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

จ านวน  70 โครงการ จัดโครงการแล้ว จ านวน 22 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 โครงการเพิม่ความรู้ทักษะงานตรวจสอบภายใน 
(กลุม่ตรวจสอบภายใน) 

8,600 9,910 -1,310 

  
2 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 

(ส านกับริหารงานกลาง)  
15,000 11,705 3,295 

   
3 โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับวินัยและโทษ

ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการรัฐสภาพร้อม
กรณีตัวอยา่ง (ส านกับริหารงานกลาง)                            

25,000 21,900 3,100 
 

    

4 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉนิ
กรณเีกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจ าอาคารสุขประพฤติ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ส านกับริหารงานกลาง)                            

86,000 20,800 65,200   

5 โครงการจดัการแข่งขันโต้วาทีระดบัมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสรมิ
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  (ส านักประชาสมัพันธ)์ 

500,000 41,450 458,550 
 

  

6 โครงการจดัท าหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา (ส านักประชาสัมพนัธ์) 

100,000 71,690 28,310   

7 โครงการจดัท าเอกสารเผยแพรเ่พื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภา 
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 

200,000 298,000 98,000 

  
8 โครงการเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการ

คลังรัฐสภา (ส านักการคลังและงบประมาณ) 
8500 7,000 1,500 

  
9 โครงการจัดสวัสดิการเพิม่เตมิ และการสร้างการพึ่งพาตนเอง 

(ส านักการคลังและงบประมาณ) 
50,000 40,069 9,931 

  
10 โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และ

เร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  
11 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานด้าน

นิติบัญญตัิและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

143,000 115,981 27,019 1.  

2.  
 



ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

12 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

19,300 16,300 3,000 

    
13 โครงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักเพื่อน าไปสู่การ

บรรลเุป้าหมายขององค์กร (ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
168,400 36,385 132,015 

  
14 โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
171,800 11,380 160,420 

  
15 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน

ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

536,500 239,414.75 297,085.25 

  
16 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

development plan : IDP) (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
30,000 16,928 13,072 

  
17 โครงการส่งเสรมิความสัมพันธ์และสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ท างานอย่างมีประสิทธภิาพและมีความสุข  
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

130,000 59,000 71,000 

  

18 โครงการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยดีิจิทัล           
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2563-2565 
(ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

19 ช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
(ส านกันโยบายและแผน) 

20,000 6,750 13,250 

   
20 โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมิน

ความคุ้มค่าของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ส านกันโยบายและแผน)  

133,000 124,627 8,373 

   
21 โครงการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา  (ส านักนโยบายและแผน)  
103,000 79,286 23,714 

   
22 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเช่ือมต่อ eMENSCR ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา (ส านกันโยบายและแผน) 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ   
 รวม 2,448,100 1,228,575.75 1,219,524.25   

 

 

 

หมายถึง 

 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

 หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย    
 



 

1 8,600.00
2 905,600.00
3 21,074,800.00
4 175,600.00
5 118,200.00
6 504,000.00
7 -
8 -
9 -
10 -
11 141,500.00
12 11,481,500.00
13 46,716,368.00
14 105,750.00
15 256,000.00

งบประมาณที่ขอปรับ 
(บาท)ที่

สถานะของโครงการ

-

จํานวน
โครงการ

31.42% 48

ตารางสรุปการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2562– มิถุนายน 2563)

คงเหลืองบประมาณ 
(บาท)

22
รวม 70 84,611,268.00 21,764,400.12 59,723,517.88 26.71

-

11,606,500.00

46,716,368.00

159,900.00

256,000.00 4 0

5

-

1 8 -

- 2 -

1 -

7 11 -

-

- 1 -

-

- 1 -

- 1

3 8 -

3 5 -

2 1 -

-

อยู่ระหว่าง
ยกเลิกดําเนินการ

47.46

-

-

-

-

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ

115.23

-

31.06

30.98

39.82

1 - -

-

1 3

- 1-

-

-

3,546,646.75

11,011,984.00 23.57

-

82.29

จัด
โครงการ

แล้ว

70.04

30.89

-

504,000.00

-

-

141,500.00

-

210,663.00

-1,310.00

905,600.00

14,529,355.63

239,178.00

-

-

-

-

99,100.00            

-

42,400.00

7,934,853.25

35,704,384.00

105,750.00

45,337.00

121,195.00

71,131.00

264,822.00

4

1

18

9

2 -

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท)

