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ผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 

(ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 

จํานวน  75 โครงการ จัดโครงการแลว จํานวน 6 โครงการ 

 

ลําดับ โครงการ/งานประจาํ งบประมาณ  

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีจายจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1 โครงการเตรยีมความพรอมสูการดาํรงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

ประจําป พ.ศ. 2564 

(สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

43,000 0 0   

2 โครงการสงเสริมความสัมพันธและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข 

(สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

55,000 45,998 9,002   

3 โครงการเรียนรูกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

35,000 36,600 -1,600   

4 โครงการสงเสริมการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

88,000 73,135 14,865 

 
  

5 โครงการช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(สํานกันโยบายและแผน) 

6,000 2,800 3,200   

6 โครงการเสรมิสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมิน

ความคุมคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(สํานกันโยบายและแผน) 

 

69,100 59,281 9,819   

 รวม 296,100 217,814 35,286   

 

 

 

หมายถึง 

 

บรรลุคาเปาหมาย 

 หมายถึง อยูระหวางวัดผล 

 หมายถึง ไมบรรลุคาเปาหมาย    
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2

9

9

1

สํานักวิชาการ

สํานักการประชุม

สํานัก

สํานักงานประธานวุฒิสภา

สํานักประชาสัมพันธ

สํานักบริหารงานกลาง

สํานักการคลังและงบประมาณ

สํานักการตางประเทศ

สํานักการพิมพ

สํานักนโยบายและแผน

สํานักภาษาตางประเทศ

สํานักกฏหมาย

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

27

8

3

3 62,081.00

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(บาท)

5,810,000.00

20,404,800.00

1

5

1

งบประมาณที่เบิกจาย

จริง (บาท)

0.00

2,255,020.49

0.00

0.00

0.00

1,179,000.00

35,000.00

70,000.00

4

1

1

462,000.00

0.00

110,000.00

8,707,900.00

30,000.00

5,810,000.00

18,149,779.51

1,179,000.00

36,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,407.00

0.00

8,278,493.00

35,000.00

70,000.00

425,600.00

0.00

110,000.00

30,000.00

827,833.33

0.00 0.00

81.69

จัด

โครงการ

แลว

4.93

2.31

4

35,053,766.67

598,800.00

13,919.00

0

อยูระหวาง
ยกเลิก

ดําเนินการ

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

รอยละของการ

เบิกจาย

งบประมาณ

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

0 2 0

0

0 1

0 1

1 0

0 1 0

0

0 8 1

0 9 0

0

0 1 0

0

0 4 0

0

2 1 0

23 0

0 8 0

ที่

สถานะของโครงการ

1

จํานวน

โครงการ

8.00%
68

ตารางสรุปการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

คงเหลืองบประมาณ 

(บาท)

6
รวม 75 73,365,100.00 3,610,741.82 69,754,358.18 4.92

0.00

35,881,600.00

598,800.00

76,000.00

5

0 3



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ

การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2564 (งดจัดกิจกรรม) โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ งานดานการเงินการคลังรัฐสภา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรองทุกขของ

สํานักประชาสัมพันธ สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ 375,000 บาท งบประมาณ 35,000 บาท สํานักงานประธานวุฒิสภา งบประมาณ 1,979,500 บาท

โครงการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการ โครงการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน

ของเจาหนาที่ตํารวจรัฐสภา ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดวยกระบวนการลูกเสือประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 80,000 บาท สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 50,000 บาท สํานักงานประธานวุฒิสภา งบประมาณ 1,979,500 บาท

โครงการเสริมสรางเทคนิคการจัดการเรื่องรางรองทุกข              โครงการสงเสริมความสัมพันธและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน โครงการเสริมสรางประสบการณความรูเกี่ยวกับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ประชาธิปไตยสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564

งบประมาณ 105,000 บาท งบประมาณ 55,000 บาท  สํานักประชาสัมพันธ  งบประมาณ 262,000 บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล โครงการเตรียมความพรอมสูการดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การจัดทําหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ 

Individual Development plan :IDP ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และ e - Book

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักประชาสัมพันธ

ไมใชงบประมาณ 105,000 บาท งบประมาณ 43,000 บาท งบประมาณ 600,000 บาท

โครงการพัฒนาความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการ โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดาน การจัดทําหนังสือความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และอํานาจของวุฒิสภา 

ปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติและการติดตามงานตาม ยุทธศาสตรชาติ นิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตรชาติ และความรูในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 180,000 บาท สํานักประชาสัมพันธ

งบประมาณ 90,000 บาท งบประมาณ 180,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการเรียนรูกระบวนการปองกันและปราบปรามทุจริต โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความโปรงใส สํานักประชาสัมพันธ

งบประมาณ 35,000 บาท สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 13,900 บาท งบประมาณ 10,000,000 บาท

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความ โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การจัดทําวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือและ e- Book

คุมคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาราชการรัฐสภา สํานักประชาสัมพันธ

สํานักนโยบายและแผน งบประมาณ 69,100 บาท สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 85,000 บาท งบประมาณ 10,000,000 บาท

โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาองคกรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหาร โครงการเสริมสรางความพรอมแกทองถิ่น หลักสูตร

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 จัดการภาครัฐ(PMQA 4.0) "กระบวนการเสริมสรางผูนํานักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม"

สํานักนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน สํานักประชาสัมพันธ

งบประมาณ 6,000 บาท งบประมาณ 70,000 บาท งบประมาณ 4,517,800 บาท

8 8 8

ที่ ที่ ที่ ที่

3 3 3

1 1 1

การดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2564  จํานวน 75 โครงการ

6 6 6

7 7 7

4 4 4

5 5 5

2 2 2



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

9 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเครือขายผูนํานักประชาธิปไตย

สํานักประชาสัมพันธ

งบประมาณ 250,000 บาท

10 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกในยุคดิจิตอลเพื่อการพัฒนาและ

เสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขและการมีสวนรวมของประชาชน

Digital PR for Democracy and public participation

สํานักประชาสัมพันธ งบประมาณ 3,000,000 บาท

11 โครงการทบทวงนแผนกําลังคนเพื่อการเตรียมความพรอมให

สามารถรอบรับสภาวการณในปจจุบันและอนาคตได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สํานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 20,000 บาท

12 โครงการสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคล

สํานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ 15,000 บาท

13 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและ

โทษทางวินัยตามกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา

พรอมกรณีตัวอยาง

สํานักบริหารงานกลาง งบประมาณ 20,000 บาท

14 โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคลากรกับหนวยงานภายนอก

สํานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ 724,000 บาท

15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Information System:HRIS

สํานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ 350,000 บาท

16 โครงการเตรียมความพรอมรอบรังเหตุการณฉุกเฉิน กรณีเกิด

อุทกภัยและแผนดินไหว ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย 

สํานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ 50,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

