บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔
พ. ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติในรูปของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จํา นวน ๕๔ โครงการ
และโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจํา จํานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗,๘๐๘,๘๐๐ บาท
ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกฎหมายและวิ ช าการ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและ
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณและ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปี
สําหรับในปี ๒๕๖๒ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน/โครงการต่าง ๆ แต่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสามารถปรับตัวและเตรียมการรองรับกับสถานการณ์นั้นได้ ทั้งนี้ สํานักนโยบายและ
แผนได้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบถึงผลสําเร็จและปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จากสถานการณ์ทางการเมืองและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงได้มีการ
ปรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ จากเดิม จํานวน ๖๖ โครงการ
ปรับลดลง ๒ โครงการ คงเหลือจํานวน ๖๔ โครงการ งบประมาณจากเดิม จํานวน ๗๐,๘๐๘,๘๐๐
บาท ลดลงเหลือจํานวน ๗๐,๑๖๒,๓๕๕ บาท สําหรับโครงการทั้งสองโครงการที่ขอปรับลดนั้น เป็น
โครงการที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายจากวาระการสิ้นสุด ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการดําเนินงานของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ )และโครงการที่มีผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (โครงการจ้างจัดทํา
สําเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา)
สําหรับความสําเร็จในการดําเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดําเนินการทุก
โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
จํานวน ๖๐,๕๗๓,๖๖๔.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๘ การบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์จํานวน ๕๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๙ ประกอบด้วย การบรรลุผลผลิต จํานวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๑
และบรรลุผลลัพธ์จํานวน ๖๒ โครงการ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘ ซึ่งในระดับ
โครงการที่ไม่บรรลุผลิตนั้น เนื่องจากในช่วงสภานิติบัญญัติแห่งชาติสํานักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภาเป็ น หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง มี ภ ารกิ จ งานจํ า นวนมาก ทํ า ให้
กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) ส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติงานหลักในความรับผิดชอบ
ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ในส่วนผลลัพธ์ที่ไม่บรรลุผลนั้นเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ทําให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง อันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการวัดผลลัพธ์ของโครงการ
จึงส่งผลกระทบต่อการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นอกจากนี้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีโครงการขอปรับแผนจํานวนมาก
(จํานวน ๘ สํานัก ๔๐ โครงการ) ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการบรรลุผลความสําเร็จแต่
ควรให้สํานักผู้รับผิดชอบเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการขอปรับแผนงาน โดยในการเสนอโครงการ
ควรมีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนการดําเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ
การขอปรับแผนจํานวนมากจะส่ งผลกระทบเกี่ย วกับ การจัด ทําคํ าของบประมาณเพื่ อดํา เนิน งาน
โครงการในภาพรวมในปีต่อไป
ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงระดับโครงการ สรุปดังนี้
๑) การดําเนินโครงการควรยึดแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ไม่ควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไม่จําเป็น รวมทั้งต้องระมัด ระวังมิให้กระทบค่าเป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่กําหนดไว้
๒)โครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ และมี ง บประมาณเหลื อ จากการ
ดํา เนิ น โครงการควรจั ด ทํ า โครงการอื่ น ๆ ที่ ต่ อเนื่ อ ง อัน จะเป็น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณในภาพรวม
๓) โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการซ้ํา ๆ มา
หลายปี ดังนั้น ควรเพิ่มความเข้มข้นในการวัดผลโดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์รวมไปถึงการทบทวน
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้น หรือปรับไปเป็นงานประจํา
๔) โครงการส่ว นใหญ่เ ป็นโครงการที่มีขนาดเล็กของแต่ ละสํานัก ควรเพิ่มเติ ม
โครงการแบบบูรณาการในภาพรวม เพื่อให้หลายๆ สํานักมีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยพิจารณาจาก
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกัน อาจทําให้จํานวนโครงการของสํานักงานในภาพรวมลดลง แต่สามารถตอบ
โจทย์เรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น การใช้งบประมาณ ระยะเวลาการมีส่วนร่วม เป็นต้น อันมีลักษณะทํา
น้อยได้มาก

III
คํานํา
สํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด ทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี
สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้สอด
คลล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และระบบราชการ ๔.๐ ไป ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวได้นําแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทํางาน
ให้ เ กิด ประสิท ธิภ าพตอบสนองต่อ ความต้ องการของผู้ รับ บริ การและผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสีย และเป็ น
เครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักนโยบายและแผนได้ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นประจําทุกปี ได้จัดทํารายงานการติด ตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร และสะท้อนถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานฯ ให้สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว้ต่อไป

สํานักนโยบายและแผน

IV
สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

I

คานา

III

สารบัญ

IV

สารบัญตาราง

V

1. แผนปฎิบตั ิราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1

- ในภาพรวมจาแนกตามประเภทงาน

1

- จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

2

- จาแนกตามโครงการ (ยุทธศาสตร์)

4

2. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบตั ิราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6

- จาแนกประเภทงาน

10

- จาแนกประเด็นยุทธศาสตร์

11

- ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดาเนินงาน

13

- ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่าย

15

3. ผลประเมินโครงการ / งานประจาตามแผนปฎิบตั ิราชการ
- ระดับปฎิบตั ิ (Micro level)

17
17

4. รายละเอียดผลการดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

๔๕

5. รายละเอียดผลการดาเนินงานโครงการประเภทประจา

๑๑๒

ปัญหาและอุปสรรค

๑๓๐

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

๑๓๑

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ/งานประจา และงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
ตามแผนปฏิบัตริ าชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1

ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
(จาแนกตามประเภทงาน)

2

ตารางที่ 3 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

3

ตารางที่ 4 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะโครงการ)

4

ตารางที่ 5 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะงานประจา)

5

ตารางที่ 6 ตารางสรุปภาพรวมการดาเนินโครงการ/งานประจา และงบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

7

ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 7 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ/งานประจา และงบประมาณที่เบิกจ่าย

9

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการดาเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย (จาแนกตามประเภทงาน) 11
ตารางที่ ๙ ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลผลิตผลลัพธ์ของโครงการ
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสงความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

๑๗ - ๔๔
๑๓๐

สารบัญแผนภาพ
สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑ แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

๒

(จาแนกตามประเภทงาน)
แผนภาพที่ ๒ แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร

๓

(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
แผนภาพที่ ๓ แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร

๔

(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะโครงการ)
แผนภาพที่ ๔ แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร

๕

(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะงานประจา)
แผนภาพที่ ๕ แผนภาพแสดงสัดส่วนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

๘

แผนภาพที่ ๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๘

แผนภาพที่ ๗ แผนภาพแสดงจานวนโครงการที่แล้วเสร็จ

๙

แผนภาพที่ ๘ แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (จาแนกโครงการ/งานประจา)
c

๑๐

1.แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2560 – 2564 สู่การปฏิบัติโดยการจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดย
แบ่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) โครงการ (ตามยุทธศาสตร์) และ (2) งานประจํา ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 66 โครงการ/ และได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 70,808,800 บาท รายละเอียดในภาพรวมแสดงดังตารางที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ
จํานวน
(โครงการ)

งานประจํา
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)
206,000.00

รวม (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
จํานวน
(โครงการ/
งบประมาณ
งาน)
(บาท)
9
2,064,520.00

1. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านกฎหมาย และวิชาการ
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ก้าวหน้าและทันสมัย

5

1,993,000.00

จํานวน
(งาน)
4

4

1,248,000.00

0

0

4

1,244,020.00

3

7,146,200.00

4

25,106,000.00

7

32,252,200.00

4. การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร

4

4,260,000.00

4

18,880,800.00

8

23,090,800.00

5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นเลิศ

36

11,604,800.00

0

0

36

11,596,815.00

6.การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ

2

364,000.00

0

0

2

364,000.00

66

70,612,355.00

66

70,808,800.00

รวม
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
รวมทั้งสิ้น
(ตามประเภทโครงการ)

54

26,616,000.00

12

44,912,800.00

ตารางที่ 1 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ/งานประจํา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในภาพรวมจําแนกตามประเภทงาน มีจํานวน 66 โครงการ/งานประจํา ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 70,808,800 บาท แบ่งออกเป็น
(1) โครงการ จํานวน 54 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 26,616,000 บาท
(2) งานประจํา จํานวน 12 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 44,192,800 บาท
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1
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จํานวน
(โครงการ)

ประเภทของงาน
1
2

โครงการ
งานประจํา
รวม

งบประมาณ
(บาท)

54

26,616,000

12
66

44,192,800
70,808,800

ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเภทงาน)

งบประมาณจําแนกตามประเภทงาน
44,192,800
26,616,000
50000000

54

12

0

โครงการ

งานประจํา

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเภทงาน)

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีจํานวน 66 โครงการ/งานประจํา ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 70,808,800 บาท แบ่งออกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ จํานวน 9
โครงการ/งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,199,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ จํานวน 4
โครงการ/งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,248,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้า
และทันสมัย จํานวน 7 โครงการ/งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 32,252,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 8
โครงการ/งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 23,140,800 บาท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ จํานวน 36
โครงการ/งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 11,604,800 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่ างประเทศ
จํานวน 2 โครงการ/งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 364,000 บาท
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 2
จํานวน
(โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณ
(บาท)

1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

9

2,199,000.00

2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

4

1,248,020.00

7

32,252,200.00

4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

8

23,140,800.00

5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ

36

11,604,800.00

6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ

2

364,000.00

66

70,808,800.00

รวม

ตารางที่ 3 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
32,252,200

23,140,800
11,604,800
2,199,000 1,248,020
9

7

8

4

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

36

364,000
2
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จําแนกตามโครงการ (ยุทธศาสตร์) และงานประจํา ดังนี้
โครงการ (ยุ ท ธศาสตร์ ) มี จํ านวน 54 โครงการ ได้ รั บจั ด สรรงบประมาณทั้ งสิ้ น
26,616,000 บาท ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 5 โครงการ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 1,993,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 4 โครงการ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 1,248,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 3 โครงการ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 7,146,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 4 โครงการ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 4,260,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวน 36 โครงการ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 11,604,800 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จํานวน 2 โครงการ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 364,000 บาท
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 3
จํานวน
(โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณ
(บาท)

1

การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ

5

1,993,000.00

2

การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมาย และวิชาการ

4

1,248,000.00

3

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

3

7,146,200.00

4

การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

4

4,260,000.00

5

การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมาย และวิชาการ

36

11,604,800.00

6

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

2

364,000.00

54

26,616,000.00

รวม

ตารางที่ 4 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะโครงการ)

งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการ)
15000000
10000000
5000000
0

1,993,000 1,248,000
5

4

4,260,000
7,146,200
3

4

11,604,800

36

แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะโครงการ)

364,000
2
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สําหรับงานประจํา มีจํานวน 12 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 44,192,800 บาท ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 4 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 206,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 4 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,106,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 4 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,880,800 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ไม่มีงานประจํา
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 4
จํานวน
(โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์
1
2
3
4
5
6

การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมาย และวิชาการ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมาย และวิชาการ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
รวม

4

206,000.00

0
4
4
0

0.00
25,106,000.00
18,880,800.00
0.00

0
12

0.00
44,192,800.00

ตารางที่ 5 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะงานประจํา)

งบประมาณจาแนกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
(เฉพาะงานประจา)
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

25,106,000
18,880,800
206,000
4

0

4

ชุดข้ อมูล1

4

0

งบประมาณ
(บาท)

0

ชุดข้ อมูล2

แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เฉพาะงานประจํา)
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2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ โดยผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
โครงการ/งานประจํา รวมจํานวนทั้งสิ้น 66 โครงการ โครงการ (ตามยุทธศาสตร์/งานประจํา) ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 70,808,800 บาท
ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนการดําเนินการ โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ยุติ 1 โครงการ
คงเหลือ 64 โครงการ และจํานวนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการเป็นจํานวนทั้งสิ้น 70,162,355 บาท
ผลการดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 64 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 สําเร็จตามค่าเป้าหมาย
จํานวนทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 92.19 เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 60,573,664.78 บาท
คิดเป็นร้อยละ 85.78 แสดงรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 5 - 8 และตารางที่ 6 -7

-7โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดแี ละ
มีประสิทธิภาพ

จํานวน
(โครงการ)
5
4
80.00

2. การพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านกฎหมายและวิชาการ

3
2
66.67

3. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารให้ก้าวหน้า
และทันสมัย
4. การประชาสัมพันธ์และ
การสร้างภาพลักษณ์
องค์กร

3
3
100.00
3
3
100.00

5. การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความเป็นเลิศ

36
34
94.44

6. การพัฒนาเครือข่ายและ
ความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ

2
1
50.00

งานประจํา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

1,858,520.00
1,328,025.00
530,495
71.46

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

1,244,020.00
322,037.50
921,982.50
25.89

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

7,146,200.00
7,060,024.00
86,176
98.79

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

12,710,000.00
9,152,705.59
3,557,294.41
72.01

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

11,596,815.00
8,970,139.44
2,626,675.56
77.35

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

364,000.00
103,222.60
260,777.40
28.36

จํานวน
(งาน)
4
4
100.00
0
0
0.00
4
4
100.00
4
4
100.00
0
0
0.00
0
0
0.00

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

206,000.00
160,392.62
45,607.38
77.86

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

0
0

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

25,106,000.00
23,990,000.00
1,116,000
95.55

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

10,380,800.00
9,487,115.03
893,684.97
91.39

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

0
0

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย

0
0

จํานวน
(โครงการ/งาน)
9
8

3
2
66.67
7
7
100.00
7
7
88.89
36
34
94.44
2
1
50.00

รวม
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

รวมทั้งสิ้น
(ตามประเภทโครงการ)

88.89

64
59
92.19

52
47
90.38

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ

34,919,555.00
26,936,157.13
7,983,397.87
74.14
22.86

12
10
83.33

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ

35,692,800.00
33,637,507.65
2,055,292.35
94.24
5.76

ตารางที่ 6 ตารางสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการ/งานประจํา และงบประมาณที่เบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

64
59
92.19

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เบิกจ่าย
คงเหลือ/ใช้เกิน
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละคงเหลือ

2,064,520.00
1,488,417.62
576,102.38
72.10
27.90
1,244,020.00
322,037.50
921,982.50
25.89
74.11
32,252,200.00
31,050,024.00
1,202,176.00
96.27
3.73
23,090,800.00
18,639,823.62
4,450,976.38
80.72
19.28
11,596,815.00
8,970,139.44
2,626,675.56
77.35
22.65
364,000.00
103,222.60
260,777.40
28.36
71.64
70,612,355
60,573,664.78
10,038,690.22
85.78
14.22
70,612,355
60,573,664.78
10,038,690.22
85.78
14.22
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แผนภาพที่ 5 แผนภาพแสดงสัดส่วนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ

แผนภาพที่ 6 แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ
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54
47

12
โครงการตามยุทธศาสตร์

12

งานประจา
โครงการทั ้งหมด

ดาเนินการแล้ วเสร็ จ

แผนภาพที่ 7 แผนภาพแสดงจํานวนโครงการที่แล้วเสร็จ
(จําแนกตามโครงการ/งานประจํา)

ตารางที่ 7 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ/งานประจํา และงบประมาณที่เบิกจ่าย

- 10 40,000,000.00

35,692,800.00

36,919,555

35,000,000.00
30,000,000.00

33,637,507.65

26,936,157.13

25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
โครงการตามยุทธศาสตร์

งานประจา
งบประมาณ

เบิกจ่าย

แผนภาพที่ 8 แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ
(จําแนกตามโครงการ/งานประจํา)

อนึ่ง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตาม
ประเภทงานและจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมกับข้อมูลเปรียบเทียบ มีรายละเอียด ดังนี้
จําแนกประเภทงาน
 โครงการ (ตามยุทธศาสตร์)
โครงการ (ตามยุ ท ธศาสตร์ ) มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 54 โครงการ ยกเลิ ก /ยุ ติ จํ า นวน 2
โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 1 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 1โครงการ)
คงเหลื อ 52 โครงการ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ บรรลุ ค่ า เป้ า หมาย จํ า นวน 47 โครงการ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 90.38
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 34,919,555 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่ เ บิ ก จ่ า ย จํ า นวน 26,936,157.13 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.14 และมี ง บประมาณที่ ค งเหลื อ
จํานวน 7,983,397.87 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.86
 งานประจํา
งานประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น 12 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย จํานวน 12
งาน คิดเป็น ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 35,692,800 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่ เ บิ ก จ่ า ย จํ า นวน 33,637,507.65 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.24 และมี ง บประมาณที่ ค งเหลื อ
จํานวน 2,055,292.35 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.76
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กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมมี...
โครงการ/งานประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น 64 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 64
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 สําเร็จตามค่าเป้าหมายจํานวนทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
92.19
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 70,612,355 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่ เ บิ ก จ่ า ย จํ า นวน 60,573,664.78 บาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ 85.78 และมี งบประมาณที่ คงเหลื อ
จํานวน 10,038,690.22 บาท คิดเป็น ร้อยละ 14.22
แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 8
ประเภท
โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

เป้าหมาย
(โครงการ/
งาน)

แล้วเสร็จ
(โครงการ/
งาน)

ร้อยละ
ความสําเร็จ
ในการ
ดําเนิน
โครงการ

ได้รับจัดสรร
(บาท)

โครงการ

52

47

งานประจํา
รวม

12
64

12
59

90.38
100

34,919,555.00
35,692,800.00
70,612,355.00

92.19

ที่เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

26,935,157.13 7,983,397.87
33,637,507.65 2,055,292.35
60,573,644.78 10,038,690.22

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
คงเหลือ

77.14
94.24
85.78

22.86
5.76
14.22

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย (จําแนกตามประเภทงาน)