8,600.00

3,830,500.00

3

5

1

งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง (บาท)

              9,910.00

-

6,545,444.37

54,405.00

47,069.00

21,074,800.00

194,900.00

118,200.00

1

4

1

81,487,918.00

1

1

11

8

สํานักวิชาการ

สํานักการประชุม

สํานัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สํานักงานประธานวุฒิสภา

สํานักประชาสัมพันธ์

สํานักบริหารงานกลาง

สํานักการคลังและงบประมาณ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักการพิมพ์

สํานักนโยบายและแผน

สํานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

สํานักกฎหมาย

สํานักภาษาต่างประเทศ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักกํากับและตรวจสอบ



1 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 ก.ค. 2563 

โครงการทีต่้องด าเนินการจ านวน 48 โครงการ  

(กรกฎาคม - กันยายน 2563) 

ล าดับ โครงการ / ส านัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1 โครงการพัฒนาผูน้ านักประชาธิปไตยส าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสือ 
(ส านักประธานวุฒสิภา) 

3,830,500 - ปรับจ านวนครัง้การจัดกิจกรรม จาก 2 ครั้งเหลือ 1 ครั้ง 
- ระยะเวลาด าเนนิการ จากเดือนตุลาคม 2562 – กนัยายน 
2563 เป็น เดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2563  
- ปรับลดจ านวนงบประมาณ จาก 3,830,500 บาท เหลือ 
905,600 บาท 

2 โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย 
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

300,000  

3 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง บทบาทหน้าที ่และ
อ านาจของฝ่ายนิตบิัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศกึษา (สภาจ าลอง) 
(ส านักประชาสัมพันธ์)  

300,000 - ระยะเวลาด าเนนิการ จากเดิมในต่างจังหวดัจ านวน 10 ครั้ง 
และในกรุงเทพฯ จ านวน 5 ครั้ง  

4 โครงการจดัท าหนงัสือ “สรุปผลงานวฒุิสภา” ในรปูแบบหนงัสือ และ e-Book 
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

650,000  

5 โครงการจดัท าวารสาร “สารวฒุิสภา” ในรปูแบบหนังสอื และ e-Book 
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

1,650,000  
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6 โครงการเสริมสร้างความพรอ้มแก่ทอ้งถิน่ หลักสตูร “กระบวนการเสริมสร้าง 
ผู้น านกัประชาธิปไตยแบบมสี่วนรว่ม” 
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

6,024,800 - ปรับจ านวนครัง้ของการจดัท ากิจกรรมในภูมิภาคจาก 7 
ครั้ง เหลือ 6 ครั้ง และจดัสมัมนาในกรงุเทพฯ จาก 1 ครั้ง
เพิ่มเป็น 2 ครั้ง 

7 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมเครือข่ายผูน้ านกัประชาธิปไตยวุฒิสภา 
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

550,000  

8 โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุกในยุคดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมขุและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักประชาสัมพันธ์) 

4,100,000  

9 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
(ส านักประชาสัมพันธ์) 

7,000,000  

10 โครงการจดัท า/ปรับปรุงแผนก าลังคนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถ
รองรบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

22,800 - ปรับรปูแบบการด าเนนิงาน 
- ปรับกลุ่มเป้าหมาย  
- ปรับระยะเวลาด าเนินการ จาก มกราคม - กนัยายน เป็น 
เมษายน–กันยายน 2563 

11 พิธีอ าลาราชการ ประจ าปี 2563 (ส านักบริหารงานกลาง) 46,100 - ปรับรปูแบบการด าเนนิงาน 
- ปรับระยะเวลาเป็น พฤษภาคม – กนัยายน 2563 
- ปรับลดกลุม่เป้าหมายจาก 300 คน เปน็ 60 คน2- ปรบัลด
จ านวนงบประมาณ จาก 46,100 บาทเป็น 26,800 บาท 



3 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 ก.ค. 2563 

ล าดับ โครงการ / ส านัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

12 โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนติิบัญญัติ (ส านักวชิาการ) 400,000  
13 การน าเสนอผลการปฏิบตัิงานการตดิตามและประมวลผลงานของวุฒิสภาด้าน