17 การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุราชการ

สํานักบริหารงานกลาง

งบประมาณ 40,000 บาท

18 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักบริหารงานกลาง

ไมใชงบประมาณ

19 โครงการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติ

งานทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน

สํานักบริหารงานกลางไมใชงบประมาณ

20 โครงการสรางและพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศกับเครือขาย

สํานักการตางประเทศ

งบประมาณ 70,000 บาท

21 โครงการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ

สํานักวิชาการ

งบประมาณ 362,000 บาท

22 โครงการนําเสนอขอมูลองคกรความรูทางการวิจัยสูการใชประโยชน

ในกระบวนการนิติบัญญัติ

สํานักวิชาการ

งบประมาณ 50,000 บาท

23 โครงการเชื่อมโยงขอมูลงานดารวิชาการและงานวิจัย

ภายในประเทศ

สํานักวิชาการ

งบประมาณ 50,000 บาท

24 โครงการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฏหมายของ

สวนราชการสังกัดรัฐสภาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักวิชาการ

ไมใชงบประมาณ

25 โครงการจัดทําขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery

สํานักวิชาการ

ไมใชงบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

26 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรขอมูล

การประชุมวุฒิสภาอยางถูกตองและรวดเร็ว

สํานักการประชุม

ไมใชงบประมาณ

27 โครงการจัดทําฐานขอมู,ดานวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณา

ศึกษากฏหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

สํานักกรรมาธิการ 1 2 และ 3

งบประมาณ 75,000 บาท

28 โครงการสารสนเทศสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

Committee's info room

สํานักกรรมาธิการ 1 2 และ 3

งบประมาณ 35,000 บาท

29 โครงการจัดทําบทวิเคราะหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูเกี่ยวของตอผลกระทบของรางกฏหมายในชั้น

การพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ

สํานักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 ไมใชงบประมาณ

30 โครงการจัดทําบทวิเคราะหเพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ

และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติและงานวิชาการ

สํานักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 ไมใชงบประมาณ

31 โครงการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายอาเซียน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักกฏหมาย ไมใชงบประมาณ

32 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาจีนสําหรับสมาชิกวุฒิสภา

สํานักภาษาตางประเทศ

งบประมาณ 30,000 บาท

33 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 

(Management Competency)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 570,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

34 โครงการนักกฏหมายนิติบัญญัติ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 133,000 บาท

35 โครงการพัฒนาการจัดการความรูและระบบเรียนรูองคกร

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 140,000 บาท

36 โครงการสงบุคลากรไปศึกษา/ ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 1,080,900 บาท

37 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 2,100,000 บาท

38 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ณ ตางประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 1,875,000 บาท

39 โครงการแลกเปลี่ยนขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไทยกับตางประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 750,000 บาท

40 โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรูความเขาใจ

ความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) และสิ่งแวดลอม

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 38,000 บาท

41 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาและคานิยมรวมของสวนราชการรัฐสภา 

เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายองคกร

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 94,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

42 โครงการคัดเลือกบุคลากรผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนตาม

ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 64,000 บาท

43 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 88,000 บาท

44 โครงการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวล

จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 35,600 บาท

45 โครงการวันแหงคุณธรรมและเครือขายคุณธรรมและความโปรงใส

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 113,000 บาท

46 โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริยตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 171,500 บาท

47 โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

ยังรัฐสภาแหงใหม

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 585,000 บาท

48 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา

English for Parliamentary work

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 130,000 บาท

49 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ 6,000,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

50 การเชาสายนําสัญญาณความเร็วสูง (leased line)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ 6,000,000 บาท

51 การจัดหาลิขสิทธิ์การใชงาน (license) สําหรับอุปกรณเครือขาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ 4,851,000 บาท

52 การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซม

เครื่องคอมพิวเตอร

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ 6,002,000 บาท

53 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพื่อทดแทน

ของเดิมและจัดหาใหไดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอบุคลากร 

ในอัตราสวน 1:1

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ 13,028,600 บาท

54 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไมใชงบประมาณ

55 โครงการพัฒนานักวิเคราะหขอมูลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เพื่อจัดทําฐานขอมูล Big data

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไมใชงบประมาณ

56 โรงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไมใชงบประมาณ

57 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแทคอินทอช (imac) สําหรับ

งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ

สํานักการพิมพ งบประมาณ 488,000 บาท



ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

จํานวน 0 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 8 โครงการ จํานวน 59 โครงการ
ที่ ที่ ที่ ที่

58 โครงการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 : 2015

สํานักการพิมพ

งบประมาณ 50,000 บาท

59 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริหารตามมาตรฐาน

ระบบการบริหารงาน ISO 9001 : 2015

สํานักการพิมพ

งบประมาณ 60,000 บาท



1 โครงการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ  1. มีการทบทวนแผนบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวน

ราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2562-2565

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมาย

ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําป พ.ศ. 2564

3. อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงานผลการศึกษาวิเคราะหฐานขอมูล

ิ  ั ั ั

สํานักวิชาการ

2 โครงการจัดทําขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ 1. จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกันในการบริหารจัดการโครงการ        

 เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินโครงการที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2564 

2. จัดเตรียมและรวบรวมขอมูล -รูปแบบ เพื่อนําไปใชในการจัดทํา

โครงการจัดทําขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery 

3  นําเสนอขอมลผานหนาเว็บไซด

สํานักวิชาการ

3 โครงการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ ต.ค.63-ก.ย.64               362,000                 35,700               326,300 กําหนดจัดสัมนา จํานวน 4 ครั้ง จัดแลว 2 ครั้ง สํานักวิชาการ

ดําเนินการจัดสัมมนาฯ 4 ครั้ง พ.ย. 63,ก.พ.64, 

พ.ค.64 ,ส.ค.64

                    362,000                       35,700                     326,300 ครั้งที่ 1 จัดสัมนาเรื่อง  "แนวทางการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 6 + 1 ราง

ฯ ของสมาชิกวุฒิสภา ณ หอง 2702 อาคารสุขประพฤติ                    

ครั้งที่ 2 จัดสัมนาเรื่อง  " เทคโนโลยีอวกาศสูการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน" 

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม2563 เวลา 08.30 -15.00 นาฬิกาณ หองประชุม

วายุภักษ 6 - 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและ

คอนเวนชัน เซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพ กลุมเปาหมายประกอบดวย 

  4 โครงการนําเสนอขอมูลองคความรูทางการวิจัยสูการใชประโยชนในกระบวนการนิติ

บัญญัติ

ต.ค.63-ก.ย.64                 50,000                       -                   50,000 สํานักวิชาการ

1.ประชุมหารือกับหนวยงานเครือขายที่มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการเพื่อการนํางานวิจัยและงานวิชาการไปใชประโยชนในกระบวนการ

นิติบัญญัติ

พ.ย. 63, ธ.ค. 