จําแนกประเด็นยุทธศาสตร์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
โครงการ /งานประจํ า มีจํ า นวนทั้ง สิ้ น 9 โครงการ ดํ าเนิน การแล้ว เสร็ จ บรรลุ ค่ า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 8 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 88.89
งบประมาณที่ไ ด้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 2,064,520 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่ เ บิ ก จ่ า ย จํ า นวน 1,488,417.62 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.10 และมี ง บประมาณที่ ค งเหลื อ
จํานวน 576,102.38 บาท คิดเป็น ร้อยละ 27.90
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
โครงการ /งานประจํ า มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 3 โครงการ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ บรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 66.67
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 1,244,020 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย จํานวน 322,037.50 บาท คิดเป็น ร้อยละ 25.89 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จํานวน
921,982.50 บาท คิดเป็น ร้อยละ 74.11
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
โครงการ /งานประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 7 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 32,252,200 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย จํานวน 31,050,024 บาท คิดเป็น ร้อยละ 96.27 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จํานวน
1,202,176 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.73
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการ /งานประจํ า มีจํ า นวนทั้ง สิ้ น 7 โครงการ ดํ าเนิน การแล้ว เสร็ จ บรรลุ ค่ า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 7 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 23,090,800 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย จํานวน 18,639,823.62 บาท คิดเป็น ร้อยละ 80.72 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จํานวน
4,450,976.38 บาท คิดเป็น ร้อยละ 19.28
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ /งานประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น 36 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ บรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 34 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 94.44
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจํานวนทั้งสิ้น 11,596,815 บาท โดยมีงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย จํานวน 8,970,139.44 บาท คิดเป็น ร้อยละ 28.36 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จํานวน
2,421,865.75 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.65
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
โครงการ /งานประจํา มีจํานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดําเนินแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50
งบประมาณที่ไ ด้ รับการจัด สรร มีจํ านวนทั้ งสิ้น 364,000 บาท โดยมี งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย จํานวน 103,222.60 บาท คิดเป็น ร้อยละ 28.36 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จํานวน
2,421,866 บาท คิดเป็น ร้อยละ 71.64
ข้อมูลเปรียบเทียบ
 ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บเป้ า หมายและผลการดํ า เนิ น งาน ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์มีโครงการ/งานประจํา รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 64 โครงการ มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย จํานวนทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 92.19 รายละเอียด ดังนี้
จําแนกประเภทงาน
โครงการ มี 52 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย 47 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 5 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวน 36 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
บรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
งานประจํา มี 12 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน
12 งาน ประกอบด้วย
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีงานประจํา
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีงานประจํา
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ไม่มีงานประจํา
จําแนกประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการ /งานประจํา จํานวน 9 โครงการ/งาน ดําเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 8 โครงการ/งาน ประกอบด้วย โครงการ จํานวน
5 โ ค ร ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ บ ร ร ลุ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ผ ล ผ ลิ ต / ผ ล ลั พ ธ์ จํ า น ว น
4 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 88.89 งานประจํา มีจํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการ จํานวน 3 โครงการ/งาน ดําเนินการแล้วเสร็จ
บรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 66.67 ไม่มีงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการ /งานประจํา จํานวน 7 โครงการ/งาน ดําเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 7 โครงการ/งาน ประกอบด้วย โครงการ จํานวน
3 โ ค ร ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ บ ร ร ลุ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ผ ล ผ ลิ ต / ผ ล ลั พ ธ์ จํ า น ว น
3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 งานประจํา มีจํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการ /งานประจํา จํานวน 7 โครงการ/งาน ดําเนินการ
แล้วเสร็จ จํานวน 7 โครงการ/งาน ประกอบด้วย โครงการ จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 งานประจํา มีจํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จ จํา นวน 4 งาน
คิดเป็น ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการ จํานวน 36 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 34 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 94.44 - ไม่มีงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50 - ไม่มีงานประจํา
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ข้อมูลเปรียบเทียบ
 ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บงบประมาณที่ ไ ด้ รับ การจัด สรรและงบประมาณที่เ บิ ก จ่ า ย
เพื่อดําเนินโครงการ/งานประจํา มีโครงการ/งานประจํา รวมจํานวนทั้งสิ้น 66 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ
ยุติ 1 โครงการคงเหลือ 64 โครงการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น 70,612,355
บาท มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายจํานวนทั้งสิ้น 59 โครงการคิดเป็น ร้อยละ 92.19
โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 60,573,664.78 บาท คิดเป็น ร้อยละ 85.78
สําหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนิน โครงการ (ตามยุทธศาสตร์) จํานวน
34,919,555 บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 26,936,157.13 บาท คิดเป็น ร้อยละ 77.14
และมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการงานประจํา จํานวน 35,692,800 บาทโดยมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 33,637,507.65 บาท คิดเป็น ร้อยละ 94.24 รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการ /งานประจํา จํานวน 9 โครงการ/งาน ดําเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 8 โครงการ/งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพื่อดําเนินการ จํานวน 2,064,520 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,488,417.62
บาท คิดเป็น ร้อยละ 72.10 ประกอบด้วย โครงการ จํานวน 5 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนิน การ จํานวน
1,858,520 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,328,025 บาท คิดเป็น ร้อยละ
71.46 มีงานประจํา จํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน
4 งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการ จํานวน 206,000 บาท โดยมีงบประมาณที่
เบิกจ่ายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 160,392.62 บาท คิดเป็น ร้อยละ 77.86
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการ จํานวน 3 โครงการ/งาน ดําเนินการแล้วเสร็จ
บรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการ
จํานวน 1,244,020 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นจํานวนทั้งสิ้น 322,037.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.89 -ไม่มีงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการ /งานประจํา จํานวน 7 โครงการ/งาน ดําเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 7 โครงการ/งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพื่ อ ดํ า เนิ น การ จํ า นวน 32,252,200 บาท โดยมี ง บประมาณที่ เ บิ ก จ่ า ย เป็ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
31,050,024.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 96.27 ประกอบด้วย โครงการ จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการ
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แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 3 โครงการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
ดําเนินการ 7,146,200 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่ายจํานวนทั้งสิ้น 7,060,024 บาท เป็นโครงการ
ที่ไม่ใช้เงินงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 96.27 มีงานประจํา จํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการ จํานวน
25,106,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 23,990,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ
95.55
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการ /งานประจํา จํานวน 7 โครงการ/งาน ดําเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 7 โครงการ/งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพื่ อ ดํ า เนิ น การ จํ า นวน 23,090,800 บาท โดยมี ง บประมาณที่ เ บิ ก จ่ า ย เป็ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
18,639,823.62 บาท คิดเป็น ร้อยละ 80.72 ประกอบด้วย โครงการ จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพื่ อ ดํ า เนิ น การ จํ า นวน 12,710,000 บาท โดยมี ง บประมาณที่ เ บิ ก จ่ า ย เป็ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
9,152,708.59 บาท คิดเป็น ร้อยละ 72.01 มีงานประจํา จํานวน 4 งาน ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่า
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 4 งาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการ จํานวน
10,380,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 9,487,115.03 บาท คิดเป็น ร้อยละ
91.39
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการ จํานวน 36 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 34 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดําเนินการ
จํานวน 11,596,815 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นจํานวนทั้งสิ้น 8,970,139.44 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 77.35 - ไม่มีงานประจํา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุ
ค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรเพื่อดําเนินการ
จํานวน 364,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นจํานวนทัง้ สิ้น 103,222.60 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 88.75 - ไม่มงี านประจํา
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3. ผลประเมินโครงการ / งานประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
ระดับปฏิบัติการ (Micro Level)
- สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
- สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานประจํา
หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่ได้ดําเนินการสํารวจ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ
หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ระดับปฏิบัตกิ าร (Micro Level)
สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ)
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1
โครงการดําเนินการตามแผนสืบทอด ผลผลิต
ตําแหน่งในองค์กร (Succession
มีรายงานการทบทวน และประกาศ 1 ฉบับ
Plan ) ชื่อเดิม โครงการจัดทําแผน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง
สืบทอดตําแหน่งในองค์กร
แผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession
(สํานักบริหารงานกลาง)
Plan) ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ

1.1.2

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานบุคคล
(สํานักบริหารงานกลาง)

ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของการดําเนินการตาม ร้อยละ 100
แผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession
Plan) ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการ
ร้อยละ 82.30
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความ

สถานะของ
โครงการ

- 18 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เข้าใจเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนงานด้านการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่
ผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถนําความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจน
วิธีการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ
1.2.1
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของ มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าฯ
(สํานักนโยบายและแผน)
จํานวน 1 ครั้ง
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่า
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ
1.3.1
โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินใน ผลผลิต
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารด้าน
(สํานักการคลังและงบประมาณ)
การเงิน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2553-2554
และ 2559-ปัจจุบัน จํานวน 1
ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์
ดําเนินการจัดเก็บเอกสารทางการ
เงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่
2 ได้สําเร็จอย่างน้อยร้อยละ 80
1.3.2

โครงการพัฒนากระบวนการทํางาน
เชิงรุก
(สํานักนโยบายและแผน)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภายใน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีการพัฒนากระบวนการทํางาน
เชิงรุก
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของกระบวนการทํางาน
ของหน่วยงานภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้รับการ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ร้อยละ 84.20

1 ครั้ง

ร้อยละ 88.75

1 ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 88.89

สถานะของ
โครงการ

- 19 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

พัฒนาปรับปรุงมีผลการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้น ของผู้รับผิดชอบในการ
บริหารและปฏิบตั ิงานตามโครงการ/
กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง
มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อม
ที่จะนําไปสู่การดําเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
- ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
(เป้าประสงค์ : 1. มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ)
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ห้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ห้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขดี ความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิตบิ ัญญัตขิ องวุฒิสภาให้มปี ระสิทธิภาพ
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อตอบสนองการดําเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
2.5.1
โครงการเสริมสร้างความรู้
ผลผลิต
ในวงงานนิติบญ
ั ญัติ
ผลผลิตที่ 1
ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 1
(สํานักวิชาการ)
ดําเนินการจัดกิจกรรมสัมนา
จํานวน 6 ครั้ง
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กาํ ล
ลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาการ
ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่าน
การพิจารณาของสภา/ประเด็น
ปัญหาสําคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง จํานวน 6 ครั้ง
ผลผลิตที่ 2
เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรมอย่างน้อย 2 ช่องทาง

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ 1
ร้อยละ 87 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ

ผลผลิตที่ 2
2 ช่องทาง
(1. จัดทําหนังสือและส่งมอบ
แก่สนช. 2. ทางระบบ
อินทราเน็ตของสํานักวิชาการ)
ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละ xx
ร้อยละ 100

- 20 โครงการ
ที่
2.5.2

ชื่อโครงการ
โครงการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้
ทางการวิจยั สู่การใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
(สํานักวิชาการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

ผลผลิต
มีการนําเสนอข้อมูลและองค์ความรู้
จากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิติ
บัญญัติ จํานวนอย่างน้อย 10 เรื่อง

มีการนําเสนอข้อมูลและองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยที่
สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีใ่ น
กระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
จํานวน 31 เรื่อง

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ 1
ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละ xx
ร้อยละ 87 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ร้อยละ 81.40
ความพึงพอใจต่อข้อมูลทางวิชาการ
จากผลงานวิจัย
ผลลัพธ์ที่ 2
มีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
(มอบเอกสารสรุปงานวิจัย /CD
แก่สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ที่สนใจ)

2.5.3

โครงการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูล
ประกอบการดําเนินงานของ
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
(สํานักวิชาการ)

ผลลัพธ์ที่ 2
มีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1
3 เรื่อง
มี การเผยแพร่ ร ายงานผลการวิ จั ย
เชิงสํารวจฯ อย่างน้อย 6 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2
จํานวน 3 ช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ผลลัพธ์
ร้อยละ 87 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ร้อยละ 70.80
ความพึงพอใจต่อรายงาน
ผลการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นฯ

ยกเลิกโครงการ

- 21 โครงการ
ที่
2.5.4

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
(สํานักกรรมาธิการ 1, 2, 3)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

ผลผลิต
ร้อยละ 86 ของบุคลากรผู้เข้ารับ
ร้อยละ 86
การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
ร้อยละ 86 ของบุคลากรผู้เข้ารับ
ร้อยละ 93.10
การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับการอบรม และสามารถ
นําไปใช้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถดําเนินการ
เกี่ยวกัยเรื่องการเสนอความเห็น
เรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อ(ร่าง)
กฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
(เป้าประสงค์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลารสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัย และครอบคลุมภารกิจ
ของวุฒิสภา)
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้มีประสิทธิภาพ
3.1.1
โครงการเพิ่มประสิท ธิภ าพระบบ
ผลผลิต
คอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ประกอบ
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการ ร้อยละ 100
ไปยัง สถานที่ทาํ การสํา นักงาน
ได้รับการย้าย/ติดตัง้ ทันตามเวลาที่
เลขาธิการวุ ฒิสภา (ณ อาคาร
สํานักงานกําหนด
สุขประพฤติ)
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลลัพธ์
และการสื่อสาร)
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการ ร้อยละ 100
ได้รับการย้าย/ติดตัง้ สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ไม่มี

- 22 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.1
โครงการจัดหาคอมพิว เตอร์ห น้า จอ ผลผลิต
สัม ผัส สําหรับสมาชิกสภานิติบัญ ญัติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่อง
แห่งชาติ และบุคลากรของ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบ หน้าจอ
หน่วยงาน
สัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตาม
ข้อกําหนด
3.3.2
โครงการจัด ทําหนัง สือเสีย ง
ผลผลิต
ผ่า น Application Read for
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่อง
the Blind
คอมพิวเตอร์พกพาแบบ หน้าจอ
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
การสื่อสาร)

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

284 เครื่อง

ร้อยละ 100

ผลผลิตที่ 1
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารั บการ
อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการจัดทําหนังสือเสียง
Read for the Blind
ผลผลิตที่ 2
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
หนั ง สื อ เสี ย ง สํ า หรั บ ผู้ พิ ก าร
ทางสายตา จํานวน 21 เรื่อง

ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ 1
ร้อยละ 100
พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตาม
ผลลัพธ์ที่2
ข้อกําหนด
ร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(เป้าประสงค์ : ประชาชนและกลุม่ เป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา มีการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ)
กลุยทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.1.1
โครงการจ้างจัดทําสําเนาวีดิทัศน์การ์ตูน ผลผลิต
2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับ
ร้อยละ 90 ของวีดิทัศน์การ์ตูน 2D
วุฒิสภา
ANIMATION ที่เกีย่ วข้องกับ
(สํานักประชาสัมพันธ์)
วุฒิสภาได้รบั การเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์

ยกเลิกโครงการ

- 23 โครงการ
ที่

4.1.2

ชื่อโครงการ

โครงการจัด ทําหนัง สืออักษรเบรลล์
เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภาสําหรับ ผู้
พิการทางสายตา
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85 กลุม่ เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละ
อํานาจของวุฒิสภาและกรรมาธิการ
วุฒิสภา
ผลผลิต
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
หนังสืออักษรเบรลล์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานฯ สําหรับผู้
พิการทางสายตา อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผลลัพธ์
ร้อยละ 90 ของหนังสือได้รบั การ
เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

จํานวน 6 เรื่อง

ร้อยละ 100 รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าทีง่
สภานิตบิ ัญ

ญัติ
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติผ่านช่องทางสื่อ
4.2.1
โครงการจัดการประกวดสุนทรพจน์
ผลผลิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ร้อยละ 65 ของเครือข่ายเยาวชน
ร้อยละ 69
เทียบเท่า หัวข้อ "วัฒนธรรมทาง
สภาจําลองทีเ่ ข้าร่วมประกวดสุนทร
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คน พจน์
รุ่นใหม่ต้องลงมือทํา" เพื่อส่งเสริม
ผลลัพธ์
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ร้อยละ 100 ของความสําเร็จของ
ร้อยละ 100 x ชั่วโมงต่อปี
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
การนําคําพูดสุนทรพจน์มาจัดทํา
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่
(ชื่อเดิม โครงการเผยแพร่ผลงานและ ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ
บทบาทหน้าทีข่ องสภานิติบญ
ั ญัติ
อํานาจของวุฒิสภา
แห่งชาติ/วุฒิสภาผ่านสื่อมวลชน
ท้องถิ่น (วิทยุชุมชน/เคเบิ้ลทีวี)
(สํานักประชาสัมพันธ์)

สถานะของ
โครงการ

- 24 โครงการ
ที่
4.2.2

ชื่อโครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
(สํานักประชาสัมพันธ์)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลผลิต
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์/กิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ อย่างน้อย 3 สื่อ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่
และอํานาจของสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

3 สื่อ/กิจกรรม

ร้อยละ 88.91

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
(เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบญ
ั ยัติและสามารถตอบสนองความต้องการของวุฒิสภา/สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ)
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
5.1.1
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิ่ม ผลผลิต
ประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณ
มี เ ครื อ ข่ า ยภายในเกี่ ย วกั บ การ 1 เครือข่าย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บงานสาร
(สํานักบริหารงานกลาง/สํานักพัฒนา บรรณ 1 เครือข่าย
ทรัพยากรบุคคล)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 60 ของเครือข่าย
ร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวทางใน
การปฏิบัตดิ ้านระเบียบงานสาร
บรรณ