กระทูถ้ามและรายงานประจ าปี 
(ส านักวิชาการ) 

42,000  

14 โครงการเชื่อมโยงขอ้มูลผลงานดา้นวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ  
(ส านักวิชาการ) 

62,000 - ปรับระยะเวลา จากเดือนเมษายน – กันยายน เป็น เดอืน
กรกฎาคม – กันยายน 2563 

15 โครงการพัฒนางานด้านตา่งประเทศในมติิของภาษาและวฒันธรรม  
(ส านักภาษาตา่งประเทศ) 

141,500 - ปรับกลุม่เป้าหมาย  
- ระยะเวลาด าเนินการ จากมนีาคม – กันยายน 2563 เปน็ 
พฤษภาคม – กันยายน 2563 
- จ านวนกิจกรรม จาก 3 กิจกรรมเปน็ 2 กจิกรรม 

16 โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิานด้านนติิบัญญตัิและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตรช์าติ (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

357,000 - ปรับรูปแบบการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร จาก ณ ต่างจงัหวัด 2 
วัน 1 คนื เปน็ ณ ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา จ านวน 1 วัน 
- ระยะเวลาด าเนนิการ มกราคม – มนีาคม เปน็ พฤษภาคม  
- งบประมาณ จาก 87,000 เป็น 17,000 บาท 

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร (Management Competency) 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

570,000  
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18 โครงการพัฒนาการจดัการความรูแ้ละระบบการเรียนรูอ้งค์กร 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

140,000 - กิจกรรมที่ 1 ปรับรูปแบบกิจกรรม จากการฝึกอบรมเป็น
การเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ (Thai MOOC- กลุ่มเป้าหมาย 
ลดลงจาก 40 คน เป็น 30 คน 
- งบประมาณ จาก 50,000 ปรับเป็นไม่มคี่าใช้จ่าย 
- กิจกรรมที่ 2 ปรับจ านวนกิจกรรม จาก 6 ครั้งเป็น 4 ครั้ง  
- ระยะเวลาเป็น พฤษภาคม – สิงหาคม 
- งบประมาณ จาก 12,000 บาท เป็น 4,800 บาท 

19 โครงการสง่บุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก  
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

2,249,100  

20 โครงการสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

2,800,000  

21 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ณ ต่างประเทศ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

2,500,000  

22 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุสิภาไทยกับ
ต่างประเทศ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)   

1,000,000  

23 โครงการสง่เสรมิสนบัสนนุและพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)และสิง่แวดล้อม (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)   

38,000  
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24 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาบุคคลากรใหป้ฏิบัตติามประมวลจริยธรรม
เจ้าหนา้ที่รฐัสภา (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)   

160,000  

25 โครงการคัดเลือกและเชิดชเูกียรติการปฏบิัตกิารปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)   

214,500  

26 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล และความ
โปรง่ใส (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)   

253,900  

27 โครงการจดัหาอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูแบบเคลือ่นที่ส าหรบัเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
หนา้จอสัมผสัส าหรับสมาชกิวุฒสิภาและบุคลากรของหนว่ยงาน จ านวน 284  
เลขหมาย (ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

1,093,968  

28 การเชา่สายน าสญัญาณความเร็วสูง (Leased Line) 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

6,000,000  

29 การจดัหาลขิสิทธิ ์(license) ส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

4,851,000  

30 การบ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

600,000  

31 การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรกัษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์(ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

6,002,000  
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32 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณป์ระกอบเพื่อทดแทนของเดิมและ
จัดหาให้ได้จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรต์่อบุคลากร ในอตัราส่วน 1:1 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

22,769,400  

33 โครงการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรบัรองมาตรฐานระบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 (ส านักการพิมพ์) 

85,600  

34 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบรหิารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ส านักการพิมพ์) 

20,150 - รปูแบบการฝึกอบรม ปรับจากศึกษา 
ดูงานเปน็จัดบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ 2 รุน่ ๆ ละ 32 
คน และอบรมทบทวนความรู้ตามมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 จ านวน 2 รุน่ ๆ ละ 32 คน 