63

                   1,740                         -                      1,740

การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ  จํานวน 10 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานดานกฎหมาย งานดานวิชาการ และขอมูลการวิจัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   จํานวน 5 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

1.จัดประชุมหารือการดําเนินงานดานการวิจัยระหวางสํานักวิชาการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2563 และดําเนินการแจกแบบสํารวจการใชประโยชนจาก

การวิจัยในกระบวนการนิติบัญญัติใหกับสํานักกรรมาธิการ 1 2 3 และ

สํานักวิชาการ เก็บแบบสํารวจแลวสงมอบให สกสว.ไปประสานงาน

2. จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group)” ประกอบดวย บุคลากรจาก

สํานักวิชาการ สํานักกรรมาธิการ 12 และ3 สํานักละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 

40 คน ในประเด็น “การศึกษาการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ใน

กระบวนการนิติบัญญัต”ิ ในวันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 

14.00 นาฬิกา ณ หองจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณการนํางานวิจัยและงานวิชาการ ไปใช

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ                                                     3.

 ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการสามัญ เรื่องตางๆ  จํานวน  8 คณะ 8 เรื่อง   

1) ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

    

    

   

   

    

    

    

   

      

     

   

   

    

  

     

  

    

 

     



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

2. จัดแสดงนิทรรศการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในกระบวนการนิติบัญญัติ ก.พ.,เม.ย. 64                   19,300                         -                     19,300

3.จัดสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยไปใชประโยชนในกระบวนการนิติบัญญัติ ม.ิย.- ส.ค. 64                   28,960                         -                     28,960

5 โครงการจัดทําฐานขอมูลดานวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / 

การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

ต.ค.63-ก.ย.64                 75,000                       -                   75,000 สํานักกรรมาธิการ 1

 , 2 , 3

 

      

  

    

  

     

        

    

        

        

 

                                                     

    

           

1) ดาเนนการสงคลปวดโอจาก research cafe ทางแอพพลเคชนไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ยิ่งตรวจไว คน

ไทยยิ่งไกลโรคพยาธิ

2) ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง พัฒนาเขตชายแดน

 เปดประตูเศรษฐกิจเพื่อนบาน  

3) ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ยิ่งตรวจไว คน

ไทยยิ่งไกลโรคพยาธิ

4. ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี

 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ผัสสะ-คนตาบอด 

5)  ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ

วัฒนธรรม วุฒิสภาเรื่อง จิ๊กซอวชิ้นสําคัญแหงพุกาม 

6) ดําเนินการสงคลิปวิดีโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชั่นไลนให

เจาหนาที่คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา 

เรื่อง กรุงเทพฯ น้ําไมพอใชใน 20 ปขางหนา 

7) สงมอบขอมูลวิชาการที่ไดรับการประสานงานจาก สถาบันคลังสมอง

ชาติผานทางสกสว. เรื่อง แพลตฟอรมวิจัยดานเกษตร : การออกแบบและ

การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุงผลลัพธ ใหกับคณะกรรมาธิการเกษตร

และสหกรณ วฒิสภา จํานวน 5 เลม 
กิจกรรมที่ 1 : จัดทําฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายและการ

ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ไดดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลฯ 

แลว และกําหนดแนวทางนําไปเผยแพรในเว็บไซตของรัฐสภาตอไป

กิจกรรมที่ 2 : ไดนําระบบฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายและ

ิ  ิ ึ้ ็ ไ  

  

   

 

    

       

      

    

  

    

    

   

      

    



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมอบรมการนําเขาขอมูลภายใตฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษา

กฎหมาย/การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

ต.ค.63-ก.ย.64                   75,000                         -                     75,000

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1.1          487,000            35,700          451,300

6 โครงการสรางและพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศกับเครือขาย พ.ค.- ก.ย.64                 70,000                       -                   70,000 สํานักการ

ตางประเทศ
การสัมมนาการสรางและพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศกับเครือขาย พ.ค.- ก.ย.64                   70,000                         -                     70,000

7 โครงการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ 1.จากเดิมไดมีการเพิ่มเติมขอมูลกฎหมาย ลงในเว็บ

ไซด http://asean-law.senate.go.th ทั้งหมดตั้งแต

เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน รวมจํานวนทั้งหมด

 54 ฉบับ 

2.มีการเพิ่มเติมขอมูลกฎหมายในฐานขอมูลในเดือน

ตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน จํานวน 4 ฉบับ โดยมี

กฎหมายไทยจํานวนคงเดิม จํานวน 17 ฉบับ และ

กฎหมายอาเซียนจากเดิม จํานวน 44 ฉบับ เพิ่มเติม

จํานวน 4 ฉบับ รวมจํานวนทั้งหมดเปน 65 ฉบับ 

3.ไดทําการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลทางกฎหมาย

 และขาวสารอันเกี่ยวกับอาเซียนในสื่อทางเฟสบุค 

เปนจํานวน 15 ครั้ง

สํานักกฏหมาย

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาเครือขาย และความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสนับสุนนงานวุฒิสภา  จํานวน 5 โครงการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องที่พิจารณาดังนี้ 

1.รายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563

2.กําหนดกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ปจจุบันไดมีการนําเขาขอมูลกฎหมายในฐานขอมูล ลงในเว็บ

ไซด http://asean-law.senate.go.th โดยมีกฎหมายอาเซียนอื่นๆ ที่

เพิ่มเติม ตั้งแตเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้ 

1) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ  2) ประเทศสิงคโปร จํานวน 3 ฉบับ

 3) ประเทศบูรไน จํานวน 1 ฉบับ 4) ประเทศเมียนมา จํานวน 1 ฉบับ 5)

ประเทศฟลิปปนส จํานวน 1 ฉบับ 6) ประเทศเวียดนาม จํานวน 1 ฉบับ 

พรอมกับเพิ่มคําคน (Keyword) ของกฎหมายดังกลาว  และไดมีการ

เผยแพรการประชาสัมพันธขอมูลกฎหมาย และขาวสารอันเกี่ยวกับ

อาเซียนโดยสื่อทางเฟสบุค จํานวน 5 ครั้ง นอกจากนี้อนุกรรมการฯ ได

จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

http://asean-law.senate.go.th แสดงหนาเว็บไซดในรูปแบบปอปอัพ 

(Pop Up) และแบนเนอร (Banner) 

   

  

     

    

 

  

 

  

   

  

 

   

การควบคุมการบริหารราชการแผนดินขึนเว็บไซต 

https://intranet.senate.go.th เมื่อเดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมที่ 3 : จัดทําคูมือเกี่ยวกับนําเขาขอมูลรายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการในระบบ e-office

กิจกรรมที่ 4 : กลุมเปาหมายไดกําหนดใหเจาหนาที่สายวิชาการ และสาย

ทั่วไป (เจาพนักงานธุรการขอองสํานักกรรมาธิการ 1 2 และ  3) นําเขา

ขอมูล

กิจกรรมที่ 5 : ขอบเขตและรายการขอมูลสารสนเทศ คือ 1) รายงาน

การศึกษาดูงานภายใน/ตางประเทศ 2) รายงานสรุปผลการสัมมนา 3) 

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 4) เอกสารประกอบการ

พิจารณา และ 5) ทําเนียบผูทรงคุณวุฒิ (ทําเนียบผูชี้แจง)

กิจกรรมที่ 6 : การจัดอบรมการนําเขาขอมูล ดวยเกิดสถานการณการแพร

ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดอบรม

การนําเขาขอมูลออกไป

กิจกรรมที่ 7 : การกลั่นกรองและนําเขาขอมูล 5 รายการ จะดําเนินการ

รายงานภายหลังที่ไดจัดอบรมการนําเขาขอมูลแลว

กิจกรรมที่ 8 : รายงานผลการดําเนินงานจะดําเนินการรายงานเดือน ม.ีค.