- 25 โครงการ
ที่
5.1.2

ชื่อโครงการ
โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ
(สํานักภาษาต่างประเทศ/สํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ ร้อยละ 100
ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับ ภาษา
และวัฒนธรรมของต่างประเทศ
ผลลัพธ์
ร้ อ ยละ 80 ของกลุ่ ม เป้ า หมาย ร้อยละ 98.03
ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป
ประยุกต์ใช้กับงาน
ในหน้าที่

5.1.3

โครงการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา(สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ 1
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด

5.1.4

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด
ผลลัพธ์
ร้อยละ 87.88 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนําความรูท้ ี่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 85.12

ร้อยละ 84.30

ร้อยละ 100

ร้อยละ 87.88

สถานะของ
โครงการ

- 26 โครงการ
ที่
5.1.5

5.1.6

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดทําข้อมูล
วิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สําหรับข้าราชการสายงานนิติการ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า รั บการอบรม ร้อยละ 90.63
โครงการจั ด ทํ า ข้ อมู ล วิ ช าการเพื่ อ
สนั บ สนุ น งานนิ ติ บั ญ ญั ติ มี ค วามรู้
การอบรมผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รบั จากการอบรมไปปรับ
ใช้กับการปฏิบัตงิ านได้
ผลผลิต
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรม
กับกับหน่วยงานภายนอก จํานวน
25 หลักสูตร และผ่านการประเมิน
ตามเกณฑืที่หลักสูตรกําหนด

ผลลัพธ์
ร้อยละ 81.70

28 หลักสูตร

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เขารับการอบรมได้ ร้อยละ 87.50
จัดทํารายงานผล/การศึกษาอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงาน
ภายนอก

5.1.7

โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัตงิ าน
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 92.50

ร้อยละ 80.40

สถานะของ
โครงการ

- 27 โครงการ
ที่
5.1.8

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจรัฐสภา
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เ ข้า รั บ การอบรม ร้อยละ 80.60
สามารถนํา ความรู้ ที่ ได้รั บ จากการ
ฝึ ก อบรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกา ร
ปฏิบัติงาน
5.1.9

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การปฏิบัตงิ านของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

5.1.10

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
องค์กร ในยุคดิจิทัล
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด

ร้อยละ 80.95

ร้อยละ 97.50

ร้อยละ 96.49

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เ ข้า รั บ การอบรม ร้อยละ 82.60
สามารถนํา ความรู้ ที่ ได้รั บ จากการ
ฝึ ก อบรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกา ร
ปฏิบัติงาน

สถานะของ
โครงการ

- 28 โครงการ
ที่
5.1.11

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและ
จัดทํารายงานการประชุม (ชวเลข)
เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
5.1.12

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงินการคลังรัฐสภา
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน
การคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิ
ราชการ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ร้อยละ 97.60

ร้อยละ 84

ร้อยละ 91.12

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร้อยละ 83.60
ร่วมโครงการสามารถนําความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ การเงินการคลังที่
เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับการ
ปฏิบตั ิงานได้
5.1.13

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Competency based
HRD)
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 77
หลั กสู ต ร"การพัฒ นาบุคลากรตาม
มาตรฐานการกํา หนดตําแหน่งของ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก า รวุ ฒิ ส ภา "
ระดับ กลาง มี ความรู้ ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่า น
เกณฑ์ ก ารทดสอบความรู้ ค วาม
เข้าใจที่กําหนด

สถานะของ
โครงการ

- 29 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80.80
หลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรตาม
มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
ระดับกลาง สามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิ านได้
5.1.14

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (Functional
Competency) หลักสูตรการคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking เพื่อการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการ
ทํางาน
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้ อ ย ละ 8 0 ข อง ผู้ เ ข้ า รั บ กา ร ร้อยละ 96.34
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
ห ลั กสู ต ร กา รคิ ด เ ชิ ง ออ กแ บ บ
Design Thinking เพื่ อ การพั ฒ นา
และสร้างนวัตกรรมในการทํางาน มี
ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ เรื่ องที่
ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking เพื่อการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมในการทํางาน
สามารถนําความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้

5.1.15

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร (Management
Competency)
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กาํ หนด

ร้อยละ 83

ร้อยละ 95.25

สถานะของ
โครงการ

- 30 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า รั บการอบรม ร้อยละ 92.20
ได้รั บการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริ ห ารสามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
จ า ก อ บ ร ม ไ ป ป รั บ ใ ช้ กั บ ก า ร
ปฎิบัติงานได้
5.1.16

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําปี
พ.ศ. 2562
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี ร้อยละ 95.24
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้ รั บ การอบรมผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี ร้อยละ 98.41
ความรู้ สามารถนํ า ความรู้ ที่ ได้ รั บ
จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้

5.1.17

โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะ (Competency
based HRD) เพื่อประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของข้าราชการสํานักงาน ร้อยละ 97.87
เ ล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า ไ ด้ จั ด ทํ า
แผนพัฒนารายบุคคล
ผลลั พ ธ์ : ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนา
ตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล และ
ข้ า ราชการสํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
วุ ฒิ ส ภามี ร ะดั บ สมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวัง
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ 1
ผลลัพธ์ที่ 1
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80 ของข้าราชการที่จัดทํ า
แผนพั ฒ นารายบุ ค คลได้ รั บ การ
พัฒนาตามแผนที่กําหนด
ผลลัพธ์ที่ 2

ผลลัพธ์ที่ 1
ร้อยละ 99.32

สถานะของ
โครงการ

- 31 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ร้อยละ 85 ของข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง
5.1.18

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ขององค์กร
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร 19 องค์ความรู้
ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่จัดทําขึ้นอย่างน้อย 3 องค์
ความรู้
ผลลัพธ์
ร้ อ ย ละ 8 0 ข อง บุ ค ลา กรข อ ง ร้อยละ 100
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภานํ า
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน

5.1.19

โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรม
ในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงาน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 25
หลักสูตร

จํานวน 27 หลักสูตร และผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกําหนด

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า รั บการอบรม ร้อยละ 84
ได้ จั ด ทํ า รายงานผลการศึ ก ษา/
อ บ ร ม ใ น ห ลั ก สู ต ร ต่ า ง ๆ กั บ
หน่วยงานภายนอก
5.1.20

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ
ต่างประเทศ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการ จํานวน
5 ครั้ง
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการเยือน และ
การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
จํานวน 5 ฉบับ

จํานวน 6 ครั้ง

จํานวน 6 ฉบับ

สถานะของ
โครงการ

- 32 โครงการ
ที่
5.1.21

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนา ผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
แนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษา
ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสรร
ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่
ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท-ปริญญาเอกหรือทุน
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน 7
ทุน

5.1.22

โครงการแลกเปลีย่ นข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นข้าราชการฯ จํานวน 2
ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 7 ทุน

จํานวน 3 ครั้ง

ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ จํานวน 3 ฉบับ
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ง า น รั ฐ ส ภ า
ต่า งประเทศและมี แ นวทางในการ
พั ฒ นางานขององค์ ก ร โดยจั ด ทํ า
เอกสารรายงานผลการแลกเปลี่ยนฯ
ณ ต่างประเทศ จํานวน 2 ฉบับ
5.1.23

โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และวิธีการ
เขียนโครงการ/กิจกรรมให้ประสบ
ผลสําเร็จ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 85 ของบุคลากรตัวแทน/
ร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
และสามารถเขียนโครงการ/
กิจกรรมได้
ผลลัพธ์
มีโครงการที่ได้จากการมีส่วนร่วม
จํานวน 5 โครงการ
และระดมความคิดเห็นของบุคลากร
ตัวแทน เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา

สถานะของ
โครงการ

- 33 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

พิจารณาเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 5
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
5.2.1
โครงการหน้าบ้าน – น่ามอง
ผลผลิต
(สํานักบริหารงานกลาง)
ร้อยละ 80 ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจ
ต่อการนําผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ใน
การทําความสะอาดและปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

5.2.2

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของบุคลากรสํานักงาน ร้อยละ 100
เลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจ
ต่อการนําผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ใน
การทําความสะอาดและปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
โครงการการจัดสวัสดิการเพิม่ เติมและ ผลผลิต
การสร้างการพึ่งพาตนเอง
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ร้อยละ 97.67
(สํานักการคลังและงประมาณ)
ความรู้ความเข้าใจ สามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปจัดการเงินและลงทุนให้เหมาะสม
เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัว
ผลลัพธ์
ร้ อ ยละ 80 ของกลุ่ ม เป้ า หมายพึ ง ร้อยละ 100
พอใจต่อการนําความรู้จากการเข้า
ร่ ว มโครงการไปปรั บ ใช้ ใ นการจั ด
การเงิ น ของตนเองและครอบครั ว
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
การจัด สวั ส ดิ การเพิ่ม เติ ม และการ
สร้างการพึ่งพาตนเอง

สถานะของ
โครงการ

- 34 โครงการ
ที่
5.2.3

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด
ผลลัพธ์
การประเมินองค์กรแห่งความสุข
และบุคลากรมีระดับคุณภาพชีวติ
การทํางานที่ดี ในระดับร้อยละ 59

5.2.4

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ร้อยละ 81.20

ร้อยละ 60.83 ค์

ผลผลิต
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้า ร้อยละ 92.21
ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ครบตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาํ หนด

ร้อยละ 86.60

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5.3.1
โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดี
ผลผลิต
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด ร่วมกัน จํานวน 1 ฉบับ
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
รัฐสภาและมีการลงนามร่วมกันว่า
จะนําไปปฏิบัติรว่ มกัน จํานวน 1
ฉบับ
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบตั ิตามค่านิยม
ร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่
ได้ลงนามไว้

ร้อยละ 96.74

สถานะของ
โครงการ

- 35 โครงการ
ที่
5.3.2

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลผลิต
มีการปรับปรุงยกร่างประมวล
จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภาให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 จํานวน 1 ฉบับ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1 ฉบับ

ผลลัพธ์
มีการจัดกิจกรรมกําหนดแนวทาง
จํานวน 1 ครั้ง
และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่ จํานวน 1 ครั้ง
5.3.3

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 93.40

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
5.3.4

โครงการ Strong Stronger
Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ร้อยละ 91.49

ผลผลิต
นโยบาย/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานํา
แผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรไปขับเคลื่อนและปฏิบตั ิ

ร้อยละ 100

สถานะของ
โครงการ

- 36 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
5.4.1
โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล ผลผลิต
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้า ร้อยละ 85
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100
นําความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัตติ น
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา
5.4.2

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้า ร้อยละ 100
ร่ ว มโครงการยกย่ อ งและเชิ ด ชู
บุ ค ลากรผู้ ยึ ด มั่ น ตา มป ระมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ผลลัพธ์
มีบุคลากรและหน่วยงานสําหรับเป็น บุคลากร 4 คน และหน่วยงาน
ต้นแบบในการยึดมั่นตามประมวล
3 หน่วยงาน
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามที่
กําหนด

5.4.3

โครงการ Digital Thinking : การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ส่วนรวม
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ เข้าร่ ว ม ร้อยละ 86.29
โครงการมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ ล ลั พ ธ์ : บุ ค ล า ก ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการได้ นํ า ความรู้ ไ ปใช้ แ ละ
ปฏิ บั ติ ต นและสามารถแยกแยะ
ผล ป ร ะโย ช น์ ส่ ว น ตั ว ออ กจา ก
ส่วนรวมได้

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ เข้าร่ ว ม ร้อยละ 100
โครงการได้ นํ า ความรู้ ไ ปใช้ แ ละ
ปฏิ บั ติ ต นและสามารถแยกแยะ

สถานะของ
โครงการ

- 37 โครงการ
ที่

5.4.4

5.4.5

ชื่อโครงการ

โครงการ Strong Model จิต
พอเพียงต้านทุจริต
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

ผล ป ร ะโย ช น์ ส่ ว น ตั ว ออ กจา ก
ส่วนรวมได้
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการสร้างสํานักพอเพียง 1 ฉบับ
ต้านทุจริต จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการสร้าง
สํานักพอเพียงต้านทุจริต
ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักคุณธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 54.55

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า รั บการอบรม ร้อยละ 100
สามารถนํา ความรู้ ที่ ได้รั บ จากการ
อบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
(เป้าประสงค์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ)
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
6.1.1
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้าน
ผลผลิต
ต่างประเทศกับเครือข่าย
ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ภายในประเทศ
รับการฝึกอบรมมีความรู้ดา้ นการให้
(สํานักการต่างประเทศ/
การรับรองแขกต่างประเทศของ
สํานักภาษาต่างประเทศ)
รัฐสภา
ผลผลิตที่ 2 จํานวนกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
ผลลัพธ์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
เครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 2
เครือข่าย

ผลผลิตที่ 1
ร้อยละ 80

ผลผลิตที่ 2
2 กิจกรรม

จํานวน 3 เครือข่าย
1. บริษัทการบินไทย จํากัด
(มหาชน)
2.บริษัทมติชน จํากัด
(มหาชน)

- 38 โครงการ
ที่

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
โครงการ

3.สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6.1.2

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้าน
วิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ
(สํานักวิชาการ)

ผลผลิต
มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการ
และงานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง
ผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของข้อมูลที่ได้รบั
เป็นไปตามความต้องการหรือตรง
ตามภารกิจ การดําเนินงานของ
ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ

จํานวน 1 แห่ง
(สํ า นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม
กระทรวงยุติธรรม)

ร้อยละ 75

สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานประจํา
งานประจํา
ที่

ชื่องานประจํา

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ)
กลุยทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1
โครงการพิธีอําลาราชการ ประจําปี
2562
(สํานักบริหารงานกลาง)

ผลผลิต
มีกิจกรรมตามโครงการพิธีอําลาราชการ 2 กิจกรรม
ฯ จํานวน 2 กิจกรรม

ผลลัพธ์
มีผู้เข้าร่วมในพิธีอําลาราชการ ไม่น้อย
กว่า 300 คน
1.1.2

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิด
อุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจําอาคาร
สุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(สํานักบริหารงานกลาง)

419 คน

ผลผลิต
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จดั
โครงการ "การซักซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินของสนง.
เลขาธิการวุฒิสภา" เป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 1 ครั้ง

สถานะของ
งานประจํา

- 39 งานประจํา
ที่

ชื่องานประจํา

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์

ร้ อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว ม ร้อยละ 85
กิจกรรมมี ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ
แนวทางการปฏิบัติ
กลุยทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ
- ไม่ม-ี
กลุยทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ
1.3.1
การตรวจติดตามการรักษาระบบ
ผลผลิต
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มีรายงานผลการตรวจติดตามการรักษา
(สํานักการพิมพ์)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

1 ฉบับ

9001:2015

ผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการของสํานักการ
พิมพ์
กลุยทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
การชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
1.4.1
ปฏิบตั ิราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
(สํานักนโยบายและแผน)

ร้อยละ 99.64

ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
รับฟังการชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ
พ.ศ 2562 ตามที่กาํ หนด

ร้อยละ 81.66

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ 1
ผลลัพธ์ที่ 1
ผลการประเมิ นความรับ รู้ข องผู้เ ข้า รั บ 4.00 คะแนน
ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ไม่ น้ อ ยกว่ า 4.00
คะแนน
ผลลัพธ์ที่ 2
ผลลัพธ์ที่ 2
ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ง ค์ ก ร ป ร ะ จํ า ปี 4.9707
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่ น้ อ ยกว่ า
4.50 คะแนน

สถานะของ
งานประจํา

- 40 งานประจํา
ที่

ชื่องานประจํา

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
งานประจํา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
(เป้าประสงค์ : 1. มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
กลุยทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิตบิ ัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
- ไม่มี
กลุยทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิตบิ ัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
- ไม่มี
กลุยทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มขี ีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย
- ไม่มี
กลุยทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิตบิ ัญญัตขิ องวุฒิสภาให้มปี ระสิทธิภาพ
- ไม่มี
กลุยทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อตอบสนองการดําเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
- ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
(เป้าประสงค์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลารสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัย และครอบคลุมภารกิจ
ของวุฒิสภา)
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิส ภา
ให้มีประสิทธิภาพ
3.1.1
โครงการเช่าสายนําสัญญาณความเร็ว ผลผลิต
สูง (Leased Line)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับบริการ Domestic Internet Access ไม่
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว Domestic
ต่ํากว่า 800 Mbps.
การสื่อสาร)
Internet Access ไม่ตา่ํ กว่า 400 Mbps.
ความเร็ว International
และความเร็ว International Internet
Access ไม่ต่ํากว่า 300 Mbps.

Internet Access ไม่ต่ํากว่า 700
Mbps.