35 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, 
Succession Plan, Talent Management และ Job Rotation) 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

36 โครงการทบทวนมาตรฐานความรูค้วามสามารถที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน ทกัษะ
และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบตัิงาน 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

37 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

ไม่ใช้งบประมาณ  



7 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 ก.ค. 2563 

ล าดับ โครงการ / ส านัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

38 โครงการบรหิารจดัการครุภัณฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่ 
(ส านักการคลังและงบประมาณ) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

39 โครงการบูรณาการฐานข้อมลูวิชาการสังกัดรัฐสภาและกฎหมายของส่วน
ราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ส านักวิชาการ) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

40 โครงการจดัท าข้อมูลวิชาการในรูปแบบ (Service Delivery) 
(ส านักวิชาการ) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

41 โครงการพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาอยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเรว็(ส านักการประชุม) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

42 โครงการจดัท าระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการมีส่วนรว่มของประชาชนใน
กระบวนการไดม้าซึ่งบคุคลผู้ด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
บัญญตัิและกฎหมายบญัญตัิ (ส านักก ากับและตรวจสอบ) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

43 โครงการจดัท าฐานข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษา
กฎหมาย/การควบคมุการบริหารราชการแผ่นดินรายดา้น  
(ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  



8 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 ก.ค. 2563 

ล าดับ โครงการ / ส านัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

44 โครงการจัดท าบทวเิคราะห์เพ่ือสนบัสนนุงานตดิตามเสนอแนะและเร่งรดัการปฏิรปู
ประเทศ และการจดัท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาตแิละงานวิชาการ 
(ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

45 โครงการจดัท าบทวเิคราะหก์ระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย (ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลกั) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

46 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภานิติ
บัญญตัิ ส านักกฎหมาย (หลัก) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

47 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสข์อง
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภากับหน่วยงานภาครัฐ 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

48 โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ไม่ใช้งบประมาณ  

 



   

     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่  1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ   แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ต.ค.62 - ก.ย.63 400,000.00         239,178.00        160,822.00        ดําเนินการแล้ว 2 ครั้ง คงเหลือ 2 ครั้ง สํานักวิชาการ

1. เสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา เลือกหัวข้อการสัมมนา 
ประสานวิทยากร สถานที่และขออนุมัติโครงการฯ

ต.ค. 62 ,ม.ค.63,
เม.ย.63 ,ก.ค.63

400,000.00         239,178.00        160,822.00        

 2. ดําเนินการจัดสัมมนาฯ 4 ครั้ง ต.ค.62, ม.ค
,พ.ค.,ส.ค63

-                    1.ดําเนินการแล้ว 2 ครั้ง 1. วันที่ 17 ต.ค. 62 จัดสัมนาเรื่อง การ
เสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  ณ โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบุรี 
  2.วันที่ 16 ม.ค. 63 จัดการสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ในมุมมองวุฒิสภา” ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ                                                          
          3. อยู่ระหว่างการพิจารณาหัวข้อในการจัดสัมนาครั้งที่ 3 
ประชุมคกก.วันที่ 28 พ.ค.63

 3. สรุปรายงานผลการสัมมนาฯ เสนอคณะกรรมการวิชาการ ต.ค.62, ม.ค,พ.ค.,
ส.ค.63

-                  

 4. เผยแพร่ผลการสัมมนาฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ก.ย..63 -                  

การนําเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา         
ด้านกระทู้ถามและรายงานประจําปี

เม.ย.- ก.ย.63 42,000.00           -                   42,000.00         อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการติดตามฯและประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถามและรายงานประจําปี

สํานักวิชาการ

 1.รวบรวมข้อมูล ประมวลผลจัดทําต้นฉบับหนังสือ ออกแบบสื่อ 3 รูปแบบ             
2. จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง

 มิ.ย- สค.63         
ก.ย 63

-                  อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลจัดทําต้นฉบับ
หนังสือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2563  ประจําเดือนมิถุนายน 2563 รอบ 9  เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและ
กฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา การ
จัดทําคู่มือการนําเข้าข้อมูล และคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลวิชาการ
และฏฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนการสร้างภาคี
เครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายภายในองค์กร