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมนําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียน

8 โครงการจัดทําบทวิเคราะหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูเกี่ยวของตอผลกระทบของรางกฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือ

คณะกรรมาธิการ 

ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ สํานักกรรมาธิการ 1

 , 2 , 3

กิจกรรมที่ 1 การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเกี่ยวของ

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําบทวิเคราะหกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนและผูเกี่ยวของตอผลกระทบของรางกฎหมายในชั้น

กรรมาธิการ

9 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาจีนสําหรับสมาชิกวุฒิสภา ต.ค.63-ม.ค.64                 30,000
                        -                     30,000

สํานัก

ภาษาตางประเทศ

จัดอบรมพัฒนาทักษะดานภาษาจีน ต.ค.- ธ.ค. 63                   30,000                         -                     30,000

10 โครงการเชื่อมโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ ต.ค.63-ก.ย.64                 50,000                       700                   49,300 สํานักวิชาการ

1.จัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยของสํานักงานกิจการยุติธรรม
                        7,500                           700                         6,800

2.จัดการประชุมหารือคณะทํางานกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อตอยอดความรวมมือตาม

โครงการเชื่อมโยงขอมูลทางวิชาการและงานวิจัยฯ กับหนวยงานภายในประเทศ
                        1,400                             -                           1,400

3. ติดตอประสานงานเพื่อขอศึกษาดูงานและรวมประชุมหารือการจัดทําขอตกลงในการเชื่อมโยง

ขอมูลดานวิชาการและงานวิจัย
                        8,980                             -                           8,980

4.ลงนามขอตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจัย                       12,120                             -                         12,120

5. ประสานและรวมกับหนวยงานความรวมมือแหงใหมทําการประชาสัมพันธเผยแพรและนําเสนอ

ผลงานดานวิชาการและงานวิจัยแกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานที่เกี่ยวของ

                      20,000                             -                         20,000

พ.ย.- ธ.ค. 63

ม.ค.- ก.พ.64

อยูระหวางสํานักกิจการยุติธรรม (สกธ.) จัดเตรียมขอมูลการจัดนิทรรศการ

 เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยการและงานวิจัยตอวุฒิสภา

อยูระหวางประสานขอไฟลหรือลิงคบทสรุปผูบริหารงานวิจัย            

เพื่อนําเสนอตอสมาชิกวุฒิสภา 

  

     

 

 

  

  

   

      

          

           

         

    

 

     

 

  

(Pop-Up) และแบนเนอร (Banner) 

คณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายอาเซียน ไดมีคําสั่งที่ 3/2563 

เรื่อง แตงตั้ง คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดการประชุมเครือขายความ

รวมมือในการบูรณาการฐานขอมูลกฎหมายอาเซียน สั่ง ณ วันที่ 25 

ธันวาคม 2563 โดยใหคณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่ ดังตอไปนี้

1. กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดประชุมเครือขายความ

รวมมือเพื่อบูรณาการฐานขอมูลกฎหมายอาเซียน

2. ดําเนินการจัดประชุม เสวนาหรือสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ

3. รายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูล

กฎหมายอาเซียน
1. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 (1) เชิญผูชี้แจงจาก (1.1) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  (1.2) ศาลปกครอง

 (2) การประชุม จํานวน 2 ครั้ง

2. รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ไมมีการเชิญผูชี้แจง

 ไมมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมดวยกระบวนการใด ๆ

3. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 (1) เชิญผูชี้แจงจาก (1.1) กระทรวงการคลัง



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1          637,000            36,400          600,600

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนากลไกการสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิจํานวน 5 โครงการ

1 โครงการจัดทําบทวิเคราะหเพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และงานวิชาการ

ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ จัดทําเอกสารวิชาการ จํานวน 9 ฉบับ และเผยแพรทาง 

www.senate.go.th Line@ secretariat-senate Line@ senate 

โปสเตอรบริเวณหนาลิฟต อาคารสุขประพฤติ

สํานักกรรมาธิการ 1

 , 2 , 3

2 โครงการสารสนเทศสนับสนุนงานนิติบัญญัติ “Committee’s Info Room” ต.ค.63-ก.ย.64                 35,000                       -                         -   สํานักกรรมาธิการ 1

 , 2 , 3
1.การทําคลิปอธิบายวิธีการใชงาน Line official account การนําเสนอขอมูล การ 

broadcast การใชงาน ริชเมนู การด เมสเสจ สําหรับแอดมิน Line official

ต.ค.63-พ.ค.64                   15,740
                        -                           -   

2. ใหบริการขอมูลดวยระบบอัตโนมัติ ต.ค.63-ก.ย.64                   19,260                         -                           -       

           งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2            35,000                  -              35,000

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ สํานักบริหารงาน

กลาง

2  โครงการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและ

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน

ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถที่

ใชในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

ครั้งที่ 3/2563 และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  1) 

แนวทางการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน 

ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ตําแหนงประเภท

ทั่วไป  2) (ราง) แผนดําเนินการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถที่

ใชในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  

 3) (ราง) กําหนดการกิจกรรมสนทนากลุมเพื่อทบทวนความเขาใจและ

ระดมความคิดเห็นตามโครงการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถที่

ใชในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

(F  G )  ั ี่ 5 ั  ึ  4 ี  2564

สํานักบริหารงาน

กลาง

3 โครงการทบทวนแผนกําลังคนเพื่อการเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับ

สภาวการณในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64                 20,000                       -                   20,000 สํานักบริหารงาน

กลาง

 ดําเนินการทบทวนแผนกําลังคนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ธ.ค.63- ส.ค.64                   20,000                         -                     20,000

4 โครงการสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคล ต.ค.63-ก.ย.64                 15,000
                      -                   15,000

สํานักบริหารงาน

กลาง

ดําเนินการชี้แจงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหม รวมถึงชี้แจงแนวทาง หรือคูมือการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและ

วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม

ม.ค, เม.ย., 

ก.ค.64

                  15,000

                        -                     15,000

5 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย  

วาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภาพรอมกรณีตัวอยาง

ต.ค.63-ก.ย.64                 20,000
                      -                   20,000

สํานักบริหารงาน

กลาง

1.ดําเนินการชี้แจงกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการดําเนินการทางวินัยใน

