสมำชิกวุฒิสภำ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ตั้งกระทู้อย่ำงไร
ให้เป็นข่ำว" จัดเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.00-15.00
นำฬิกำ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ(เกียกกำย) ใช้
งบประมำณ 2,600 บำท 2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะสำหรับสมำชิกวุฒิสภำ ครั้ง
ที่ 2/8 หัวข้อ ใช้เเฟซบุก๊ ให้เป็นใครเห็นก็อยำกแชร์ กำหนดจัด
กิจกรรมวัน 16 มี.ค 63 ณ อำคำรสุ
ประพฤติ
ควำมก้ำขวหน้
ำ **(ยกเลิกกำรจัด
กิจกรรม) แต่มีกำรใช้งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำง เป็น
คงเหลือ
เงิน 1,400 บำท ขออนุมัติจดั กิจกรรม จำนวน 8 ครั้ง งบประมำณ
3,260,426.63 24,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว เป็นเงิน 4,000บำท กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน 6.1 กิจกรรม
พบสื่อมวลชน (Meet the Press) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ณ
ห้องโถง ชั้น 1 อำคำรสุขประพฤติ งบประมำณ 35,734 บำท
6.2 กิจกรรมเนื่องในโอกำสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน (21,000
บำท) ดำเนินกำรมอบกระเช้ำ/ดอกไม้ 10 แห่ง จำกที่ได้รับอนุมัติ
จำนวน 21 แห่ง (1) กรมประชำสัมพันธ์ ครบ 58 ปี วันที่ 21 ต.ค.
62 (2) หนังสือพิมพืไทยโพสต์ จำกัด ครบ 23 ปี วันที่ 21 ต.ค. 62
(3) หนังสือพิมพ์ผู้จดั กำรครบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62 (4) สถำนี
กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 27 พ.ย 62 (5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบ
70 ปี วันที่ 27 ธ.ค 62 (6) หนังสือพิมพ์มติชน ครบ 42 ปี 9 ม.ค.
63 (7) สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS ครบ 12 ปี 15 ม.ค.63 (8) สถำนี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ครบ 62 ปี (24 ม.ค.63) (9) วัน
ครบรอบกำรก่อตั้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย ปีที่ 90
โดยได้ร่วมบริจำคเงินเข้ำมูลนิธิโรงพยำบำลศรีธัญญำ เพือ่
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยจิตเวชยำกไร้ ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย (25 ก.พ.63)หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ครบรอบ 40 ปี
(20 มี.ค. 63) ** หมำยเหตุ 1. สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครบรอบ 50 ปี (26 มี.ค. 63 งด) 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ
56 ปี (28 มี.ค. 63 งด)

15,161,193.13

สรุปผลการดาเนินงาน (แล้วเสร็จ)

สานักทีร่ บั ผิดชอบ

การดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 จํานวน 70 โครงการ
ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

1 โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผล

ที่

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

1 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จําเป็น

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

1 โครงการเพิ่มความรู้ทักษะงาน

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการสังกัดรัฐสภา

การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สําหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

และกฎหมายของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 8,600 บาท

สํานักวิชาการ (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

สํานักนโยบายและแผน

งบประมาณ 591,500 บาท

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ

ตรวจสอบภายใน

ที่

2 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย
/การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน

เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักนโยบายและแผน

สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 103,000 บาท

สํานักนโยบายและแผน งบประมาณ 133,000 บาท

งบประมาณ 143,000 บาท

3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ

งบประมาณ 20,000 บาท

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
สํานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 15,000 บาท

4 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการเงินการคลังรัฐสภา
สํานักการคลังและงบประมาณ
งบประมาณ 8,500 บาท

5 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,300 บาท

(Individual development plan : IDP)

เชื่อมต่อ eMENSCR
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักนโยบายและแผน ไม่ใช้งบประมาณ

งบประมาณ 30,000 บาท

4 โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้าง

4 โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่
ประชาธิปไตย

การพึ่งพาตนเอง

สํานักประชาสัมพันธ์

สํานักการคลังและงบประมาณ

งบประมาณ 300,000 บาท

งบประมาณ 50,000 บาท

3 โครงการจัดทําข้อมูลวิชาการในรูปแบบ
Service Delivery
สํานักวิชาการ ไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานิติบัญญัติ
สํานักกฎหมาย (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

5 โครงการจัดทําบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

6 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ 171,800 บาท

ที่

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

5 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

5 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 6 โครงการจัดทําบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

และแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหว ประจําอาคารสุขประพฤติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และงานวิชาการ

สํานักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท

สํานักงานบริหารงานกลาง

สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

งบประมาณ 86,000 บาท

7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ eMENSCR

6 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและแผน งบประมาณ 103,000 บาท

สํานักนโยบายและแผน (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 168,400 บาท

8 โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้าน
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
8 และโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง
สํานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 25,000

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

สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

สํานักบริหารงานกลาง ไม่ใช้งบประมาณ

10 โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
สํานักบริหารงานกลาง ไม่ใช้งบประมาณ

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

ที่

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

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

ที่

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จํานวน 6 โครงการ

ที่

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
จํานวน 50 โครงการ

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