สํานักวิชาการ (หลัก)
สํานักการประชุม
สํานักกรรมาธิการ 1, 2, 3
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข             
สํานักกฎหมาย                                     
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักนโยบายและแผน

1.ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 พ.ศ.2562 –2565 
2.จัดทําแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
พ.ศ.2563                                                                                         3.
 นําเข้าข้อมูลลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูล                                   4.
 มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายในองค์กร

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

1. ดําเนินการทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและ
กฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2562-2563 แล้วเสร็จ
   2.ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2563 แล้วเสร็จ      
   3.ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแล้ว



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการจัดทําข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักวิชาการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.ประชุม 1 ครั้ง  /จัดทําแผน 1 แผน ต.ค 62

2.ดําเนินการตามแผน พ.ย.62 - ก.ย.63

3.ประชุม 11 ครั้ง พ.ย.62 - ก.ย.63
4. ระดมความคิดเห็น 1 ครั้ง ส.ค 63

5. จัดทํารายงาน 1 ฉบับ ก.ย 63

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ ต.ค.62 - ก.ย.63 62,000.00         -                   62,000.00         ปรับโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 สํานักวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก      
ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ต.ค.62 - พ.ค.63 12,000.00         -                   12,000.00         

กิจกรรมที่ 2 สํารวจและคัดเลือกหน่วยงานทางวิชาการภายในประเทศที่จะทําการเปิด
การเจรจาในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย

ต.ค.62 - ก.ย.63 50,000.00         -                   50,000.00         

  1.วันที่ 1  ต.ค.62  ประชุมคณะทํางาน Webpage สํานักวิชาการ
   2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหารือเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการจัดทําข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกับ
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและผบก.กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล เพื่อ
กําหนดรายละเอียดการดําเนินโครงการ  กลุ่มเป้าหมาย และ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลวิชาการ  กําหนดรายการข้อมูล
วิชาการและวิธีการจัดทําข้อมูลวิชาการที่ใช้ในการดําเนินโครงการ  
  กําหนดรูปแบบการนําเสนอโครงการและการสื่อสารข้อมูล
วิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย  กําหนดวิธีการประเมินผลโครงการ  
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ                  
          3. จัดทําบันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทําเว็บไซด์หรือเว็บ
เพจ    เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการใน
รูปแบบ Service Delivery ไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร วันที่ 31  ต.ค 62                                             
                   4.จัดประชุม จํานวน 3 ครั้ง                            
                      5. จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล -รูปแบบ เพื่อ
นําไปใช้ในการจัดทาํโครงการจัดทําข้อมูลวิชาการในรูปแบบ 
Service Delivery 
  6. อยู่ระหว่างการจัดทําและแก้ไขหน้าเว็บไซด์โครงการ
7. จัดทําหน้าเว็บไซด์โครงการเสร็จพร้อมทดสอบการใช้งาน

1. ปรับแผนกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการประจําปีงบประมาณ
ในกิจกรรมที่ 2
2. ปรับเปลี่ยนงบประมาณในการดําเนินโครงการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนกิจกรรมการดําเนินงาน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ  สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
 สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย
 สํานักนโยบายและแผน สํานักการต่างประเทศ
 สํานักภาษาต่างประเทศ                            
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กําหนดกลไกหลักในการจัดทําฐานข้อมูล และศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน      
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 1/2 ครั้ง

ต.ค.62 - ก.ย.63 

2. กําหนดขอบเขตและรายการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ฯ  1 แนวทาง ม.ค.- มี.ค.63

3. สํารวจความต้องการ จัดทําข้อกําหนดในการใช้งาน  1 ฉบับ ปรับปรุง / พัฒนา 
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย 1 ครั้ง

ม.ค.- ก.ย.63

4. รายงานผลการดําเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบับ มี.ค. และ ก.ย.63