ผลลัพธ์
สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
ในวงงานสภานิติบญ
ั ญัติ สามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยมี Downtime
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง / ปี
3.1.2

โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน
(License) สําหรับอุปกรณ์เครือข่าย
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

Downtime
ไม่เกิน 17 ชม. 47 นาที /ปี (เกิด
จากปัญหาไฟฟ้าดับมิได้เกิดจาก
ปัญหาระบบ)

ผลผลิต
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มี license 5 รายการ
และ Update License ของอุ ป กรณ์
เครือข่าย 5 รายการ ได้แก่

- 41 งานประจํา
ที่

ชื่องานประจํา

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

1. Firewall palo alto 5050 จํานวน
1 ระบบ
2. Firewall palo alto5020 จํานวน
1 ระบบ
3. Web Gateway Antivirus จํ า นวน
1 ระบบ
4. Mail Gateway Antivirus จํ า นวน
1 ระบบ
5. Antivirus Management จํานวน
1,200 หน่วย

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ทมี่ ีลิขสิทธิ์การ
ใช้งาน (License) สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
3.1.3

การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
ระบบเครือข่าย และซ่อมแซม เครื่อง
คอมพิวเตอร์
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

ร้อยละ 100

ผลผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่เข้าโครงการบํารุงรักษา และการ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาใช้งานได้เป็นปกติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ร้อยละ 99.93

ผลลัพธ์
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการ
ได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง หรือ
ได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลาที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด
3.1.4

การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
ระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์
(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

ร้อยละ 100

ผลผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่เข้าโครงการบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

สถานะของ
งานประจํา

- 42 งานประจํา
ที่

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ชื่องานประจํา

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานะของ
งานประจํา

ผลลัพธ์
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการ
ได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือ
ได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลา
ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด

ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(เป้าประสงค์ : ประชาชนและกลุม่ เป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
และมีประสิทธิภาพ)
กลุยทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.1.1
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ/สมาชิก ผลผลิต
วุฒิสภาพบประชาชน
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสมาชิก
(สํานักประชาสัมพันธ์/สํานักงาน
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พบประชาชน
ประธานวุฒิสภา)
ในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ครั้งละ 150

เฉลีย่ ครั้งละ 240 คน

คน

ผลลัพธ์
มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
จํานวน 10 ครั้ง
โครงการสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
พบประชาชน จํานวน 10 ครั้ง
4.1.2

การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
(สํานักประชาสัมพันธ์)

ผลผลิต
มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 3
กิจกรรม

3 กิจกรรม

- 43 งานประจํา
ที่

ชื่องานประจํา

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1.3

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องสภา
นิติบัญญัตแิ ห่งชาติ/วุฒิสภาและการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร
(สํานักประชาสัมพันธ์)

ร้อยละ 92

ผลผลิต
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภามีการจัด
5 กิจกรรม
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ อง
วุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อย่างน้อย 5 กิจกรรม

ผลลัพธ์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัด
ร้อยละ 100
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท
หน้าที่ของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ/
วุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่
กําหนด อย่างน้อยร้อยละ 90
4.1.4

โครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนําเสนอ
ผลงานวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติฯ 2562 (Thailand Research
Expo 2019)
(สํานักวิชาการ)

ผลผลิต
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างน้อย 1
เรื่อง

1 เรื่อง

ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลและองค์
ความรู้จากผลการวิจัยที่ได้รบั การศึกษา
ขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติผ่านช่องทางสื่อ
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี

ร้อยละ 91.40

สถานะของ
งานประจํา

- 44 งานประจํา
ที่

ชื่องานประจํา

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
(เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและสามารถตอบสนองความต้องการของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 5.2 3 สร้างเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
- ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
(เป้าประสงค์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ )
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
- ไม่มี
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
- ไม่มี

สถานะของ
งานประจํา
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รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ จํานวน 52 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีและมีประสิทธิภาพ จํานวน 5 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่ 1.1.1 : โครงการดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหน่งในองค์กร (Succession Plan )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารงานกลาง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 28,000 บาท / 5,175 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบแผนสืบทอดตําแหน่ง
เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ที่สามารถสรร
หา พัฒนา และเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิ ต : มีการเผยแพร่แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ของสํานัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีต่อแผนสืบทอดตําแหน่ง
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : มีรายงานการทบทวน และประกาศสํานักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภา เรื่ อ ง แผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง ( Succession Plan) ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
จํานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของการดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหน่ง
(Succession Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 สรุปผลการดําเนินการ :
1. คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งผอ.สํานัก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ได้กําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อ นไขในการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งผอ.สํานัก และประกาศคณะกรรมการ
เรื่อง แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร ต่อมาคณะกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบร่างประกาศ
ฯและแผนฯ มอบให้ฝ่ายเลขาฯแก้ไขตามมติที่ประชุม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดประชุม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ แผนฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แผนฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ
อาคารสุ ข ประพฤติ ประกาศฯและแผนฯ มอบให้ ฝ่ า ยเลขาฯแก้ ไ ขตามมติ ที่ ประชุ ม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แผนฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิตโครงการ : มีรายงานการทบทวน และประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แผนสืบ
ทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ
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ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของการดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession
Plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โครงการที่ 1.1.2 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารงานกลาง/สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณเบิกจ่าย : 15,000 บาท / 10,500 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักการพิมพ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 86,000 บาท / 49,845 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ บุคลากรของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิส ภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการบริห ารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ หรือตามกฎ ระเบียบเดิมเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลผลิต :
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
ตลอดจนงานด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่
ผลลัพธ์ :
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงาน ด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 สรุปผลการดําเนินการ :
1.จัดอบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร และข้าราชการ ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 91.13
2.จั ดอบรมวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 อาคารสุ ข
ประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร และข้าราชการ ผลผลิตที่ 2 ร้อยละ 71.55
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 82.30 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนงาน ด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่
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ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 84.20 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจน
วิธีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 1
โครงการ
โครงการที่ 1.2.1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 125,000 บาท (เดิม) 220,000 บาท / 121,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าและเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแผนงาน/โครงการของแต่ละสํานักนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินความคุ้มค่า
ผลผลิต :
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าฯ ตัวชี้วัดผลผลิตและค่า
เป้าหมาย : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าฯ จํานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้ายหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนสํานักที่
เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการของสํานัก ผู้บังคับบัญชากกลุ่ มงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมี
ผู้บริหารเป็นผู้สังเกตการณ์
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ผลผลิตโครงการ :
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าฯ จํานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 88.75 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่ 1.3.1 : โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักการคลังและงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 1,605,000 บาท / 1,128,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อดําเนินการจัดจ้างการจัดเก็บเอกสารทางการเงินรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
2. เพื่ อ จั ด เก็ บ เอกสารใบสํ า คั ญ ตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรู ป แบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่หน่วยงานและข้าราชการ
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
เตรียมความพร้อมในการย้ายเอกสารทางการเงินที่จัดเก็บเมื่อมีการย้ายไปอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผลผลิต :
มีฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2554 และปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2554
และ2559 - ปัจจุบัน จํานวน 1 ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์ :
ความสําเร็จในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ดําเนินการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ได้สําเร็จ ร้อยละ 80
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สรุปผลการดําเนินการ :
1.สํานักงานลขาธิการวุฒิสภา จัดจ้าง บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จํากัด ดําเนินการ ตามสัญญาเลขที่
15/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 62 กําหนดส่งมอบงานและจ่ายเงิน แบ่งเป็น 4 งวดๆ ละ 82,000 บาท
สถานที่ดําเนินงานห้องประชุม ชั้น 28
2. คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 62
ผลผลิตโครงการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2554 และปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน จํานวน 1 ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์โครงการ :
ดําเนินการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ได้สําเร็จร้อยละ 100
โครงการที่ 1.3.2 : โครงการพัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 85,520 บาท / 63,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุกของหน่วยงานภายใน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. เพื่อ ดํา เนิ น การพั ฒ นากระบวนการทํา งานเชิ งรุ กของหน่ว ยงานภายในสัง กั ด สํ านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุกของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ผลผลิต :
มีการพัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุก ของหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานของเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนากระบวนการ
ทํางานเชิงรุก
ผลลัพธ์ :
กระบวนการทํางานของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมีผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 28-29 มีนาคม 62 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 105 คน
ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการ
พัฒนากระบวนการทํางานเชิงรุก
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 88.89 ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (16 สํานัก จาก 18 สํานัก)
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1.4 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
- - ไม่มีโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.1- กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.2- กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.3 - กลยุ ท ธ์ ที่ 2.4 พั ฒ นาระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นในกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องวุ ฒิ ส ภาให้ มี
ประสิทธิภาพ จํานวน
0 โครงการ
- - ไม่มีโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.4 กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพื่อตอบสนองการดําเนินการ
ของสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวน 4 โครงการ
นาก
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โครงการที่ 2.5.1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 588,000 บาท / 17,0807.50 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ และบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติได้รับความรู้ความเข้าใจ
และมีข้อมูลเชิงวิชาการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอแนะและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเสนอญัตติ การอภิปรายและการตั้ งกระทู้ถามในฐานะฝ่ายนิติ
บัญญัติ
ผลผลิต :
มีการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ
สภา/การติด ตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ ประเด็นปัญหาสําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง จํานวน 6 ครั้ง
2. เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดําเนินกิจกรรม อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในวง
งานนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 87 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ
 สรุปผลการดําเนินการ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. สัมนาเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ"วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ
2. สัมมนาเรื่อง "การยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสว.และ คู่สมรส และการขัด กันแห่ ง
ผลประโยชน์ ตาม รั ฐ ธรรมนู ญ 2560" วั น ที่ 11 กรกฎาคม 62 เวลา 10.30-14.30 นาฬิ กา ณ
อาคารสุขประพฤติ
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3. สัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของสว.ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเกี่ยวกับการแถลง
นโยบายของครม. (ชุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
156 (12) และมาตรา 162 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
4. สัมมนาเรื่อง "ปัญหาภัยแล้ง:มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร" วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.3016.30 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
5. สัมมนาเรื่อง "ทางรอดเกษตรไทยตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ" วันที่ 21 สิงหาคม 62 เวลา
13.00 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
6. สั ม มนาเรื่ อ ง "การจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คงและภั ย ข้ อ มู ล บนโลกออนไลน์ " วั น ที่
4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต :
ผลผลิตที่ 1 ดําเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กําลังจะเข้าสู่การ
พิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ ประเด็นปัญหาสําคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จํานวน 6 ครั้ง
ผลผลิตที่ 2 เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 2 ช่องทาง คือ 1) มอบเป็นเอกสารให้
สมาชิกวุฒิสภา (สแกน QR CODE จากปกเอกสารได้ด้วย) 2) ทางระบบ Intranet สํานักวิชาการ
ผลลัพธ์ :
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ
โครงการที่ 2.5.2 : โครงการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 255,620 บาท / 50,070 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมาธิการและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับข้อมูลและองค์ความรูจ้ าก
ผลการวิจัยที่มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทาง
นิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
ผลผลิต :
การนํ า เสนอข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ จ ากผลงานวิ จั ย ให้ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูล
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ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มีการนําเสนอข้อมูลและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีใ่ นกระบวนการ
นิติบัญญัติ จํานวนอย่างน้อย 10 เรื่อง
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลทางวิชาการจากผลงานการวิจัย และได้ข้อสรุปทางวิชาการเพื่อ
นําไปใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อข้อมูลและรูปแบบปารดําเนินงาน
 สรุปผลการดําเนินการ :
สํานั กวิ ชาการ ร่ว มกั บ สํ านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวั ต กรรม
(สกสว.) จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สมาชิกวุฒิสภาดําเนินการจัดนิทรรศการแสดง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภาและสกว.บริเวณหน้าห้องประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา 2 และบริเวณหน้าห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ
ระหว่างวันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2562 ตามโครงการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
ผลผลิตโครงการ :
มีการนําเสนอข้อมูลและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีใ่ นกระบวนการ
นิติบัญญัติ จํานวน 31 เรื่อง
ผลลัพธ์โครงการ :
ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละ 81.40 ของกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจต่อข้อมูลและรูปแบบการ
ดําเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ 2 มีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
าร
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โครงการที่ 2.5.3 : โครงการสํารวจความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นของประชาชน และผูม้ ีส่วนได้เสีย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา (ยุติโครงการ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 300,000บาท / 6,360 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียหรือ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดําเนิ นงานตามหน้าที่ของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนั บสนุนการ
ดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิต :
มีรายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ หน้ า ที่ ข องรั ฐ และนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาใน การ
ดําเนินงานของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิตที่ 1 มีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจฯ 3 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2 ผ่านช่องทางการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
1. มีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจฯ อย่างน้อย 6 เรื่อง
2. เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดําเนินกิจกรรม อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ผลลั พ ธ์ : สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ / สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา คณะกรรมาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา และบุค ลากรในวงงานที่ เกี่ยวข้องมี ข้อมูล จากผลการสํารวจความคิด เห็นของ
ประชาชนประกอบการพิจารณาดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 87 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นฯ
 สรุปผลการดําเนินการ :
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กําหนดให้สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์สํารวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตามแผนงานการประเมินผล
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ โดยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ 2562
โดยได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 3 ครั้ง ดังนี้
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1. พรก.การบริ ห ารจั ด การการทํ า งานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ.2560 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
2. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
3. พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
เนื่องจากสนช.สิ้นสุดลง การดําเนินงานสํารวจความคิดเห็นภายใต้คณะกรรมการ การวิจัยฯ จึงยุติลง
ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1 : มีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจฯ จํานวน 3 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2 : เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดําเนินกิจกรรม จํานวน 3 ช่องทาง
1. เอกสารเสนอคณะกรรมาธิการ
2. จัดทําหนังสือรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. ทางระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต http://library.senate.go.th ของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์ :
ร้อยละ 70.80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นฯ |
(เป็นข้อมูลที่เก็บได้จากการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ส่วนครั้งที่ 3 ผลสรุปรอการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิจัยฯ)
ปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 2.5.4 : โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สํานักกรรมาธิการ 1, 2, 3
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 104,000 / (เดิม 102,000) / 90,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให้ บุ ค ลากรในสํ า นั ก กรรมาธิ ก าร 1, 2 และ 3 สามารถสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสํานักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3 สามารถ
ตอบสนองการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการจัดทํา Info Graphicให้บุคลากรของสํานักกรรมาธิการ
1,2 และ 3 ให้สามารถนําไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 86 ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้ฝ่ายนิติบั ญญัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ :
บุค ลากรผู้เ ข้า รับ การอบรมเกี่ย วกั บการพัฒ นาทั กษะและสมรรถนะในการปฏิ บัติ งานเพื่ อ
สนับสนุนการดําเนิ นงานให้ฝ่ายนิ ติบัญญัติมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม และ
สามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 86 ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรม และสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกัยเรื่องการเสนอความเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อ(ร่าง) กฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
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 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ชุมชนนักปฎิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
กระบวนการทํางาน
ให้เป็นคู่มือการปฏิบัตหิ น้าที่ จํานวน 12 คู่มือ
จัดสัมมนากลุม่ ย่อย 12 คู่มอื จํานวน 4 ครั้ง ณ อาคารสุขประพฤติ
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 จํานวน 2 เรือ่ ง
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2562 จํานวน 2 เรื่อง
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จํานวน 4 เรื่อง
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Info Graphic Presentation Workshop and Training" เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2562
ณ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ 3 จัดทํา Info Graphic จัดกิจกรรม Workshop and Training"วันที่ 22 สิงหาคม
2562
กิจกรรมที่ 4 เล่าสู่กันฟัง เรื่อง "คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ 3 สํานัก" ณ ห้องประชุม
2702 ชั้ น 27 อาคารสุ ขประพฤติ กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่ งเป็ น 2 รุ่ น ดั งนี้ รุ่ นที่ 1 วั นศุ กร์ ที่ 12
กรกฎาคม 2562 (เช้า-บ่าย) รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 (เช้า-บ่าย)
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 86 ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 93.10 ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรม และสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
จํานวน 3 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ สนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 โครงการ
โครงการที่ 3.1.1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทําการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 1,673,200 / 1,620,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับการบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาต่อการใช้บริการของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติข้าราชการและคณะกรรมาธิการต่าง ๆ
ผลผลิต :
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าโครงการการบํารุงรักษา และการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการย้าย/ติดตั้งทันตามเวลาที่สํานักงานกําหนด
ผลลัพธ์ :
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สามารถใช้บริ การสํ าหรั บเครื่ องที่เข้ าโครงการบํ ารุ งรักษาและการซ่ อมแซมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการย้าย/ติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดจ้างบริษัท N.S.C จํากัด เพื่อย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากอาคารรัฐสภา 2 ไปยังอาคาร
สุขประพฤติให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 และติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ ที่
อาคารสุขประพฤติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ครบสัญญา 12 เมษายน 2562)
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ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการย้าย/ติดตั้งทันตามเวลาที่สํานักงานกําหนด
ผลลัพธ์ :
ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการย้าย/ติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ สนับสนุนภารกิจของวุฒสิ ภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 3.2 - กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2
โครงการ