สวนที่สําคัญ

ก.ค.- ส.ค. 64                   20,000
                        -                     20,000

มีการใหบริการขอมลดวยระบบอัตโนมัติและการใหบริการขอมลเผยแพร

รายสัปดาห อยูระหวางการจัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความคิดเห็น

ของผูใชงาน เพื่อนํามาปรับปรุงเมนูการใชงานและขอมูล

เรื่องที่ 2 พัฒนางานดานการติดตามเสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิจํานวน 2 โครงการ

เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการเชิงรุกและทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จํานวน 36 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดรับและสนับสนุนภารกิจขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 6 โครงการ



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Information System : HRIS)

พ.ย 63-ก.ย. 4               350,000
                      -                 350,000

สํานักบริหารงาน

กลาง

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อจัดเก็บฐานขอมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคล

พ.ย.63-ส.ค.64                 350,000
                        -                   350,000

7
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติและการ

ติดตามงานตามยุทธศาสตรชาติ

ต.ค.63- กย.64               180,000                 38,366               141,634 สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

1.กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผูบังคับบัญชา

กลุมงานเพื่อการขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง

                  85,000                   38,366                   46,634 จัดกิจกรรมวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2563 แบงเปน 2 รุนๆ ละ 1 

วัน รูปแบบฟงการบรรยาย เรื่อง "ภาวะผูนําการเปลี่ยนการสราง

นวัตกรรมขององคกรเพื่อการขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง" และ

การศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูนวัตกรรมสีเขียว ณ บริษัท บางจาก คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขตพร โขนง กรงเทพ
2.กิจกรรมที่ 2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร                   95,000                         -                     95,000

8
โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ งานดานการเงินการคลังรัฐสภา ม.ค. - เม.ย. 64

                35,000                       -                   35,000
สํานักการคลังและ

งบประมาณ

จัดบรรยายเสริมสรางความรู ความเขาใจ งานดานการเงินการคลังรัฐสภา ก.พ.- ม.ีค. 64                   35,000                         -                     35,000

9 โครงการพัฒนาความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ

และการติดตามงานตามยุทธศาสตรชาติ

ต.ค.63 มี.ค.64                 90,000
                      -                   90,000

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการจัดโครงการ
ธ.ค.63-ม.ค.64                   90,000                         -                     90,000

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ก.ค.63-ก.ย.64               570,000
                      -                 570,000

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการจัดโครงการ 1 ครั้ง
ก.ย 64                 570,000                         -                   570,000

11 โครงการสําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต.ค.63-ก.ย.64               133,000                       -                 133,000
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
การจัดฝกอบรมสําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ

ก.ค- ก.ย. 64                 133,000                         -                   133,000

12 โครงการพัฒนาการจัดการความรูและระบบการเรียนรูขององคกร พ.ย.63-ก.ย.64               140,000                       -                 140,000 สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

1.การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ทีมงานจัดการความร (KM Team)

ธ.ค.63- ก.ย.64                   50,000                         -                     50,000

2. การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ม.ค.- ก.ย. 64                   12,000                         -                     12,000

3. การจัดกิจกรรมวันแหงการเรียนรู (KM Day) ส.ค.64-ก.ย.64                   78,000                         -                     78,000

13 โครงการสงบุคลากรไปศึกษา/ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก ต.ค.63-ก.ย.64             1,080,900                 93,600               987,300 สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรไดอยางเปนระบบและหลากหลาย จํานวน 18 โครงการ



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

20 โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานยังรัฐสภาแหงใหม ต.ค.63-ก.ค. 64               585,000                       -                 585,000 สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 ดําเนินการจัดโครงการ 4 หลักสูตร ธ.ค.63-เม.ย.64                 585,000                         -                   585,000

21 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา (English for 

Parliamentary work)

ต.ค.63-ก.ค 64               130,000                       -                 130,000 วันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 2710 ชั้น 27 

อาคารสุขประพฤติ นายสมใบ มูลจันที ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เปนประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 รวมกับสํานักภาษาตางประเทศ โดยมี นายอภิชาติ ออนสรอย

 ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเขารวม

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ดําเนินโครงการ 1 ครั้ง ม.ค.64-เม.ย 64                 130,000                         -                   130,000

22 โครงการเตรียมความพรอมสูการดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ประจําป พ .ศ. 2564 ธ.ค.63- พ.ค 

64

                43,000                       -                   43,000 ผลผลิต รอยละ...(80) ของผูเขารับการอบรมมีผลการ

ทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับการ

อบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจที่

กําหนด                                                  

ผลลัพธ รอยละ...(80) ของผูเขารับการอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการจัดโครงการ 1 ครั้ง ม.ค.- ก.พ. 64                   43,000                         -                     43,000

23 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan: IDP)

ต.ค 63- มี.ค 

64

 ไมใชงบประมาณ สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

24 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความคุมคาของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค 63-มี.ค 64                 69,100                 59,281                   9,819 ผลผลิต รอยละ 95.45 (92) ของกลุมเปาหมายมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความคุมคา

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                       

ผลลัพธ รอยละ 100 (92) ของกลุมเปาหมายสามารถ

เขียนโครงการไดตามหลักการประเมินความคุมคาของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและ

แผน

ดําเนินโครงการการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความคุมคา ธ.ค.63- ม.ีค.64                   69,100                   59,281                    9,819
งบประมาณแผนปฏบตการ เรองท 3 2        8 019 000          319 020        7 699 980

25 การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุราชการ ส.ค. - ก.ย. 64                 40,000
                      -                   40,000

สํานักบริหาร      

งานกลาง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 

ธันวาคม 2563 ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมายจํานวน 

63 คน เขารวม 63 คน

แนวทางการพัฒนา 3.3 สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทั้งสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองคกร  จํานวน 3 โครงการ

จัดกิจกรรมวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563  กลุมเปาหมาย ขาราชการ

รัฐสภาสามัญประเภททั่วไปที่มีระยะครองตําแหนงระดับชํานาญการ 9 ป 

และ 8 ป ขึ้นไป ณ หองประชุม 404 อาคารรัฐสภาเกียกกาย               

 - วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา หัวขอ "ความรู

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส"  เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา  

"ความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุม"                        

 - วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา09.00-16.00 นาฬิกา หัวขอ "ความรู

เกี่ยวกับงานดานธุรการและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร

บรรณ พ.ศ 2526 และแกไขเพิ่มเติม และการรางหนังสือราชการที่มีความ

จําเปนตอการปฏิบัติงาน " วิทยากรจากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

นางสาวยุภาวดี มีแสง และนายจักรพงศ จินดาวงค             - วันที่ 25 

ธันวาคม 2563 เวลา09.00-12.00 นาฬิกา หัวขอ "การบริหารทีมงาน

และจิตวิทยาการบริหาร" เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา หัวขอ "การจัดการ

ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีระบบงาน ที่ทันสมัย" ณ หองอบรมคอมพิวเตอรชั้น