1.คกก.พัฒนางานวิชาการของ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ 2563 ได้มีคําสั่งตั้งคณะอนุ.กก.พัฒนาฐาน
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมาย/การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินรายด้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมี
การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63                       
 2.ที่ประชุมคณะอนุ.กก.มีมติกําหนดแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล 
เพื่อเสนอประธานคกก. ดังนี้                                               
 1.ขอบเขตข้อมูลสาํหรับใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิชาการ   
 มี 5 รายการ (1) รายงานการศึกษาดูงานภายในและตปท.ของ
คณะกมธ. (2) รายงานสรุปการสัมนาของคณะกมธ. (3) รายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกมธ.  (4) เอกสารประกอบการประชุม
ของคณะกมธ. (5) ทําเนียบผู้มาชี้แจง                                    
       2.แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิชาการ เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในระบบสนง.อัตโนมัติ และฐานข้อมูล HR                  
  3.แนวทางการนําเข้าข้อมูล  ทั้งนี้ ได้ดําเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลแล้ว จํานวน 3 รายงาน (ลําดับที่ 1-3)



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักกฎหมาย (หลัก)
สํานักการต่างประเทศ สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักวิชาการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ต.ค.- ธ.ค. 62 1.คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 2338/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย ลว 6 ธ.ค.62  

  2. ประชุม/เสวนา/สัมมนาผู้รับผิดชอบ                                                       
3.นําเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน                                          
4.ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน

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

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธค.62                  
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนําเข้าข้อมูลดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
กฎหมายอาเซียน คําสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ.63            4.
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 ก.พ 63 เพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 10 มี.ค 2563 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ (Cop)       
 5.นําเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในรายงาน
ข้อมูลกฎหมาย รวมจํานวน 10 ฉบับ                                    
  6.ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลกฎหมายในฐานข้อมูลในเว็บไซด์ 
http://asean-law.senate.go.th จํานวน 36 ฉบับ โดยเป็น
กฎหมายไทย จํานวน 17 ฉบับ และกฎหมายอาเซียนอื่น ๆ 19 
ฉบับ 2.ทําการปรับปรุงข้อมูลกฎหมายในฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย ทั้งหมด 10 ฉบับ 3.ทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กฎหมายข่าวสารอันเกี่ยวกับอาเซียนในสื่อเฟสบุ๊ค 10 ครั้ง จํานวน 
4 ฉบับ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการจัดทําบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือ
คณะกรรมาธิการ

ต.ค.62- ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สํานักวิชาการ
สํานักกฎหมาย

1. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 5 ครั้ง ต.ค.62- ก.ย.63 อยู่ระหว่างการดําเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามและ     
รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มงานคณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่มีการพิจารณา
 ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติ

2. การจัดทําบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 1 ฉบับ ต.ค.62- ก.ย.63
โครงการพัฒนางานด้านต่างประเทศในมิติของภาษาและวัฒนธรรม พ.ค.-ก.ย.63 141,500.00        99,100.00           42,400.00           เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาสที่ 3 - 4 สํานักภาษาต่างประเทศ

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ มิ.ย.-ก.ค.63 99,100.00          99,100.00           -                    

2.กิจกรรมระดมสมองและนําเสนอผลงาน 2.1 กิจกรรมระดมสมอง ก.ค.-ก.ย.63 31,200.00          31,200.00           

  2.2 การนําเสนอผลงาน

ก.ย.63 11,200.00          11,200.00           

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 645,500.00       338,278.00        307,222.00        

จัดกิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การผลิตสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื่อพัฒนางาน" ในวันที่ 29 มิ.ย -1 ก.ค 2563 เวลา 09.00
 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุข
ประพฤติ จัดรูปแบบการอภิปรายและฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์กุล
เชษฐ์ เล็กประยูร และผศ.สุมาลี เล็กประยูร คณาจารย์จากคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการจัดทําบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ

ต.ค.62- ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างดําเนินการ สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สํานักวิชาการ
สํานักกฎหมาย
สํานักนโยบายและแผน

1. ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน ระบุประเภทของเอกสารวิชาการ และศึกษารูปแบบ 
ของเอกสารวิชาการ 1/3 ครั้ง

ต.ค.62 - ม.ค.63 1.คกก.พัฒนางานวิชาการของ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ 2563 ได้มีคําสั่งตั้งคณะอนุ.กก.ขับเคลื่อนการ
จัดทําเอกสารวิชาการของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 และมีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
11 มี.ค.63                                                                 
2.ที่ประชุมคณะอนุ.กก.มีมติกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดทํา
เอกสารวิชาการของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอประธาน 
คกก. ดังนี้   1.การจัดทําเอกสารวิชาการของสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา  1.1) รปูแบบเอกสารวิชาการ 3 รูปแบบ (1) บทความ (2)
ภาพนิ่ง (3) ภาพเคลื่อนไหว