โครงการที่ 3.3.1 : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสําหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และบุคลากรของหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 5,396,000 / 5,387,489 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
ให้รองรับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรของหน่วยงาน
ผลผลิต :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จํานวน
284 เครื่อง
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ หน้าจอสัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
ผลลัพธ์ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ iPadสําหรับรองรับภารกิจต่าง ๆ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad มีประสิทธิภาพสามารถ
ใช้งานได้ตามข้อกําหนด
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 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ จํานวน 284 เครื่อง ดําเนินการประกวดราคาเมื่อวันที่
5 มีน าคม 2562 และสามารถมอบเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสให้สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2562
ผลผลิตโครงการ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ หน้าจอสัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
ผลลัพธ์ :
ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad มีประสิทธิภาพสามารถใช้
งานได้ตามข้อกําหนด
โครงการที่ 3.3.2 : โครงการจัดทําหนังสือเสียง ผ่าน Application Read for the Blind
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 77,000 / 52,535 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา
2. เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้ าถึงข้อมูล
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. สร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
4. เพื่อฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสาการเสียสละและอุทิศตนเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์( Digital skill) และเป็นการ
ทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับบุคลากรของสํานักงานฯ
ผลผลิต :
หนังสือเสียงที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ หรืออํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องผ่าน Application Read for the Blind สําหรับผู้พิการทางสายตา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ หน้าจอสัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
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ผลลัพธ์ :
ผู้ พิ ก ารทางสายตามี ห นั ง สื อ เสี ย งที่ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad มีประสิทธิภาพสามารถใช้
งานได้ตามข้อกําหนด
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2562 สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือเสียงผ่าน App.Read foe the Blind กิจกรรมที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม
2562 ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือเสียงผ่าน App.Read foe the Blind ณ
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 32 คน วันที่ 8 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการใช้งานหนังสือเสียงใน
โครงการฯ และพิธีส่งมอบหนังสืออักษรเบลรลล์ ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือ
เสียง Read for the Blind
ผลผลิตที่ 2 สํานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภามีหนังสือเสียง สําหรับผู้พิการทางสายตา จํานวน 21
เรื่อง
ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้พิการทาง
สายตาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ผลลัพธ์ที่2 ร้อยละ 100 ของหนังสือเสียงที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่ 4.1.1 : โครงการจ้างจัดทําสําเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา (ยกเลิกโครงการ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 50,000 บาท / 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ต่อบทบาทการ
ประกอบภารกิจสาธารณประโยชน์ของวุฒิสภาและกรรมาธิการวุฒิสภา
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาในรูปแบบการ์ตูน 2D
ANIMATION ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายขึ้น
ผลผลิต :
ร้อยละของการเผยแพร่วีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 90 ของวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภากลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและกรรมาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์ :
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ และอํานาจของวุฒิสภาและ
กรรมาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและ
กรรมาธิการวุฒิสภา
 สรุปผลการดําเนินการ :
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการรับชมวีดิทัน์ที่บันทึกลงแผ่นดีวีดี เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหมด
ความนิยม หลายบริษัทยกเลิกการผลิตแผ่น ดีวีดี ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ได้ยกเลิกการติด
้งช่
ตั้ องสําหรับอ่านและบัน ทึกข้อมูลในรูปแบบแผ่นดีวีดี ซึ่งต่อไปจะมีปัญหากับกลุ่มเป้าหมายที่ไ ม่
สามารถหาอุปกรณ์ในการเปิดรับชมวีดิทั ศน์ดังกล่าว ได้นํางบประมาณจํานวน 50,000 บาท ไปใช้ใน
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โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอํานาจของ ฝ่ายนิติบัญญัติสู่
เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 0 ของวีดิทศั น์การ์ตนู 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภากลุม่ เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและกรรมาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 0 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและ
กรรมาธิการวุฒิสภา
โครงการที่ 4.1.2 : โครงการจัดทําหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภาสําหรับผู้พิการทางสายตา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 210,000 / 234,546 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทําหนังสืออักษรเบรลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการศึ กษาให้กับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการ
นิติบัญญัติและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
ผลผลิต :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสืออักษรเบลล์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสําหรับผู้พิการทางสายตา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูร้ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ
สําหรับผู้พิการทางสายตา อย่างน้อย 1 เรื่อง
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ผลลัพธ์ :
ผู้พิการทางสายตามีหนังสือที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หรือบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสําหรับผู้พิการทางสายตา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 90 ของหนังสือได้รับการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนิ น การจัด ซื้อจั ด จ้างตามระเบีย บของทางราชการฯ โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 62
เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างทําหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของ
รัฐสภา สําหรับผู้พิการทางสายตาได้ดําเนินการประชุม ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคาร
สุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูร้ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ
สําหรับผู้พิการทางสายตา จํานวน 6 เรื่อง
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของหนังสือได้รับการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกีย่ วกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านช่องทาง
สื่อ จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่ 4.2.1 : โครงการจัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หัวข้อ "วัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่ต้องลงมือทํา" เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ชื่อเดิม โครงการเผยแพร่ผลงานและบทบาทหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาผ่านสื่อมวลชนท้องถิน่ (วิทยุชมุ ชน/เคเบิ้ลทีวี)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 100,000บาท / 295,518 บาท

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นทางการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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3. เพื่อส่งเสริมให้นั กเรียนได้พัฒนาทั กษะการพูดสุนทรพจน์ที่ถูกต้องมีความกล้าแสดงออกและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยศิลปะการพูด
ผลผลิต :
จํานวนเครือข่ายเยาวชนสภาจําลองที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ฯ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ :
ร้อยละ 65 ของเครือข่ายเยาวชนสภาจําลองที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 100 ของความสําเร็จของการนําคําพูดสุนทรพจน์มาจัดทําเป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา
 สรุปผลการดําเนินการ : จัดกิจกรรมโต้วาที ดังนี้
1. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมคัดเลือก ณ ร.ร.ราชนันทาจารย์ กรุงเทพ
2. วันที่ 2 กันยายน 2562 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล รีฟเวอร์ กรุงเทพ
เครือข่ายทั้งหมด 29 เครือข่าย เข้าร่วมประกวด 20 เครือข่าย
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 69 ของเครือข่ายเยาวชนสภาจําลองที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของความสําเร็จของการนําคําพูดสุนทรพจน์มาจัดทําเป็น สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา
โครงการที่ 4.2.2 : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 3,900,000 บาท / 3,751,902.81 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจ ผลงานและภารกิจของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนตติที่ดีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อสาธารณชน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็น
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ผลผลิต :
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ และภารกิจของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ อย่างน้อย 3 สื่อ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ :
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
 สรุปผลการดําเนินการ : ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา 500,000 บาท แบ่งการจัดแข่งขัน 5 ครั้ง ๆ ละ 4 ร.ร ดังนี้ ครั้งที่ 1
ภาคกลาง วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ร.ร. สตรี วั ด มหาพฤฒาราม กรุ ง เทพ ครั้ ง ที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ร.ร. อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่
10 กรกฎาคม 2562 ณ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ร.ร.
นารีรัตน์ จ.แพร่ ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2 กันยายน 62
2.โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานและสว.1,750,000 บาท ดําเนินการจัดจ้างฯ แล้ว
3.นํางบประมาณจํานวน 150,000 บาท ใชในการจัดทําวารสาร สว.ดําเนินการเสร็จแล้ว
4.โครงการสนับสนุนเงินรางวัลในการการจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารของสนช. ผ่าน
เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณจํานวน 250,000 บาท
5.จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจําลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา
ประจําปี 2562
ผลผลิตโครงการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เผยแพร่ผลงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 สื่อ/กิจกรรม
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 88.91 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และ
อํานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ จํานวน 36 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
จํานวน 23 โครงการ
โครงการที่ 5.1.1 : โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารงานกลาง/สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 22,800 บาท / 18,700 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการสื่อสารการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณให้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีแนวทางในการปฏิบัติด้านระเบียบงานสารบรรณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ผลผลิต :
มีเครือข่ายภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มีเครือข่ายภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์ :
เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวทางในการปฏิบัติด้านระเบียบงานสารบรรณไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ไปใช้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 60 ของเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวทางในการปฏิบัติด้านระเบียบงานสารบรรณ
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (1 วัน) ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ เป้าหมาย ผู้
บังคับการ บริหารทั่วไปทุกสํานัก และผู้ปฏิบัติสํานักละ 2 คน รวม 56 คน
ผลผลิตโครงการ :
มีเครือข่ายภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อ ยละ 100 ของเครือ ข่า ยกลุ่ ม เป้า หมายมีก ารนํา แนวทางในการปฏิบัติด ้า นระเบีย บ
งานสารบรรณ

- 68 โครงการที่ 5.1.2 : โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักภาษาต่างประเทศ/สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 118600 บาท / 62,041.88 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของต่างประเทศ
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานฯสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนานําไปปรับใช้
กับงานในหน้าที่
ผลผลิต :
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่
 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น
1 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย คือ สนช.ที่เข้าอบรมภาษาจีน และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 70 คน รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย จัดเวที
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ตรุษจีนในความทรงจําของฉัน" การจัดบอร์ดนิทรรศการ การ
จัดซุ้มสารคดี ฯลฯ - ประสานงานกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอความร่วมมื อด้าน
ต่างๆ มีผู้เข้าร่วม 73 คน กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเสวนา ในวันที่ 30 เมษายน 2562 หัวข้อ ภาษา...
เครื่องมือเปิดโลกกว้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนางสาวอนัญ ยศสุนทร วิทยากรจาก
ภาครัฐและดร.ภัทราวุธ เจริญรูป จากภาคเอกชน ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ
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ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 98.03 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่
โครงการที่ 5.1.3 : โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 620,000 บาท / 470,669 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 2. เพื่อให้บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้กับการปฎิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฎิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฎิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
 สรุปผลการดําเนินการ : จัดโครงการฝึกอบรม 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 บุคลากรกลุ่มผู้ทํางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 30 คน อบรมหลักสูตร Service
Innovation Design and Development for Human - Computer Communication System
ให้แก่ วันที่ 14-16 มกราคม 2562 (3 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ (ผู้เข้าร่วม 25 คน) ผลผลิต ร้อยละ
96.67 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ครั้งที่ 2 กลุ่มผู้บริหารของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 22 คน และผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (40 คน) แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) ศึกษาดูงานหัวข้อ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ กรมพัฒนา
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ธุรกิจการค้า ถ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 2) การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 10 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก กรุงเทพฯ งบประมาณ 154,000 บาท
ครั้งที่ 3 กลุ่มผู้ทํางานด้านนโยบายและวิชาการ 486 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น
ครั้งที่ 4 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น 496 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 85.12 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 84.30 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้

- 71 โครงการที่ 5.1.4 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 55,000 บาท / 47,908 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
 สรุปผลการดําเนินการ :
เป้าหมาย 10 ครั้ง จัดอบรมวันที่ 18 กุมพาพันธ์ - 19 มีนาคม 2562 ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 09.00 12.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสํานักงานฯ ที่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษด้าน
กฎหมาย จํานวน 30 คน เข้าร่วมโครงการจํานวน 29 คน ผ่านเกณฑ์จํานวน 29 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 87.88 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้

- 72 โครงการที่ 5.1.5 : โครงการพัฒนาการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติสําหรับข้าราชการสายงานนิติ
การ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 140,000 บาท / 101,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติมี
ความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรม 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 12,15 มีนาคม 2562 รุ่น
ที่ 3 วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 175 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 90.63 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
มีความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 81.70 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
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โครงการที่ 5.1.6 : โครงการพัฒนาการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติสําหรับข้าราชการสายงาน
วิทยาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 100,000 บาท / 91,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติมี
ความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติสามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ (ผ่านเกณฑ์ 119 คน) ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 175 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 88.20 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
มีความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 80.20 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

- 74 โครงการที่ 5.1.7 : โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 105,000 บาท / 89,970.70 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้จาก
เรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่ าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบัติงาน
 สรุปผลการดําเนินการ :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดโครงการฯ และประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21
มกราคม 62 ณ อาคารสุขประพฤติ
2. กําหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ วันที่ 25 - 27 กุมพาพันธ์ 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผ่าน 37 คน
- ศึกษาดูงานวันที่ 13 มีนาคม 2562 ภาคเช้า ณ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภาคบ่าย ณ
ศูนย์ดํารงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
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ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 80.40 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5.1.8 : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 80,000 บาท / 49,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้จาก
เรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

- 76 -

 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา จํานวน 30 คน 2 วัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม
62 ณ สนามยิงปืน สโมสรตํารวจ และวันที่ 19 มกราคม 62 ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 80.60 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5.1.9 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย: 73,500 บาท / 38,165 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้จาก
เรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
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 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (1 วัน) ห้อง 2702 อาคารสุข
ประพฤติ ( ผลผลิต ร้อยละ 97.62 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด) กลุ่มเป้าหมาย 84 คน ใช้งบประมาณ
จํานวน 23,100 บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ 34,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย 84 คน เวลา 08.30-12.00
น. ณ โรงพิ ม พ์ ม .ธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี ใช้ ง บประมาณจํ า นวน 15,065 บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้ 39,500 บาท
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 80.95 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 97.50 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5.1.10 : โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ในยุคดิจิทัล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 47,000 บาท / 43,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้จาก
เรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
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ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
 สรุปผลการดําเนินการ :
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ ดําเนินการจัดอบรมให้แก่ บุคลากรสํานัก
ประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการ และบุคลากรสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตําแหน่ งนักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา และตําแหน่งนักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ จํานวน 57 คน ผ่านการอบรม 55 คน
ผลผลิตโครงการ : ร้อยละ 96.49 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 82.60 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5.1.11 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดทํารายงานการประชุม (ชวเลข) เพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 55,000 บาท / 26,495 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้จาก
เรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
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ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรม 2 รุ่น ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00
นาฬิกา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมตามรัฐธรรมนูญ
.พ.ศ. 2560 :และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560การตรวจรายงานการประชุม
ของสภาการตรวจรายงานการประชุมสภา
กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00
นาฬิกา ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเอกสารด้านการจัดเก็บและการทําลายหนังสือราชการ ณ สํานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กลุ่มเป้าหมายจํานวน 83 คน ผ่านอบรม 81 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 97.60 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 84 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5.1.12 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังรัฐสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 70,000 บาท / 38,100 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มี ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
ราชการ
ผลผลิต :
ร้อยละความรู้และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
ผลลัพธ์ :
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การเงินการคลังที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดอบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา บรรยายหัวข้อ "ความสําคัญของ
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกั บการประยุกต์
ให้กับภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภา" อภิปรายและตอบข้อซักถาม หัวขข้อ "ระเบียบและ
หนังสือของกระทรวงการคลังและหนั งสือ คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา "ณ ห้อง
2702 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ บริหาร ผู้บังคับการและบุคลากรสํานักการคลังฯ 180 คน
เข้าร่วม 153 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 83.60 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การเงินการคลังที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

- 81 โครงการที่ 5.1.13 : โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency based HRD)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 70,000 บาท / 69,184.80 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต ร"การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต ร"การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการกํา หนด
ตําแหน่ งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
จั ด กิ จ กรรมระหว่ า งวั น ที่ 20-21 ก.พ 2562 (2 วั น ) ณ อาคารสุ ข ประพฤติ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการที่ครบระยะเวลาในการประเมินเพื่อแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ (ผู้ครบระยะเวลาในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จํานวน 80 คน สรุปกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ผ่านอบรม
76 คน
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ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 77 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต ร"การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 80.80 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่ งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
โครงการที่ 5.1.14 : โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทํางาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 100,000 บาท / 102,400 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน
การทํางาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทํางาน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลั ก สูต รการคิด เชิง ออกแบบ Design Thinking เพื่อ การพั ฒนาและสร้ า งนวั ต กรรมในการทํา งาน
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
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 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 กุมพาพันธ์ 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุข
ประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 84 คน ผ่านอบรม 81 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 96.34 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทํางาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 83 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลั ก สูต รการคิด เชิง ออกแบบ Design Thinking เพื่อ การพั ฒนาและสร้ า งนวั ต กรรมในการทํา งาน
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
โครงการที่ 5.1.15 : โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 576,000 บาท / 345,849 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
3. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับนําไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร และมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร และมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปปรับใช้กับการปฎิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เมื่อวันที่ 13 - 15
กันยายน 2562 (48 คน) ณ จ.กาญจนบุรี ผลผลิต ร้อยละ 93.80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด ผลลัพธ์ 95.40
ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
กิ จ กรรมที่ 2 การศึ ก ษาดู ง านด้ า นผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงและสร้ า งนวั ต กรรมขององค์ ก ร
(Change and Innovation Leader)จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม
2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผลผลิต ร้อยละ 96.70
ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด ผลลัพธ์ 89 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 95.25 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 92.20 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสามารถนํ า
ความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปปรับใช้กับการปฎิบัติงานได้
โครงการที่ 5.1.16 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ประจําปี พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 68,000 บาท / 28,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
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ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ สามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมวันที่ 17 มีนาคม 2562 (1 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 63
คน ผ่านการอบรม 60 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 95.24 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รั บการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 98.41 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการผู้เข้ารับการอบรมไป
ปรับใช้กับการปฎิบัติงานได้
โครงการที่ 5.1.17 : โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)
เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 38,000 บาท / 36,890 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําผลการประเมินสมรรถนะมาเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
2. เพื่อให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
3. เพื่อให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรกําหนด
ผลผลิต :
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
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ร้อยละ 80 ของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ผลลัพธ์ :
1. ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
2. ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของข้าราชการที่จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด และ
ร้อยละ 85 ของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง
 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 การประเมินสมรรถนะ - ดําเนินการสรุปผลการประเมินสมรรถนะจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2562 เพื่อนํามาจัดทําสรุปรายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป
กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (IDP) และแผนเส้ น ทาง
ความก้าวหน้า - ประสานงานและขออนุมัติจัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ให้แก่ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกสํานัก
จํานวน 1,021 คน สํานักละ 0.5 วัน วันที่ 8 - 9 และ 13 - 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 97.87 ของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด ทําแผนพัฒนารายบุคคล
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ผลลัพธ์โครงการ :
ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการที่จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่กําหนด
ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละ 99.32 ของข้าราชกการสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภามีระดับสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง
โครงการที่ 5.1.18 : โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 140,000 บาท / 62,377 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทําองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย
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3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสํานักงานฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
4. เพื่อ ให้ บุค ลากรของสํ านั ก งานเลขาธิ การวุ ฒิส ภาสามารถนํ าความรู้ ที่ไ ด้รั บไปใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน
ผลผลิต :
ชุดขององค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทําขึ้นอย่างน้อย
3 องค์ความรู้
ผลลัพธ์ :
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้สามารถนําความรู้จากองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้ อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภานํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ศึกษาดูงาน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ ผลผลิต ร้อยละ 95.55 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับ
การอบรม ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานําความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จํานวน
15 ครั้ง ณ อาคารสุขประพฤติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ทางเว็บเพจ "การจัดการความรู้ (SENATE KM) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
2) ทางไลน์แอด (Line@) "Secretariat - Senate" ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สัปดาห์ละ
2 ครั้ง ) ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
3) การถ่ายทอดสด Facebook Live บนแอพ Facedbook ชื่อ "สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
องค์กรแห่งความสุข" สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. โดยเริ่มเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จัดกิจกรรมวันที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. ณ ชัน้ 26 อาคารสุขประพฤติ