 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

1. กิจกรรมการใหความรูเรื่องบําเหน็จบํานาญและสิทธิประโยชนอื่นใหกับขาราชการ

และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ  ตามปงบประมาณ
ส.ค.- ก.ย. 64                    2,450                         -                      2,450

2. กิจกรรมพิธีอําลาราชการ ก.ย 64                   37,550                         -                     37,550

26 โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรูความเขาใจดานความรับผิดชอบ     ตอ

สังคม (CSR) และสิ่งแวดลอม

เม.ย.63-ก.ค.64
                38,000                       -                   38,000

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการจัดโครงการ 1 ครั้ง                   38,000                         -                     38,000

27 โครงการสงเสริมความสัมพันธและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน            

อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ต.ค. 63 -     

 พ.ค. 64

                55,000                 45,998                   9,002 ผลผลิต รอยละ...(82) ของผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจ ที่

กําหนด                                                 

ผลลัพธ ระดับการประเมินองคกรแหงความสุข ใน

ระดับรอยละ ..(62)

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการจัดโครงการ 1 ครั้ง พ.ย.- ธ.ค.63                   55,000                   45,998                    9,002
งบประมาณแผนปฏบตการ เรองท 3 3          133 000            45 998            87 002

28 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

และคานิยมรวมของสวนราชการรัฐสภา เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร

ต.ค.63-ก.ค.64                 94,000

                      -   94000

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม Best Practice วัฒนธรรมองคกร ยุค 4.0 ม.ค 64                   94,000                         -                     94,000

29 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ

รัฐสภา

ต.ค.63-มิ.ย.64                 85,000                       -                   85,000 ผลผลิต รอยละ ..(92) ของบุคลากรสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวม

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา/องคกร

ตนแบบคุณธรรม

เม.ย 64
                  85,000                         -                     85,000

30 โครงการคัดเลือกบุคลากรผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการรัฐสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค.63-ก.ย.64
                64,000                       -                   64,000

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ชี้แจงสัมมนาหลักเกณฑฯ                   64,000                         -                     64,000

31 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปรงใส ต.ค.63-มี.ค 64                 13,900                       -                   13,900 สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบคคล
ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนสงเสริมสนับสนุน การดําเนินการดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ม.ีค 64
                  13,900                         -                     13,900

32 โครงการเรียนรูกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ต.ค.63-มี.ค.64                 35,000                 36,600 -                 1,600

การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสรางความรูเชิงประจักษถึงโทษภัยของการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

ม.ค 64
                  35,000                   36,600 -                  1,600

33 โครงการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ

รัฐสภาและความโปรงใสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ก.พ.-ก.ย.64
                35,600                       -   35,600

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

แจงประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก ก.พ 64                   35,600                         -   35,600

ผลผลิต รอยละ ..(80) ของบุคลากรที่เปน

กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ                     

ผลลัพธ รอยละ ..(85) ของผูเขารวมโครงการมีความรู

และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และประพฤติ

มิชอบ

แบงเปน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รุนที่ 2 วันที่ 4 

พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิษภัณฑตานโกง สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 เขตดุสิต กรุงเทพ

แนวทางการพัฒนา 3.4 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกร/ประมวลจริยธรรมเพื่อใหเอื้อตอการบรรลุเปาหมายขององคกร  จํานวน 9 โครงการ

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

จัดกิจกรรมวันที่ 3 และวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แบงเปน 2 รุนๆ ละ 1 วัน

 รูปแบบรับฟงการบรรยาย ฝกปฏิบัติ และทดสอบความรู รุนที่ 1 หัวขอ 

สมดุลชีวิตที่สรางได : สุขภาพดี ชีวิตมีสุข สนุกกับการทํางานในวัยสูงอายุ

 หัวขอ การบริหารสมดุลชีวิตในยุคดิจิทัล 4.0 หัวขอ Happy Money : 

การเงินดี ชีวีเปนสุข โดย นายสรวิทย บัวศรี วิทยากรผูใหความรูแกผูเขา

รับการฝกอบรม ณ  หองประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุข

ประพฤติ



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

34 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.63-ก.ย.64                 88,000                 73,135                 14,865 จัดกิจกรรม แบงเปน 2 รุน ดังนี้                                                  

1.กิจกรรม "การบรรยายเรื่องการบริหารชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง" พรอมกัน 2 รุน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยากร : นางสาว

อุศนีย  ธูปทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ หองประชุมหมายเลข 402- 403 

ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กลุมเปาหมายบุคลากรระดับชํานาญการ 

จํานวน 100 คน                                                            2.

การศึกษาดูงานเรื่อง "การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการและการดํารงชีวิต"  ณ ศูนยประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง (ศปร. กองบัญชาการ กองทัพ

ไทย) ต คคต อ ลําลกกา จ ปทมธานี  รนที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 

ผลผลิต รอยละ..(92) ของบุคลากรสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

                                                  ผลลัพธ 

รอยละ ..(92) ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาที่เขารวมโครงการไดใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ราชการและการดํารงชีวิต

สวนตน

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

1.ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลการจัดโครงการ พ.ย 63                   88,000                   73,135                   14,865

35 โครงการวันแหงคุณธรรมและเครือขายคุณธรรมและความโปรงใส ก.ค.- ก.ย. 64               113,000                       -                 113,000
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
1.จัดงานประกาศเกียรติคุณ ยกยองบุคลากรและหนวยงานที่ไดรับรางวัล ส.ค 64                 113,000                         -                   113,000

36 โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตาม

ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา

ก.ค.- ส.ค.64               171,500
                13,935               157,565

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

รวมจัดงานถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ก.ค 64
                171,500                   13,935                 157,565

งบประมาณแผนปฏบตการ เรองท 3 4          700 000          123 670          576 330
งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3        9,257,000          488,688        8,768,312

1 โครงการพัฒนาองคกรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 

4.0)

ต.ค.63-พ.ค.64                 70,000
                      -                   70,000

สํานักนโยบายและ

แผน

ดําเนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนา

องคการสูระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ม.ค-เม.ย.64                   70,000

                        -                     70,000

2 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแมคอินทอช (iMac) สําหรับงานออกแบบและ

ผลิต สื่อสิ่งพิมพ

              488,800
                      -                 488,800

สํานักการพิมพ

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช (iMac)
                435,800                         -                   435,800

2.จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟา
                  53,000                         -                     53,000

3 โครงการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ต.ค.63-ก.ย.64                 50,000

                      -   50000.0

1.จัดทําแผนการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001 : 2018 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563                                   

 2.อยูระหวางประสานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพื่อขอ

รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ 

   

สํานักการพิมพ

ยื่นคํารองขอการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ธ.ค.63-เม.ย.63                   50,000                         -                     50,000

1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับ

การจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช จํานวน 2 เครื่อง โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

    2. จัดทํารายงานผลการพิจารณาสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑเครื่อง