2. ออกแบบระบบ แนวทาง หรือ กลไก 1 แนวทาง และระบุกลุ่มเป้าหมายในการจัดทํา
เอกสารวิชาการ 1 ครั้ง และอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  1 ครั้ง

มค. - 15 เม.ย. 63    

3. กลุ่มเป้าหมายจัดทําเอกสารวิชาการ   1 ครั้ง เม.ย. - ก.ย. 63

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

5. จัดประกวดและมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจําปี ส.ค. 63
6. สํารวจคุณภาพของเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง และรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบับ

มี.ค.63 และก.ย.63

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่  2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

   1.2) แนวทางการเสนอเอกสารวิชาการของสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา 1.กลุ่มบุคลากรที่ต้องจัดทําในนามสํานัก 2.กลุ่มบุคลากร
ผู้สมัครใจนําเสนอในนามส่วนตน                                         
        1.3) การเผยแพร่เอกสารวิชาการ  ช่องทาง 
website,Facebook,Line เป็นต้น                                  
1.4.) แรงจูงใจและการให้รางวัล  มอบเกียรติบัตร การเลื่อน
เงินเดือน  (PMS) ค่าตอบแทนวรสารจุลนิติ แนวทางการนําเข้า
ข้อมูล     2.การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการจัดทําเอกสารวิชาการ
 เชิญชวนบุคลากรสนง.ผู้สนใจเสนอต่อคณะอนุ.กก. ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ระบบสนง.อัตโนมัติ' Website,Facebook,Line เป็นต้น
 ปรธานคกก.เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอเมื่อวันที่ 29 มี.ค.63



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ eMENSCR ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

พ.ย.62 - มิ.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักนโยบายและแผน (หลัก)
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษาข้อมูลระบบ eMENSCR 1 ครั้ง และประสานงานกับสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ก.พ.63 - มี.ค.63 ดําเนินการศึกษาข้อมูลระบบ และได้ประสานงานกับสํานักงาน   
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการติดตามประเมินผล 1 ระบบ ก.พ.63 - มี.ค.63 ดําเนินการแล้ว

3. จัดทํารายงานการศึกษา 1 ฉบับ เม.ย 63 ดําเนินการแล้ว

4. จัดทําแนวทางการดําเนินงานเชื่อมโยงระบบ 1 โครงการ พ.ค. - มิ.ย. 63

โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
วุฒิสภา

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ ผลผลิต แนวทางการดําเนินการสนับสนุนงาน
ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ดําเนินการตามแผน การปฏิรูปประเทศและการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา 1 
ฉบับ             ผลลัพธ์ ดําเนินการตามแนวทาง
และวิธีการในการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ดําเนินการตามแผน การปฏิรูปประเทศและการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รายงานผลต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง

(คณะกรรมการฯ)
สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก)
สํานักนโยบายและแผน
สํานักวิชาการ
สํานักกฎหมาย

  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ                                                                         
2. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดแนวทางและวิธีการ               
 3.ดําเนินการตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด                                              
4.รายงานผลการดําเนินการต่อเลขาธิการวุฒิสภา

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

  1.ดําเนินการตั้งคณะกรรมการ และมีการประชุมโดยที่ประชุม
เห็นชอบบทบาทหน้าที่ของสํานักต่างๆ ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ต.ส.ร.                                                           
     2.คกก.ได้กําหนดแนวทางและวิธีการ จัดทํา คู่มือ ต.ส.ร. และ
จัดทํา Flowchart ดังนี้  (1) กลไกสนับสนุนการดําเนินงาน ต.ส.ร. 
และการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (2) กลไกสนับสนุนการ
เสนอแนะและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อ
ดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ  (3) 
การตั้ง LINE กลุ่มคกก.                                                     
       3. ดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด โดยมอบให้สํานักเทคโนฯ
 ดําเนินการออกแบบระบบ ต.ส.ร                                        
4.สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในโครงการ
พัฒนาความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบติงานด้านนิติ
บัญญัติและการติดตามยุทธศาสตร์ชาติ จํานวน 3 หลักสูตร