- 88 -

ผลผลิตโครงการ :
มีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทําขึ้น 19 องค์
ความรู้
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้ อ ยละ 100 ของบุ ค ลากรขอสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภานํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5.1.19 : โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 1,386,500 บาท / 1,828,321 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ทฤษฎี หรือแนวทางการ
ปฏิบัติต่าง ๆที่ทันสมัย เพื่อนํามาปรับใช้กับองค์กร
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ และ
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันจะนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดความทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลผลิต :
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภายนอก และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
บุคลากรของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้า รับการศึ กษา/อบรมในหลักสูต รต่ างๆ กั บ
หน่วยงานภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 25 หลักสูตร
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจากการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ภายนอก
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดทํารายงานผลการศึกษา/อบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก
 สรุปผลการดําเนินการ :
1. หลักสูตรการฝึกอบรมประจําปี ดําเนินการ 10 หลักสูตร จากเป้าหมาย 5 หลักสูตร ดังนี้
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1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 18
วันที่ 6 ตค 2561 - 31 กค 2562 (469 ชม.) ผู้เข้าศึกษา 1 คน (นายชาติชาย เนื่องนิยม) จัดโดย สถาบัน
พระปกเกล้า 2) อบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication
Course : OCC) รุ่น 1 วัน ที่ 19 พย - 14 ธันวาคม 2561 (120 ชม.) ผู้เข้ าอบรม 1 คน (นายสนัน ท์
ศิริบูรณ์) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 3) ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าศึกษา 1 คน (นางรักชนก
เกสรทอง) จัดโดย นิด้า 4) หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 11 วันที่ 14-17 มกราคม
2562 (4 วัน) ผู้เข้าอบรม 2 คน (1.น.ส.ชญานุช ศิริพรเพิ่มศักดิ์ 2.นายไกรฤกษ์ ต่วนภู ษา) จัดโดย กรม
ประชาสัมพันธ์ 6) หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่น 59 วันที่ 21 มกราคม - 15 มีค 2562
(28 วัน) ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.สวนีย์ รักษาวงษ์) จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 4) หลักสูตรจิตวิทยาความ
มั่นคง รุ่น 119 วันที่ 11 มีค - 30 สค 2562 (1.นางยุวดี รูปขจร 2.นายเจษฎา ชํานาญป่า) จัดโดย สถาบัน
จิตวิทยาความมั่ นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 7) หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่น 45 วันที่ 24
มิ ถุ นายน - 9 สิ ง หาคม 2562 (น.ส.สุ กั ญญา สํ าราญจิ ต ร) จั ดโดย กรมประชาสั มพั นธ์ 8) หลั กสู ต ร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 21 วันที่ 17 มิถุนายน - 17 ธันวาคม 2562 (1.น.ส.เสาวนี บุญ
เลื่อน 2.นายดิเรก กวินสุนทรกุล 3.นางพิมพลักษณ์ กระจ่างศรี) 9) หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมาย
ภาครัฐระดับสูง รุ่น 8 วัน ที่ 26 มิถุน ายน -7 สิงหาคม 2562 (นางปัณณิต า สท้านไตรภพ) จั ด โดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 10) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23 วันที่ 27 มิถุนายน 2562-มีนาคม 2563 (น.ส.
ชลธิชา มีแสง) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ ดําเนินการ 17 หลักสูตร จากเป้าหมาย 20 หลักสูตร ดังนี้
1) ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจําปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง
เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (น.ส.แสงเดือน ผ่องพุฒ)
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 2) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 วันที่ 16-27 มกราคม 2562 (น.ส.จิราวรรณ
สืบเหล่ารบ) จัดโดย กรมบัญชีก ลาง 3) โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ ความ รับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23-25 มกราคม 62 (นางเกตุจลินท์ วลัยจํานง) จัดโดย มูลนิธิวิจัยและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 4) โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจําปี
2562 (1.นางวนิษา สวมประคํา 2.น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย) จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษ ย์ 5) หลั กสู ต ร การพัฒ นาความรู้ และทั ก ษะด้า นการใช้ภ าษาฝรั่ งเศส หัว ข้ อ
เศรษฐกิจและการเมืองของฝรั่งเศสและไทย วันที่ 6 ก.พ - 27 มีนาคม 2562 (1.นายปกรณ์ นวลมณี 2.
น.ส.ธนิยา อุมะวิชนี 3. นายปิยชาติ ชื่นจิต) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 6) หลักสูตรบทบาทหน้าที่
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ตรวจสอบภายในยุคใหม่ รุ่น ที่ 1 วัน ที่ 28 ก.พ - 2 มีนาคม 2562 (นางวัลลภา อินตาพวง) จัด โดย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 7) ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 และเสวนาวิชาการเรื่อง สิทธิ
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบําเหน็จรายเดือน วันที่ 18 พค 2562 (1.นาย
ชัยอนั นต์ พิมพ์ทอง 2.นายเพชร ชมจิตร์) จัดโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย 8)
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร ด้าน Information
Technology รุ่น 2 วัน ที่ 13 พ.ค - 2 มิ ถุน ายน 2562 (น.ส.จิ ราวรรณ สืบ เหล่า รบ) บาท จัด โดย
กรมบัญชีกลาง 9) หลักสูตร Infographic เพื่อออกแบบสื่อในอนาคต รุ่น 1 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562
นายปริญญา ปรีชาศิลป์) จัดโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 10) หลักสูตร การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ รุ่น 46
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 (1.น.ส.สุมัทนา คลังแสง 2.น.ส.ปัทมา สุดจันทร์) จัดโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 11) หลักสูตร สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่น 48 วันที่ 4 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม
2562 (1.นายจักรวาล ศรีสุข 2.นายณัฐวุฒิ เพชรดําดี) รุ่น 49 วันที่ 30 กรกฎาคม -1 กันยายน 2562
(1.น.ส.เพลินตา ตันรังสรรค์ 2.นายกาญจน์สุชล หลงวงศ์) จัดโดย กรมการปกครอง 12) อบรมโครงการ
สัมมนาเรื่อง Innovative HR Transformation วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (นายสมใบ มูลจันที) จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13) อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 (นายปิยะ เสาวรัญ) จัดโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 14) อบรม
หลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงดิจิทัล รุ่น 24 วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 (นายธีรพงศ์
ทะนัน) จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 15) โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ - อบรมรู ป แบบบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-learning)
หลักสูตร เตรียมความพร้อม (Preparation Couse) รุ่น 2 (1.น.ส.นันทวัน ทองดอนน้อย 2.น.ส.ปาจรีย์
เอี่ยมสําอางค์ 3.นางนภสวรรณ พุทธวงค์ 4.น.ส.พัทธนันท์ นาคปลัด 5.น.ส.วันทนีย์ มรรษทวี 6.นายปิ
ยะ เสาวรัญ 7.น.ส.รัตนา บุญด่านกลาง) 16) โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ วันที่ 17-20 กันยายน 2562 (นายนพดล ลอยลม) จัดโดย
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 17) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน รุ่ น ที่ 48 วั น ที่ 23 กย - 7 ธค 2562 (นายกฤษณะ ยอดสุ ว รรณ์ ) จั ด โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานศาลปกครอง
ผลผลิตโครงการ : บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมกับกับ
หน่วยงานภายนอก จํานวน 27 หลักสูตร และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 84 ของผู้เขารับการอบรมได้จัดทํารายงานผล/การศึกษาอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 2,166,700 บาท / 2,499,210 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้ แ ละมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นการ
ปฏิบัติงานกับต่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลผลิ ต : ข้าราชการสํ านั ก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา ได้เ ดินทางไปเยือ นและศึกษาดู งาน ณ
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 5 ครั้ง
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ณ ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการเยือน และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
จํานวน 5 ฉบับ
 สรุปผลการดําเนินการ : ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
1) ประเทศนิวซีแลนด์ นางวรวิมล รัตนมาลี หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 14 วันที่ 17 ก.พ - 9 มีนาคม 2562 จัดโดยกะทรวงการต่างประเทศ
2) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ILC รุ่นที่ 1 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 (1.นาย
ณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ 2.น.ส.ภรณ์ธิดา คําศรี 3. นายอนุวัช ตวงวิชย์ 4. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์) จัด
โดย กระทรวงการต่างประเทศ
3) สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา ดูงานของ นายวสันต์ มัตมานะ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่น 13 ณ วันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 จัดโดย
กรมประชาสัมพันธ์
4) ราชอาณาจักรกัมพูชา การศึกษาดูงานหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 119 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 2931 พ.ค 2562
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(1.นางยุวดี รูปขจร 2.นายเจษฎา ชํานาญป่า) จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
5) สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง รุน่ 119 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
(1.นางยุวดี รูปขจร 2.นายเจษฎา ชํานาญป่า)
6) สาธารณรัฐสิงคโปร์ น.ส.สุกัญญา สําราญจิต หลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุน่ ที่ 45 วันที่ 20-23 กรกฎาคม
2562 จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์
ผลผลิตโครงการ :
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 6 ครั้ง
ผลลัพธ์โครงการ :
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการเยือน และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
จํานวน 6 ฉบับ
โครงการที่ 5.1.21 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 2,800,000 บาท / 2,013,536 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิต :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์
ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์
ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด สรรทุนการศึกษาให้แก่ ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท-ปริญญาเอกหรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกหรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน 7 ทุน
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 สรุปผลการดําเนินการ : ดําเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภายในประเทศ มอบทุนการศึกษา จํานวน 3
ทุน 1) ทุนการศึกษาโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดําเนินการรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 9 เมษายน -วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัคร
ขอรับทุน 2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภายในประเทศ รับสมัคร ช่วงวันที่ 4 มีนาคม วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สอบคัดเลือกวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้สมัครได้รบั
ทุนการศึกษาปริญญาโท จํานวน 3 ราย ส่วนระดับปริญญาเอกไม่มีผู้สมัคร ทุนการศึกษาปริญญาโท
จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1) นางสาวจิริยาภา ขจรบุญ เป็นเงิน 178,470 บาท 2) นางสาวภาระนา แก้ว
ทรายขาว 3) นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์
2. ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ดําเนินการ จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
1) กรุงพนมเปญ/จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายสมใบ มูลจันที ผอ.สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และนายดิเรก จันทร์อินทร์ ผอ.สํานักกรรมาธิการ 2 เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับ
บุคลากรระดับผูบ้ ริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร วันที่ 30
กันยายน -6 ตุลาคม 2561 และวันที่ 10 -16 ธันวาคม 2561 (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
2) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต์ โครงการฝึกอบรมเพือ่ เป็นวิทยากรด้านการ
วิจัยด้านรัฐสภา วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 12 เมษายน 2562
3) รับสมัครผู้ขอรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย ณ ม.นิวเซาเวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย
วันที่ 21 มีนาคม - 22 เมษายน 2562 - ปรากฎว่าไม่มีผสู้ มัคร
4) เครือรัฐออสเตรเลีย ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 1) นายจรงค์ กลับ
ชนะ สํานักภาษาต่างประเทศ 2) นางสาวสุภาภรณ์ ติ่งอินทร์ สํานักกรรมาธิการ 3 ระหว่างวันที่ 31
สิงหาคม 2562 - วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2563
5) สาธารณรัฐประชาชนจีน นายนัฐพล บุญสอน สํานักการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 - วันที่ 22
กันยายน 2562
ผลผลิตโครงการ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์โครงการ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน 7 ทุน

- 94 โครงการที่ 5.1.22 : โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 1,000,000 บาท / 95,316.96 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบงาน
รัฐสภาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาต่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนมา
ปรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
งานได้ผลผลิต :
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
รัฐสภาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ จํานวน 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่ว มโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงาน
รัฐสภาต่างประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนางานขององค์กร
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ผู้เข้าร่ว มโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงาน
รัฐสภาต่างประเทศและมีแ นวทางในการพัฒ นางานขององค์กร โดยจัด ทําเอกสารรายงานผลการ
แลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ จํานวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการดําเนินการ : ดําเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้
1.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2562 1.นายนรมิตร
คุณโลกยะ ผอ.สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.นายบุญสงค์ ทองอินทร์ สํานักกฎหมาย
2.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 1.นายบรรหาร กําลา ผู้
บังคับการพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย และ นายปิยะชาติ ชื่นจิต สํานักภาษาต่างประเทศ
3. สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 1.นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผอส.การ
ต่างประเทศ 2.นางสาวจุฑาลักษณ์ จําปาทอง สํานักวิชาการ
ผลผลิตโครงการ :
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ จํานวน 3
ครั้ง
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ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
ระบบงานรัฐสภาต่างประเทศและมีแนวทางในการพัฒนางานขององค์กร โดยจัดทําเอกสารรายงานผล
การแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ จํานวน 3 ฉบับ
โครงการที่ 5.1.23 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ให้ประสบผลสําเร็จ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 73,600 บาท / 62,400 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรตัวแทนและกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการ แปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติโดยสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
2. เพื่อให้มีโครงการที่ได้จากการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นของบุคลากรตัวแทนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลผลิต : บุคลากรตัวแทน/กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติและสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของบุคลากรตัวแทน/กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติและสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมได้
ผลลัพธ์ :
บุคลากรตัวแทน/กลุ่มเป้าหมายสามารถระดมความคิดเห็นกันเขียนโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
มีโครงการที่ได้จากการมีส่วนร่ วมและระดมความคิด เห็นของบุคลากรตัวแทน เพื่อเสนอเลขาธิการ
วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้วันที่ 26 ,28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของบุคลากรตัวแทน/กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติและสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมได้
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ผลลัพธ์ โครงการ :
มีโ ครงการที่ ไ ด้ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มและระดมความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรตั ว แทน เพื่ อ เสนอ
เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ จํานวน 5 โครงการ
กลยุทธ
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร จํานวน 4 โครงการ

โครงการที่ 5.2.1 : โครงการหน้าบ้าน - น่ามอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารงานกลาง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 66,600 บาท / 65,392 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต EM และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม
ผลผลิต :
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ผลิต EM ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการนําผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากวัสดุธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์ :
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการนําผลิ ตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการนําผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากวัสดุธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
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 สรุปผลการดําเนินการ :
1) ศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมี ณ ต่างจังหวัด/ปริมณฑล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ศึกษา
ดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังบรรยายการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสํ า นั ก งานฝึ ก การทํ า ดอกไม้ ใ บตองเพื่ อ ตกแต่ ง ห้ อ งประชุ ม
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 60 คน
2) นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น การทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อทดลองใช้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมที่ 1 ร่วมกันผลิตสบู่เหลวล้างมือ น้ํายาล้างห้องน้ํา
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ทํางานให้เป็นระเบียบและสวยงาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 จัด
ตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอกไม้ประดับบริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ และภายในบริเวณห้องโถงชั้น 1
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการนําผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากวัสดุธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผลลัพธ์ โครงการ :
ร้อยละ 100 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการนําผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากวัสดุธรรมชาติ (EM) มาใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
โครงการที่ 5.2.2 : โครงการการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้างการพึ่งพาตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักการคลังและงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 50,000 บาท / 22,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัด
การเงิน วิธีการลงทุนที่เหมาะสม การก่อหนี้ดีที่สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
ผลผลิต :
ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการ
สร้างการพึ่งพาตนเอง
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ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่ว ม
โครงการไปจัดการเงินและลงทุนให้เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
ผลลัพธ์ :
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการต่อการนําความรู้ไปปรับใช้ในการจัด
การเงินของตนเองและครอบครัว
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อการนําความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ใน
การจัดการเงินของตนเองและครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและ
การสร้างการพึ่งพาตนเอง
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดฝึกอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2562 ภาคเช้า บรรยายหัวข้อ "การออมและ
การลงทุน" ภาคบ่ายกิจกรรม workshop รุ่นที่ 2 วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562 ภาคเช้า บรรยายหัวข้อ
"ความรู้เรื่อง กบข." ภาคบ่ายบรรยายหัวข้อ "การวางแผนภาษี" กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 86 คน เข้าร่วม
84 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 97.67 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการไปจัดการเงินและลงทุนให้เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อการนําความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ใน
การจัดการเงินของตนเองและครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและ
การสร้างการพึ่งพาตนเอง
โครงการที่ 5.2.3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 201,690 บาท (เดิม 83,000 บาท / 159,663 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อ
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์ : ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุขและบุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
การประเมินองค์กรแห่งความสุขและบุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ในระดับร้อยละ 59
 สรุปผลการดําเนินการ :
1. ดําเนินการจัดหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to
Happiness : R2H) : นักสร้างสุขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสํานักงานฯ
จํานวน 45 คน ดังนี้ 1) คณะทํางานจัดทําและกํากับติดตามประเมินผลดําเนินการตามแผนเสริมสร้าง
ความผาสุ ก พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต และความผู ก พัน ของบุค ลากร (16 คน) 2) ผู้ แ ทนสํา นั กและกลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน (29 คน)
2. จัดกิจกรรมวันที่ 25-26 พ.ค 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่าง
สรุปผลการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 41 คน ผ่านการอบรม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.56
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 81.20 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
การประเมินองค์กรแห่งความสุขและบุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ในระดับร้อยละ 60.83
ค์
โครงการที่ 5.2.4 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 38,000 บาท / 27,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศฯ ครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วดั ผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ครบตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ "ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม " สิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัด กิ จกรรมวั น ที่ 1 พ.ค 2562 ให้แก่ บุค ลากรสํา นักงานเลขาธิการวุฒิ สภา และบุค ลากร
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวม 350 คน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 บรรยาย
ทางวิชาการเรื่อง ประสบการณ์กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ ห้องประชุมริมแม่น้ํา
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 92.21 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ครบตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 86.60 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กําหนด
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ที่ 5.1 พัฒนากลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อื้อต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
จํานวน 4 โครงการ
โครงการที่ 5.3.1 : โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย : 10,825 บาท (เดิม 70,000 บาท) / 42,351 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันสร้างแบบแผนในการปฏิบัติตนร่วมกัน
ผลผลิต :
มีปฏิญญาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและมีการลงนามว่าจะนําไปปฏิบัติร่วมกัน
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มีค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและมีการลงนามร่วมกันว่าจะนําไปปฏิบัติร่วมกัน
จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ :
บุคลากรได้ปฏิบัติตามปฏิญญาที่ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่
ได้ลงนามไว้
 สรุปผลการดําเนินการ :
ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จัดกิจกรรมวันที่ 17 มิถุนายน
2562 เวลา 13.00 -16.00 น ณ ห้องประชุมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 401 อาคารรัฐสภาเกียกกาย
ผลผลิตโครงการ :
มีค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและมีการลงนามร่วมกันว่าจะนําไปปฏิบัติ ร่วมกัน
จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 96.74 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาที่ได้ลงนามไว้