คอมพิวเตอรแมคอินทอช จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง            

    3. อยูระหวางรอการตรวจรับครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช 

ํ   ื่  โ ิ ี

ต.ค.63-ก.ย.64

เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง จํานวน 17 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  จํานวน 6 โครงการ



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

4 โครงการเตรียมความพรอมรองรับเหตุการณฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและแผนดินไหว

 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ธ.ค.63- ส.ค.64                 50,000                       -                   50,000 สํานักบริหารงาน

กลาง

1 จัดอบรมแผนบริหารเหตุการณพิเศษของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหแกเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของใหเกิดความชํานาญ

พ.ค. - ม.ิย.64                   36,900                         -                     36,900

2 ซักซอมการอพยพหนีไฟ ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                   13,100                         -                     13,100

5 โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63-ก.พ.64                   6,000                   2,800                   3,200

 ดําเนินการจัดโครงการ ธ.ค.63-ม.ค.64                    6,000                    2,800                    3,200

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015

ต.ค.63-ก.ย.64                 60,000

                      -                   60,000

1.ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฝกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563     

 2.อยูระหวางการประสานงานหนวยงานภายนอกหาสถานที่ศึกษา         

    ป ิ

สํานักการพิมพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015

                  60,000
                        -                     60,000

7 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรขอมูลการประชุมวุฒิสภาอยางถูกตอง

และรวดเร็ว

ต.ค.63-ก.ย.64 ไมใชงบประมาณ สํานักการประชุม

8 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภากับหนวยงานภาครัฐ

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใชงบประมาณ สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร
9 การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลและระบบโปรแกรมประยุกต ต.ค.63-ก.ย.64             6,000,000                       -               6,000,000 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ตรวจรับงานจาง              6,000,000                         -                6,000,000

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต.ค.63-ก.ย.64             1,979,500                       -               1,979,500 สํานักงานประธาน

วุฒิสภา

ผลผลิต รอยละ 100 (80) ของกลุมเปาหมายเขารวม

รับฟงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่

กําหนด  ผลลัพธ รอยละ 84 (80) ของผูเขารับฟงการ

ชี้แจงกรอบการประเมินมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ป ิ ป ิ ั ิ

สํานักนโยบายและ

แผน

แนวทางการพัฒนา 4.2 สงเสริมการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง

แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานขอมูล โดยมีการบูรณาการ การเปดกวางและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุงสูการเปน Digital Senate จํานวน 4 โครงการ

กิจกรรมที่ 1 การรับฟงความคิดเห็นเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 สํานักงานไดมีคําสั่งที่ 2160/2563 เรื่อง แตงตั้ง

  

    

          

      

 

     

                            

       

  

 

    

   

จัดกิจกรรมวันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา ณ 

หองประชุมหมายเลข 2703   อาคารสุขประพฤติ



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

 1.กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ                        2.

วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรองทุกข                                3.

 พัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา         4. 

ติดตั้งและทดสอบระบบ                                                                             

5. อบรมการใชงานระบบ

ธ.ค63-เม.ย64

ธ.ค.63- ม.ิย64

ม.ค-ม.ิย 64

ม.ิย-ก.ค 64

ส.ค-ก.ย 64

                        -   

             1,979,500                         -                1,979,500

11 โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคลากรกับหนวยงานภายนอก ธ.ค.63- ก.ย.64               724,000                       -                 724,000 สํานักบริหารงาน

กลาง
จัดหาอุปกรณและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคลากร           กับ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                724,000                         -                   724,000

12 การเชาสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ต.ค.63-ก.ย.64             6,000,000           495,000.00             5,505,000 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ดําเนินการตรวจรับรายเดือน              6,000,000             495,000.00              5,505,000

13 การจัดหาลิขสิทธิ์การใชงาน (license) สําหรับอุปกรณเครือขาย ต.ค.63-ก.ย.64             4,851,000                       -   0 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน              4,851,000                         -   0

14 การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ต.ค.63-ก.ย.64             6,002,000           332,833.33             5,669,167 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ดําเนินการตรวจรับรายเดือน              6,002,000             332,833.33              5,669,167

15 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และ

จัดหาใหไดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอบุคลากร ในอัตราสวน 1:1

ต.ค.63- ก.ย 64           13,028,600                       -             13,028,600 วันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการ

จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและ

จัดหาใหไดในอัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนบุคลากรในอัตราสวน

 1:1 ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ หองประชุม

หมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายพงศกิตติ์  อรุณ

ภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปน

สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

16 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใชงบประมาณ สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

แนวทางการพัฒนา 4.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบความมั่นคง ปลอดภัยดานเทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปตามมาตรฐานสากล  จํานวน 5 โครงการ

   

       

คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ

พัสดุการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  รับ

เรื่องราวรองทุกขของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ระบบ และ

ไดมีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 2 ,10 และ 12 

พฤศจิกายน 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เลขาธิการวุฒิสภา

เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑสําหรับใชในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงาน                            

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานไดมีคําสั่งที่ 

2456/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับการประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑสําหรับใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรองทุกข

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ระบบ ดวยวิธีประกวดราคา

ิ ็ ิ ( ) ไ  ี ป  ํ   



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

กําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางาน ศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีของสํานักงานฯ

ต.ค.63-เม.ย 

64

นําเรียนผูบริหารตามสายบังคับบัญชา 1 ครั้ง และประกาศใชแผน 1 ฉบับ พ.ค 64

17 โครงการพัฒนานักวิเคราะหขอมูล (Data Analyst) ของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา เพื่อจัดทําฐานขอมูล Big Data

ต.ค. 63 ถึง    

  ก.ย. 64

 ไมใชงบประมาณ สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4      39,309,900          830,633      38,479,267

1 โครงการเสริมสรางประสบการณความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย สําหรับเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป ประจําป 2564

ต.ค.63-ก.ย.64               262,000                       -                 262,000 สํานักประชาสัมพันธ

1. ดําเนินงานเสริมสรางประสบการณความรูฯ ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

ใน 10 เดือน

ธ.ค 63 - ก.ย.64                 262,000                         -                   262,000

2 การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ .ศ. 2564 ต.ค.63-มี.ค.64               375,000                       -                 375,000 สํานักประชาสัมพันธ

ดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2564 ม.ค.64                 375,000                         -                   375,000

3 การจัดทําหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ธ.ค.63- ก.ย.64               600,000                       -                 600,000  เลขาฯ อนุมัติใหดําเนินการจัดทําหนังสือสรุปผลงานฯ ไดจัดสงหนังสือ

ขอความรวมมือสํานักการคลังฯ เพื่อดําเนินการจัดจางพิมพหนังสือผลงาน

ฯและจัดทําบันทึกขอขอมูลผลการดําเนินงานของวุฒิสภา ป 2563 จาก

สํานักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 เลขาฯ อนุมัติใหดําเนินการจัดทําหนังสือสรุปผลงานฯ