- 102 โครงการที่ 5.3.2 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 183,000 บาท (เดิม 70,000 บาท) / 6,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการฉบับใหม่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ กําหนด
2. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส
3. เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ผลผลิต :
- ปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนด
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
สาระสําคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการฉบับใหม่
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ยกร่ า งประมวลจริ ย ธรรมเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ สภาให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ :
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสําคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
มีการจัดกิจกรรมกําหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาฉบับใหม่ จํานวน 1 ครั้ง
 สรุปผลการดําเนินการ :
1. ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
2. การกําหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รฐั ให้ปลอดจากทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดิม "สัมมนา
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ชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา") โดยดําเนินกการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 ณ ร.ร ริชมอนต์ กรุงเทพ
ผลผลิตโครงการ :
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ยกร่ า งประมวลจริ ย ธรรมเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ สภาให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์โครงการ :
มีการจัดกิจกรรมกําหนดแนวทางและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาฉบับใหม่ จํานวน 1 ครั้ง
โครงการที่ 5.3.3 : โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 50,000 บาท / 14,750 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและภัยของการทุจริต
ผลผลิต :
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของการทุจริต
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ :
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีการนําความรู้ไปใช้และประพฤติตนในการปฏิบตั ิราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สํานักงานปปช. จํานวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 -16.30 น. และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 เวลา 13.30 -16.30 น.
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาหัวข้อ "การยืน่ ทรัพย์สินและหนี้สนิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดําเนินกการร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรม
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 ณ ร.ร ริชมอนต์ กรุงเทพ
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ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 93.40 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 91.49 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
โครงการที่ 5.3.4 : โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 799,000 บาท / 174,081.10 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เกิดการส่งเสริม
สนับสนุนในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด
ผลผลิต :
มีการจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสูก่ ารเป็น
องค์ก รใสสะอาดมี การจัด ทํ าแผนการขับ เคลื่ อนเครือ ข่ายภายในสํ านัก งานเลขาธิก ารวุ ฒิสภาตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
นโยบาย/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ :
เครื อ ข่ า ยมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ สาระสํ า คั ญ ของการเป็ น องค์ ก รใสสะอาด และสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรใสสะอาดได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรไปขับเคลื่อนและปฏิบัติเครือข่ายภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ความ
เข้าใจในประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และสามารถ
 สรุปผลการดําเนินการ :
บรรยายหัวข้อ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม วันที่ 21
พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารจํานวน 24 คน เพื่อขับเคลื่อนผลักดัน
วัฒนธรรมองค์กร
ผลผลิตโครงการ : นโยบาย/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร จํานวน 1 ฉบับ
ผลลั พ ธ์ โ ครงการ : ร้ อ ยละ 100 ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภานํ า
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไปขับเคลื่อนและปฏิบัติ
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กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส จํานวน 5 โครงการ
โครงการที่ 5.4.1 : โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 68,000 บาท / 50,788 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
2. เพื่อ ให้ ผู้เ ข้า ร่ว มโครงการมีส่ วนร่ว มและปลุก จิต สํา นึก ให้ ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ผลผลิต :
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อ ยละ 80 ของกลุ่ มเป้า หมายได้ เข้า ร่ว มโครงการพัฒ นาบุค ลากรตามประมวลจริ ยธรรม
ข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมพาพันธ์ 2562 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และสํานักงานศาล
ปกครอง กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายจํานวน 37 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อ ยละ 85 ของกลุ่ม เป้ า หมายได้ เข้ าร่ ว มโครงการพัฒ นาบุ ค ลากรตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
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ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
โครงการที่ 5.4.2 : โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 150,000 บาท / 95,386 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดต้นแบบบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ผลผลิต :
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่ว มโครงการยกย่องและเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการยกย่องและเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ผลลัพธ์ :
มีบุคลากรและหน่วยงานสําหรับเป็นต้นแบบในการยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
มีบุคลากรและหน่วยงานสําหรับเป็นต้นแบบในการยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาตามที่กําหนด
 สรุปผลการดําเนินการ :
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น สํานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามป.จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความ
โปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ณ อาคาร
สุขประพฤติ วันที่ 22 มีนาคม 2652 ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึด มั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
จัดทําบอร์ด ปชส. และดําเนินการจัดการลงคะแนนคัดเลือกบุคคล ที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมฯ
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา จัดงาน
มอบรางวัล วันที่ 12 กันยายน 2562
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม จัดกิจกรรม วันที่ 16 กันยายน 2562
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้า หมายได้เข้ าร่ วมโครงการยกย่ องและเชิด ชูบุ คลากรผู้ยึด มั่น ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ผลลัพธ์โครงการ :
มีบุคลากร 4 คน และหน่วยงาน 3 หน่วยงาน สําหรับเป็นต้นแบบในการยึดมั่นตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามที่กําหนด
โครงการที่ 5.4.3 : โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 36,000 บาท / 22,150 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่ อสร้า งความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ยวกั บเรื่อ งผลประโยชน์ทั บซ้ อน และความสามารถในการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้
ผลผลิต :
บุคลากรสํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ :
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนและสามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจากส่วนรวมได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อ ยละ 80 ของบุค ลากรที่ เ ข้า ร่ว มโครงการได้นํ าความรู้ ไปใช้ แ ละปฏิ บั ติต นและสามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากส่วนรวมได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
กําหนดจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
(1) วันที่ 11 มีนาคม 2562 ภาคเช้า รุ่นที่ 1 และภาคบ่าย รุ่นที่ 2 (2) วันที่ 12 มีนาคม 2562 ภาค
เช้า รุ่นที่ 3 และภาคบ่าย รุ่นที่ 4

- 108 -

ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญ
การพิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ระดับกลาง
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 86.29 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนและสามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากส่วนรวมได้
โครงการที่ 5.4.4 : โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 120,000 บาท / 41, 205 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างแบบอย่าง/แนวทางปฏิบัติราชการและดํารงตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตสร้างจิตสํานึกแห่ง
ความพอเพียงเพื่อเป็นการป้องกันภัยทุจริต
ผลผลิต :
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสร้างสํานักพอเพียงต้านทุจริต
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มีแผนปฏิบัติการสร้างสํานักพอเพียงต้านทุจริต จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ :
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างสํานัก
พอเพียงต้านทุจริต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สร้างสํานักพอเพียงต้านทุจริต
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18 มีนาคม 2562 และสํานัก/กลุ่มงานดําเนินกิจกรรมตามที่
กําหนด (เมษายน- สิงหาคม2562)
ผลผลิตโครงการ : มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสร้างสํานักพอเพียงต้านทุจริต จํานวน 1 ฉบับ
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ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการสร้างสํานักพอเพียงต้านทุจริต
โครงการที่ 5.4.5 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 31,000 บาท / 65,590 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงหลักคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผลผลิต :
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมอบรม/บรรยาย และฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 วิทันตสมาธิ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2561- 31 มกราคม 2562 จํานวน 45 ครั้ง (100 ชั่วโมง) จัด 3 วัน/สัปดาห์ เวลา 16.30-19.00 น. ห้อง
2304 ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 54.55 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 2
โครงการ
ที่ 5.1 พัฒนากลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ จํานวน 2
โครงการ
โครงการที่ 6.1.1 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักการต่างประเทศ/สํานักภาษาต่างประเทศ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 164,000 บาท / 90,090 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ให้ นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศของรัฐสภา
2. เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานอื่น ๆ
ผลผลิต :
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการประชุมระหว่างประเทศของรัฐสภา
2. มีกิจกรรมที่มีการทําความตกลงร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการให้การรับรองแขกต่างประเทศของรัฐสภา
และจํานวนกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
ผลลัพธ์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เครือข่าย
 สรุปผลการดําเนินการ :
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ"
จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลปลิ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ
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กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานฯ สํานักการต่างประเทศ ได้ศึ กษาดูงานด้านการข่าวต่างประเทศ
ในยุคดิจิทัล วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัทมติชน จํากัด มหาชน
ผลผลิตโครงการ : จัดกิจกรรมความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 2 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1: ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการประชุมระหว่างประเทศของ
รัฐสภา
ผลผลิตที่ 2 : จํานวนกิจกรรมที่มีการทําความตกลงร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรม
ผลลั พธ์โครงการ : สํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
จํานวน 3 เครือข่าย
โครงการที่ 6.1.2 : โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 200,000 บาท / 13,132.60 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อทําให้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับหน่วยงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีศักยภาพภายในประเทศ อันจะมีส่วนช่วยให้เกิดการ
พัฒนาด้านวิชาการงานวิจัยเพื่อสนับสนุ นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และอํานาจของฝ่ายนิ ติ
บัญญัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติและก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมืออันดีกับ
ภาควิชาการและประชาสังคม
ผลผลิต : การเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภาคณะกรรมาธิการ และบุคคลในวงงาน เพื่อการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้
จากงานวิจัย
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง
ผลลัพธ์ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับรู้ข้อมูลด้านวิชาการหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ เพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของข้อมูลที่ได้รับเป็นไปตามความต้องการหรือตรงตามภารกิจ การดําเนินงาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติ
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 สรุปผลการดําเนินการ :
เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการประชุม
ระหว่างเจ้าหน้าที่ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย กับสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการ
เพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย (ระดับผู้แทนหน่วยงาน) และ
ได้ประสานงานการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลงาน ด้านวิชาการ
และงานวิจัยภายในประเทศ และดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงานทาง
วิชาการของสํานักวิชาการ สํานักเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง "เอกสารจดหมายเหตุ : มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 2703 ชั้น 27
ผลผลิตโครงการ : มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ
จํานวน 1 แห่ง (สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 75 ของข้อมูลที่ได้รับเป็นไปตามความต้องการหรือตรงตามภารกิจ
การดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการประเภทงานประจํา จํานวน 12 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีและมีประสิทธิภาพ
โครงการ

จํานวน 4

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 โครงการ
โครงการที่ 1.1.1 : โครงการพิธีอําลาราชการ ประจําปี 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารงานกลาง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 42,400 บาท / 41,992.62 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดี และเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตจนเกิดประโยชน์และผลดีต่อราชการ
2. เพื่อให้บุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมกับเป็นเกียรติและอําลาอาลัยต่อผู้
เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ
ผลผลิต :
มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและอําลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
มีกิจกรรมตามโครงการพิธีอําลาราชการฯ จํานวน 2 กิจกรรม
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ผลลัพธ์ : ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอําลา
ราชการประจําปี 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : มีผู้เข้าร่วมในพิธีอําลาราชการ ไม่น้อยกว่า 300 คน
 สรุปผลการดําเนินการ :
มีการดําเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมจัดทําบอร์ดแสดงประวัติย่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จัดทําบอร์ด
แสดงประวัติย่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการจํานวน 16 คน บริเวณชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ
ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2562
2. กิจกรรมพิธอี ําลาราชการ ประจําปี 2562 จัดงานพิธีอาํ ลาราชการในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ
ห้องโถงชัน้ 1 อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิตของโครงการ : มีกิจกรรมตามโครงการพิธีอําลาราชการฯ จํานวน 2 กิจกรรม
ผลลัพธ์ของโครงการ : มีผู้เข้าร่วมในพิธีอําลาราชการ จํานวน 419 คน
โครงการที่ 1.1.2 : โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจําอาคารสุขประพฤติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักบริหารงานกลาง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 80,600 บาท / 80,600 บาท
งบประมาณ
วัตถุป:24,000
ระสงค์ บาท
: เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุภัยพิบัติต่างๆ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ภาคทฤษฎี)มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการ "การซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา" เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง จํานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ภาคปฏิบัติ)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
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 สรุปผลการดําเนินการ : ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมด้านดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ หัวข้อ การดับเพลิงขั้นต้นและการ
ซักซ้อมการอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2562 (60 คน เข้า 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95) ครั้ง
ที่ 2 วั น ที่ 14 พ.ค 2562 (80 คน เข้ า 68 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.63 ณ อาคารสุ ข ประพฤติ
กลุ่มเป้าหมาย ณ อาคารสุขประพฤติ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง
บริษัท เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอาคารสุขประพฤติ)
กิจกรรมที่ 2 2) ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชํานาญ เมื่อวันที่ 25 พ.ค 2562 (60 คน
เข้า 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
กิจกรรมที่ 3 การซักซ้อมการอพยพหนีไฟประจําปี "การปฏิบัติจําลองสถานการณ์จริงเหตุเพลิง
ไหม้" วันที่ 28 พ.ค 2562 (1,208 คน เข้า 634 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48)
ผลผลิตโครงการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการ "การซักซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" เป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง จํานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัด การด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 0
โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1.2 - กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล จํานวน 1 โครงการ
โครงการที่ 1.3.1 :การตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักการพิมพ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 50,000 บาท / 32,100 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผ่านการรั บรองและรั กษาระบบบริหารคุ ณภาพ ISO9001 : 2015 ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล
2. สามารถสร้างความคุ้มค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้
ขอใช้บริการ
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ผลผลิต : ผ่านการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001 : 2015 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต และค่ า เป้ า หมาย : มี ร ายงานผลการตรวจติ ด ตามการรั ก ษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ผลลั พ ธ์ : ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพISO 9001 : 2015สามารถสร้ า งความคุ้ ม ค่ า เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของสํานักการพิมพ์
 สรุปผลการดําเนินการ :
1) การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้รับ
รายงานผลการตรวจติดตามรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :2015 (ฉบับจริง) เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2562
2) จัดทําสรุปสรุปผลการดําเนินโครงการตรวจติดตาม ฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ผลผลิ ต โครงการ : มีรายงานผลการตรวจติด ตามการรั กษาระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO
9001:2015 จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 99.64 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสํานัก
การพิมพ์นนการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบบริหารง
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านคุณภาพ ISO 9001:2015
2.ดําเนินกาะสานงานกั
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล จํานวน 1 โครงการ
โครงการที่ 1.4.1 : การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 33,000 บาท / 5,700 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสื่อสารแนวทางการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
2. ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงมีการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถนําไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดได้
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ตามที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
1. ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงมีความรับรู้เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. ผลการประเมินองค์กรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ผลลั พ ธ์ ที่ 1 ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การชี้ แ จงกรอบการประเมิ น ผลมี ก ารรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลลัพธ์ที่ 2 ผลการประเมินองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ผลลัพธ์ที่ 1 ผลการประเมินความรับรู้ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน
ผลลัพธ์ที่ 2 ผลการประเมินองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่น้อยกว่า 4.50 คะแนน
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 สรุปผลการดําเนินการ :
จัดกิจกรรมวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร (23 คน) และผู้แทนสํานักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (37 คน ) รวม 60 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วม 49 คน
ผลผลิตโครงการ :
ร้อยละ 81.66 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ตามที่กําหนด
ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ที่ 1 ผลการประเมินความรับรู้ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 4.00 คะแนน
ผลลัพธ์ที่ 2 ผลการประเมินองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เท่ากับ 4.9707
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ จํานวน 0 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.1 - กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.2 - กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิตกิ ร/วิทยากร) ให้มขี ีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปแบบ เนื้อหา
และความเชื่อมโยงของกฎหมาย จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.3 - กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพ
จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.4 - กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อตอบสนองการดําเนินการ
ของสมาชิกวุฒสิ ภา
จํานวน 0 โครงการ
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- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2.5 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย
จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 4 โครงการ
โครงการที่ 3.1.1 : การเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 6,000,000 บาท / 4,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ มีวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อการใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ที่มีความเร็วสูงอย่างเพียงพอกับการใช้งาน
2. มีวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างอาคารสุขประพฤติกับอาคารรัฐสภา ๒ ให้
สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้
3. มี ว งจรเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต สํ า รองเพื่ อ ใช้ ง านระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต หากวงจรเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตหลักใช้งานไม่ได้
4. เพื่อให้มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone
ผลผลิต :
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
- มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ ประเภท Smart Phone
ตัวชี้ วั ดผลผลิ ตและค่ าเป้ าหมาย : สํ านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภาได้ รับบริ การอินเทอร์เน็ ตที่มี ความเร็ ว
Domestic Internet Access ไม่ต่ํากว่า 400 Mbps. และความเร็ว International Internet Access ไม่ ต่ํ า
กว่า 300 Mbps.
ผลลัพธ์ :
- ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบงานต่างๆ ของสํานักงานฯ สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
- มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ ประเภท Smart Phone
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงงานสภานิติ
บัญญัติ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยมี Downtime ไม่เกิน 24 ชั่วโมง / ปี
 สรุปผลการดําเนินการ :
สํานักงานฯ ทําสัญญากับบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ท เวอร์ค จํากัด วงเงิน 3,499,927.20
บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 12 งวด เบิกจ่ายเดือนละ 291,660.60 บาท คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ผลผลิ ต โครงการ : สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง
Domestic Internet Access ไม่ต่ํากว่า 800 Mbps. และความเร็ว International Internet Access
ไม่ต่ํากว่า 700 Mbps.
ผลลัพธ์โ ครงการ : บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภาสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมี
Downtime ไม่เกิน 17 ชม. 47 นาที /ปี (เกิดจากปัญหาไฟฟ้าดับมิได้เกิดจากปัญหาระบบ)
โครงการที่ 3.1.2 : การจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สําหรับอุปกรณ์เครือข่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 4,851,000 บาท / 4,840,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license สําหรับอุปกรณ์เครือข่ายและระบบ
ป้องกันไวรัส ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย อยู่เสมอ
ผลผลิต : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานฯ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต และค่ า เป้ า หมาย : สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา มี license และ Update
License ของอุปกรณ์เครือข่าย 5 รายการ ได้แก่
1. Firewall palo alto 5050 จํานวน 1 ระบบ
2. Firewall palo alto5020 จํานวน 1 ระบบ
3. Web Gateway Antivirus จํานวน 1 ระบบ
4. Mail Gateway Antivirus จํานวน 1 ระบบ
5. Antivirus Management จํานวน 1,200 หน่วย
ผลลัพธ์ : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานฯ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน (License)
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 สรุปผลการดําเนินการ :
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
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ผลผลิ ต โครงการ : สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา มี Licenses และ Update License ของ
อุปกรณ์เครือข่าย ทั้ง 5 รายการ
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิก์ ารใช้งาน (License) สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มี license และ Update License ของอุปกรณ์เครือข่าย
ได้แก่ 1. Firewall palo alto 5050 จํานวน 1 ระบบ 1.1 Threat Prevention Subscription 2.
Firewall palo alto 5020 จํานวน 1 ระบบ 2.1 Threat Prevention Subscription 3. Web
Gateway Antivirus จํานวน 1 ระบบ 4. Mail Gateway Antivirus จํานวน 1 ระบบ 5. Antivirus
Management จํานวน 1,200 หน่วย
โครงการที่ 3.1.3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 8,255,000 บาท / 8,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับการบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาต่อการใช้บริการของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติข้าราชการและคณะกรรมาธิการต่าง ๆ
ผลผลิต :
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าโครงการการบํารุงรักษา และการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วงที่ เข้ าโครงการบํ ารุ งรั กษา และการซ่ อมแซมเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้งานได้เป็นปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลลัพธ์ :
สมาชิกสภานิ ติบัญ ญัติแ ห่ งชาติ ข้าราชการ และผู้ที่เ กี่ยวข้องในวงงานของสภานิติ บัญญั ติ
แห่งชาติ สามารถใช้บริการสําหรับเครื่องที่เข้าโครงการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง หรือได้รับอุปกรณ์ทดแทน
ทันตามเวลาที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด
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 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิง จํากัด วงเงิน 8,252,910 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวด
สัญญา จํานวน 12 งวด งวดละ 687,742.50 บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อย
แล้ว
ผลผลิตโครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ใช้งานได้เป็นปกติ
ร้อยละ 99.93
ผลลัพธ์โครงการ :
ร้อยละ 100 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการ
ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
โครงการที่ 3.1.4 : การบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 6,000,000 บาท / 6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของสํานักงานฯ
ผลผลิต :
มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์พร้อมทั้งระบบสารสนเทศให้ทํางานได้
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
1. มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 5 เครื่อง
2. มีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ จํานวน 11 ระบบ
ผลลัพธ์ :
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศ สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 85 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้ง ระบบสารสนเทศได้รับการ
แก้ไขได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
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 สรุปผลการดําเนินการ :
สํานักงานฯ ทําสัญญากับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) วงเงิน 6
ผลผลิตโครงการ : มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 5 เครื่อง และระบบ
สารสนเทศ จํานวน 11 ระบบ
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบ
สารสนเทศได้รับการแก้ไขได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 3.2 - กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนานวัต กรรมเพื่อเพิ่มศั ก ยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 3.3 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 โครงการ
โครงการที่ 4.1.1 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประชาสัมพันธ์/สํานักงานประธานวุฒิสภา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 8,500,000 บาท / 4,870,741.78 บาท

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
2. เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน
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ผลผลิต :
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ครั้งละ 150 คน
ผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อผลงานบทบาทหน้าที่และอํานาจของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน จํานวน 10 ครั้ง
 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
- ดําเนินกิจกรรมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนพบประชาชนตามวิถี
ไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในจังหวัดต่างๆ จํานวน 58 ครั้ง
2. กิจกรรมพิเศษตามมติคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ
ประชาชน
2.1คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลด้อยโอกาส
ในจังหวัดต่างๆ จํานวน 5 ครั้ง 1) จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต วันที่ 2- 4 พฤศจิกายน 2561 2) จ.
สุรินทร์ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561
3) จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2561 4) จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2562
2 2. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานจิตอาสาดีเด่น : พลังความดี เพื่อแผ่นดิน
2.3 วั น ที่ 5 มี น าคม 2562 โครงการสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ร วมใจช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย 150 คน เวลา 9.00 -14.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 2
2.4 วันที่ 25 กันยายน 2562 นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือน้ํา
ท่วมในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์
ผลผลิตโครงการ : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสนช.พบประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ เฉลี่ยครั้ง
ละ 240 คน
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ผลลัพธ์โครงการ : มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติพบ
ประชาชน จํานวน 10 ครั้ง
โครงการที่ 4.1.2 : การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 7,240,800 บาท / 8,181,741.31 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลผลิ ต : จํ านวนกิ จกรรมที่ ส่ง เสริม ประชาธิป ไตยและการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตั วชี้ วั ดผลผลิ ตและค่ าเป้ าหมาย : มี กิ จกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและการมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชน จํานวน 3 กิจกรรม
ผลลั พธ์ : ร้อยละความรู้แ ละความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการจัดโครงการโดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม สรุปดังนี้
1. กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ประจําปี พ.ศ. 2562 โดยได้ดําเนินกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ
"สภาจําลอง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งประกาศ เรื่อง การประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ
“สภาจําลอง” ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31
กรกฎาคม 2562 สําหรับรางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ 1) มัธยมศึกษาตอนต้น 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น
ทุนการศึกษา 3 รางวัล 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ผู้เข้าชม 10,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลและเกียรติบัตร
2. กิ จกรรมการเสริ มสร้ างความพร้ อมแก่ ท้ องถิ่ น หลั กสู ตร กระบวนการเสริ มสร้ างผู้ นํ านั ก
ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม จํานวน 7 ครั้ง ดังนี้ 1) จ.น่าน วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องน้ําทองแกรนด์
รูม โรงแรมน้ําทอง น่าน อ.เมืองน่าน ผู้ผ่านการอบรม 129 คน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรระดับมากที่สุด ร้อยละ 88.60 2) จ.สกลนครและจ.มุกดาหาร วันที่ 23-25 ธันวาคม 2561
ร.ร.เอ็ม เจ 3) จ.ระนอง วันที่ 26 -28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง กลุ่มเป้าหมายจากจ.ระะ
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นองและ จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านการอบรม 129 คน 4) จ.ตราด วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ผ่าน
การอบรม 122 คน 5) จ.เชียงราย วันที่ 30-1 เมษายน 62 ณ โรงเรียนลักษวรรณ ผ่านการอบรม 127
คน 6) จ.ศรีษะเกษ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ร.ร ศรีลําดวน 131 คน
7) จ.นครสวรรค์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนไม้หอม 132 คน และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เครื อ ข่า ยในโครงการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มแก่ ท้ อ งถิ่ น หลัก สู ต ร "กระบวนการเสริ ม สร้ า งผู้นํ า นั ก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ประจําปี 2562 จัดวันที่ 12 -14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพฯ
3. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา สู่เยาวชน
ในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร) ดําเนินการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา ระดั บมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในจังหวัด
ต่างๆ จํานวน 33 ครั้ง จากเป้าหมาย 15 ครั้ง
ผลผลิ ต โครงการ : ดํา เนิ น การจัด กิจ กรรมส่ง เสริม ประชาธิ ปไตย และการมี ส่ว นร่ วมของ
ประชาชน จํานวน 3 กิจกรรม
ผลลั พ ธ์ โ ครงการ : ร้ อ ยละ 92 ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม การเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับเด็ก และเยาวชน การเสริมสร้างความพร้อมแก่
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการที่ 4.1.3: การประชาสั ม พัน ธ์เผยแพร่ ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกั บ บทบาทหน้ าที่ ข องสภานิติบัญ ญั ติ
แห่งชาติ/วุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 2,850,000 บาท / 2,302,690 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ผลผลิต :
จํานวนกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างน้อย 5 กิจกรรม
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ผลลัพธ์ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กําหนด
ตัวชี้วัด ผลลั พธ์และค่าเป้าหมาย : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัด กิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่กําหนด อย่างน้อยร้อยละ 90
 สรุปผลการดําเนินการ :
ดําเนินการจัดโครงการโดยแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม สรุปดังนี้
1. การจัดทําหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รูปแบบที่ 1 สื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบที่
2 รูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ได้จัดจ้างบริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้ง จํากัด จัดทําอาร์ต เวิครูปเล่ม
หนังสือ จํานวน 1,000 เล่ม สัญญา
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
2. กิจกรรมการจัดทําหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ความรู้ในวงงานรัฐสภา จัดจ้างบริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จํากัด ดําเนินการผลิต จํานวน 10,000 เล่ม ส่ง
มอบงานเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
3. กิจกรรมการจัดทําวารสาร สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา ดําเนินการจัด จ้างห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์ จัดพิมพ์วารสาร และผลิตวารสาร "สาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา"
เดือนละ 4,000 เล่ม จํานวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น 48,000 เล่ม
4. กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กิจกรรมแสดงความยินดีกับสื่อมวลชนแขนง
ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน ดําเนินการจํานวน 23 แห่ง
5. การส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย และภาคีเครือข่ายของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ/วุฒิสภา ดําเนินการตามประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน
การจัด กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาผ่านเครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจําลอง เพื่อการเรี ยนรู้ระบบงานรัฐสภา
ประจําปี 2562 วันที่ 1-3 กันยายน 2562
ผลผลิตโครงการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างน้อย 5 กิจกรรม
ผลลัพธ์โครงการ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่กําหนด ร้อยละ 100

- 127 โครงการที่ 4.1.4 : โครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนําเสนอผลงานวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฯ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / งบประมาณที่เบิกจ่าย: 290,000 บาท /194,973 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภาควิชาการ และสาธารณชนได้รับ
ข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่ได้รับการศึกษาวิจัยขึ้น สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
รวมทั้งก่อให้เกิดทัศนคติและความร่วมมือที่ดีต่อการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
ผลผลิต :
มีสรุปผลงานวิจัยหรือบทสรุปผู้บริหารจากงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนออกเผยแพร่แก่สมาชิก
คณะกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ตั วชี้ วั ดผลผลิ ตและค่ าเป้ าหมาย : มี การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยที่ ได้ รั บการสนั บสนุ นให้ มี การ
ศึกษาวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลงานและนําไปพิจารณาศึกษาหรือนําไปประยุกต์ใช้กับบทบาท
ภารกิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นช่องทางในการประสานความร่วมมือ ทางวิชาการในการพิจารณา
ศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของฝ่ายนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการวิจัย
ที่ได้รับการศึกษาขึ้น
 สรุปผลการดําเนินการ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัย โดยนําเสนอผลงานวิจยั
ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพ
ผลผลิตโครงการ : มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน การ
ดําเนิ น งานด้านการวิจัยและพัฒนาของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ผลงานวิจัยของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
นิติบัญญัติ การกําหนดแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดําเนินงานด้านการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ จํานวน 1 เรื่อง
ผลลัพธ์โครงการ : ร้อยละ 91.40 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลและองค์
ความรู้จากผลการวิจัยที่ได้รับการศึกษาขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกีย่ วกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านช่องทาง
สื่อ
จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 4.2 - กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จํานวน 0
โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 4.3 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ จํานวน 0 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 5.1 - กลยุทธ์ที่ 5.2 3 สร้างเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร จํานวน 0
โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 5.2 - กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 5.3 - กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริม และสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส จํานวน 0 โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 5.4 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 0
โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ จํานวน 0
โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 6.1 - กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จํานวน 0
โครงการ
- - ไม่มีงานประจําสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 6.2 - -
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๔. ปัญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินงานติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานั กงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และโครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ กํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ไว้ ใ น ๓ ส่ ว น คื อ
๑) ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ (ความทันเวลาของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี) ๒) ตัวชี้วัดของผลผลิตของโครงการ ๓) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ
จึงส่งผลต่อการดําเนิน การติด ตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้บรรลุ
เป้าหมายของการ ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ปี

จํานวน จํานวน ร้อยละ งบประมาณทีไ่ ด้รบั งบประมาณที่เบิกจ่าย
โครงการ โครงการ โครงการ
จัดสรร
(บาท)
บรรลุ
บรรลุ
(บาท)
ผลผลิต/ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์

ร้อยละ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

งบประมาณ คงเหลือ
(บาท)

๒๕๖๐

๔๕

๓๓

๗๓.๓๓

๗๑,๖๓๔,๓๐๐

๕๖,๘๔๗,๕๖๑.๐๒

๗๙.๓๖

๑๔,๗๘๖,๗๓๘.๙๘

๒๕๖๑

๔๘

๔๐

๘๓.๓๓

๘๑,๑๑๙,๑๕๐

๗๓,๔๕๓,๖๑๗.๖๗

๙๐.๕๕

๗,๖๖๕,๕๓๒.๓๓

๒๕๖๒

๖๔

๕๙

๙๒.๑๙

๗๐,๖๑๒,๓๕๕

๖๐,๕๗๓,๖๖๔.๗๘

๘๕.๗๘

๑๐,๐๓๘,๖๙๐.๒๒

ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงความสํ า เร็ จ ในการบรรลุ เ ป้ า หมายของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นไป
ตามเป้าหมาย รวมทั้งการวัดผลของการบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ตาม
เกณฑ์การประเมิน ซึ่งในปี ๒๕๖๒ มีจํานวนโครงการมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลสําเร็จในการบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน จากผลสําเร็จดังกล่าว
เนื่องมาจากผู้บริหารได้ให้ ความสําคัญต่อการดําเนินการเพื่อให้บรรลุความสําเร็จ ทั้งในระดับ
ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องโครงการ โดยนํ า ผลการรายงานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงให้ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะทําให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งได้มอบนโยบาย
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line@secretarial-senate เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามในการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการ มีข้อสังเกตดังนี้
๑. ปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น
รอยต่อจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวุฒิสภาส่งผลกระทบทต่อการดําเนินโครงการเช่น เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
๒. บางโครงการ/กิจกรรม ได้กําหนดงบประมาณสําหรับการดําเนินงานที่สูงเกิน
จริง ส่งผลให้เหลืองบประมาณเป็นจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณที่เหลือดังกล่าวสามารถนํามาจัดสรร
ให้กับโครงการอื่นๆ ได้ และโครงการลักษณะเดิมที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในระดับสูงทุกปี
แต่มีการเบิกจ่ายน้อย อาจส่งผลให้ได้รับงบประมาณลดลงตามการเบิกจ่ายจริงในปีถัดไป
๓. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ควรสอดคล้องตามงบประมาณที่
ได้รั บการจัด สรรงบประมาณเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าประกอบกับ บางโครงการ/กิจกรรม มีการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ดําเนินการในจํานวนต่ํา แต่ผลการดําเนินงานปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับที่สูงกว่า ทีกําหนดเป็นจํานวนมาก
๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการดําเนินการโครงการนอกแผนมาตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปียังอยู่ระหว่า งดําเนินการจัดทํา ดังนั้น การจัดทํา
โครงการต่างๆ ควรนํามา บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีก่อนการประกาศใช้แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
๑. ควรยึ ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี เ ป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ง าน ไม่ ค วร
ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมถ้าไม่จําเป็น เพราะอาจจะส่งผลกระทบไปยังภารกิจแผนงาน/
โครงการงบประมาณและเป้าหมายที่กําหนดไว้
๒. หากโครงการใดมีงบประมาณเหลือจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใดก็ตาม
ควรจัดทําโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณในภาพรวม
๓. การพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดทําโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และคุ้มค่าในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะนํามาสู่การจัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
ได้
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๔. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละปีส่วนใหญ่นั้นเป็นโครงการ/กิจกรรมเดิม อย่างน้อย
ในแต่ละโครงการควรเพิ่มเติมการวัดผลโดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์ของการดําเนินการ รวมไปถึงการ
ทบทวนปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้น
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