 - จัดสงหนังสือขอความรวมมือสํานักการคลังฯ เพื่อ

ดําเนินการ จัดจางพิมพหนังสือผลงานฯ - จัดทํา

บันทึกขอขอมูลผลการดําเนินงานของวุฒิสภา ป 2563

 จากสํานักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

สํานักประชาสัมพันธ

ดําเนินการตรวจรับงาน ม.ิย. 64                 600,000                         -                   600,000

4 การจัดทําหนังสือความรูเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และอํานาจของวุฒิสภา และความรู

ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book

ต.ค.63-ก.ย.64               100,000                       -                 100,000 อยูระหวางการศึกษาแนวทางและเคาโครงหนังสือ สํานักประชาสัมพันธ

ดําเนินการตรวจรับงาน และ เผยแพร พรอมทั้งประเมินผลการรับรู 

เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของกลมเปาหมาย

ก.ค- ก.ย.64                 100,000                         -                   100,000

5 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ต.ค.63-ก.ย.64           10,000,000         1,104,373.48             8,895,627 เปาหมาย 12 ครั้ง ดําเนินการแลว 15 ครั้ง
สํานักประชาสัมพันธ

แนวทางการพัฒนา 5.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองตอการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  จํานวน 2 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 5.2 จัดทําสื่อเกี่ยวกับการใหความรูทางดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อเผยแพรใหแกประชาชนผานหนวยงานและชองทางตางๆ จํานวน 3 โครงการ

เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  จํานวน 10  โครงการ

แนวทางการพัฒนา 4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร มีความรู ความสามารถ ในการประยุกตใชระบบ Digital อยางมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะหปรับใชเทคโนโลยีใหมไดตลอดเวลา จํานวน 1 โครงการ

งดจัดกิจกรรม เนื่องจากเปนชวงยายที่ทําการของสํานักงาน             

 นํางบประมาณไปใชในโครงการนอกแผน 2 โครงการ  ซึ่งเปนโครงการ ที่

เสนอคําของบประมาณแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ               (1. 

โครงการสภาจําลองสัญจร 2. โครงการจัดประกวดสุนทรพจน)



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

1.ดําเนินการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

เดือนละครั้ง ๆ ละ 2 จังหวัด หรือตามนโยบาย เปาหมาย 12 ครั้ง

             9,000,000          1,104,373.48              7,895,627 1.วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่  จังหวัดปราจีนบุรี เวลา

 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี เวลา 10.30 นาฬิกา  ณ จังหวัดสระแกว 

เวลา 13.30   นาฬิกา

2.ระหวางวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนรอมาเนีย

 อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

3.วันที่ 20 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา      

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครนายก

4.วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่พบสวนราชการ และ

ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

5.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่พบสวนราชการ และประชาชน

 จังหวัดอางทอง                                                                  6. 

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใตลงพื้นที่ ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตล
 7.ระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนลาง) ลงพื้นที่

 ณ จังหวัดสุโขทัย                                                                    

  8. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครนายก

 9. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่

 ณ จังหวัดสุรินทร                                                                   

      10. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ลงพื้นที่ ณ จังหวัดหนองบัวลําภู                                                   

      11. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเลย                                                              

      12. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ณ จังหวัด

เชียงราย                                                                               
   14.ระหวางวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ ณ จังหวัดราชบุรี          

15.ระหวางวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ 

จังหวัดเชียงใหม

2.ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ตามมติของคณะกรรมการ เปาหมาย 2 ครั้ง              1,000,000                         -                1,000,000



งบประมาณที่ใชจายจริง 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ (บาท)

งบประมาณตามแผนปฎิบัติ

ราชการ (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการดําเนินงาน

              สรุปผลการดําเนินงานแลวเสร็จ          

                    รอยละผลการดําเนินงาน            

           (รอยละของเกณฑที่กําหนด)

ผูรับผิดชอบ

6 การจัดทําวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ต.ค.63-ก.ย. 64             1,300,000           210,000.00             1,090,000 ดําเนินการจัดจาง บริษัท ธนอรุณการพิมพ จํากัด พิมพวารสาร "สาร

วุฒิสภา" ฉบับประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 3,000 เลม 

(งบประมาณการจัดจาง 105 000 บาท/เดือน)

สํานักประชาสัมพันธ

ดําเนินการจัดทําวารสารทุกเดือน 12 เดือน ทั้งหมด 12 ฉบับ ต.ค.63 -ก.ย.64              1,300,000             210,000.00              1,090,000

7 โครงการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนดวยกระบวนการลูกเสือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63-ก.ย.64             3,830,500                       -               3,830,500 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดําเนินการประชุม

คณะอนุกรรมการอํานวยการและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผูนํานัก

ประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนดวยกระบวนการลูกเสือ ประจําป

งบประมาณ 2564 ณ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุมหมายเลข

 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี พลเอก พิศณุ พุทธวงศ 

ประธานอนุกรรมการ เปนประธานการ

สํานักงานประธาน

วุฒิสภา

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน ดวยกระบวนการ

ลูกเสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2 ครั้ง

ธ.ค.63 - ก.พ.

64 , พ.ค.64 -

ก.ค.64

             3,830,500                         -                3,830,500

8 โครงการเสริมสรางความพรอมแกทองถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสรางผูนํา   

นักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม”

ต.ค.63-ก.ย64             4,517,800               532,247         3,985,552.99 สํานักประชาสัมพันธ

ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ทั้งหมด 6 ครั้ง ม.ค.ก.พ. ม.ีค.

,พ.ค., ม.ิย., 

ส.ค. 64

             4,517,800                 532,247          3,985,552.99

9 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา ต.ค.63-ก.ย.64               250,000                       -                 250,000 สํานักประชาสัมพันธ

จัดกิจกรรมและสงมอบเงินรางวัลใหโครงการที่ไดคัดเลือกทั้ง 40 โครงการ ส.ค 64                 250,000                         -                   250,000

10 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสรางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการมีสวนรวมของ

ประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

ต.ค.63-ก.ย.64             3,000,000               408,400             2,591,600 สํานักประชาสัมพันธ

กิจกรรมที่ 1 โครงการจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส

             2,000,000                 311,600              1,688,400

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบจัดเก็บภาพทางอิเล็กทรอนิกส                 280,000                         -                   280,000

กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรม / สัมมนาสมาชิกวุฒิสภา หรือบุคคลดานการประชัมพันธ

แบบมืออาชีพ

                500,000                   96,800                 403,200

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน (กิจกรรมพบสื่อมวลชน)                 200,000                         -                   200,000

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน (กิจกรรมเนื่องในโอกาส

วันครบรอบกอตั้งสื่อมวลชน)

                  20,000                         -                     20,000

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5      24,235,300        2,255,020      21,980,280

รวมงบประมาณทั้งหมด 75 โครงการ      73,474,200        3,610,742      69,863,458

แนวทางการพัฒนา 5.3 สงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา จํานวน 5 โครงการ