0 0 0                                                งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 

ผลผลิต รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและ
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบ 
eMENSCR จํานวน 
1 ฉบับ                                           
ผลลัพธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางใน
การพัฒนาระบบและการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR จํานวน 1 โครงการ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ
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    งบประมาณ     
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ดําเนินการ
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      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โครงการเพิ่มความรู้ทักษะงานตรวจสอบภายใน ม.ค.- เม.ย.63           8,600.00             9,910.00 -          1,310.00 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.     
 ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ จัดโครงการเพิ่ม
ความรู้ทักษะงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้แก่ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายนิติ
กร นิตยาชิต นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ หัวข้อ "การนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ" แก่ผู้เข้าอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย 17 คน เข้าร่วม 15 คน ผ่านเกณฑ์ 12 คน

ผลผลิต                                                  
1.ร้อยละ 80.33 (85) ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมโครงการที่กําหนด                                 
    2.ร้อยละ 80 (80)ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
จากการอบรมเพิ่มขึ้น                                  
   ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(80) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
จากการอบรมเพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายนําความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เม.ย.- ก.ย.63          22,800.00 0          22,800.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ (เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาส      
ที่ 3-4)

สํานักบริหารงานกลาง

1. ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงกําลังคนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ม.ค.- ก.ย.63 0                    -   ตั้งคณะกรรมการตามคําสั่งของสนง.เลขาธิการวุฒิสภาที่ 
765/2563ลงวันที่ 16 เม.ย 63 และได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
กําลังคนของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนของสํานักงาน 2 ครั้ง        
  ครั้งที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนกําลังคน                                      
 ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                               
    3.จัดทํารายงานสรุป

พ.ค.- ก.ค.63 0                    -   ครั้ง 1 จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนกําลังคน 2 รุ่น ๆละ 
 50 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย 63 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ 
อาคารสุขประพฤติ  รุ่นที่ 2 วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 - 12.00
น. ณ อาคารสุขประพฤติ
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โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ต.ค.62- ส.ค.63 15,000.00         11,705.00          3,295.00           ผลผลิต ร้อยละ 70.13 (80) ของกลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการตามที่กําหนด                      
 ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(80) ของกลุ่มเป้าหมายได้นํา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

สํานักบริหารงานกลาง

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 คําสั่ง ต.ค.62 - ก.พ.63 -                     -                    ดําเนินการแล้ว

2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดําเนินงานด้าน
การบริหาร 1 ครั้ง

มี.ค.63 15,000.00         11,705.00           3,295.00            จัดกิจกรรม ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทํา
ผลงานที่ใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
สายงานนิติการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อบรมใน
วันที่ 14 พ.ย. 62  ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703  อาคารสุขประพฤติ
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งสายงานนิติกรที่มี
คุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 จํานวน 109 คน 2)
 รุ่นที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดทําผลงานที่ใช้ในการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาการ 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย และดร.ถวิลวดี บุรีกุล อบรม
ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย 62 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการดําเนินการด้านวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  อาคารสุขประพฤติ 
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน 
ํ ้ ่ ิ ็ ้3. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายฯ 1 ครั้ง ก.ค. - ส.ค.63 -                     -                    อยู่ระหว่างดําเนินการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง

ต.ค.62 - ก.ย.63              25,000           21,900.00            3,100.00 จัดกิจกรรมฝึกอบรมวันที่ 17 มี.ค.63 ณ ห้อง 2702             
อาคารสุขประพฤติ

ผลผลิต มีการจัดกิจกรรมชี้แจง ให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการทั่วไป 
การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ และการ
ดําเนินการทางวินัยในส่วนที่สําคัญ 1 ครั้ง          
 ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 (80) ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายได้นําความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัยและการดําเนินการทางวินัยไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

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

พ.ย.62 - ส.ค63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

กิจกรรมที่ 1  1.1  ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ โดยจัดทําเป็น (ร่าง) 
ประกาศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง                                                  
   - คณะทํางานทบทวน (ร่าง) ประกาศ 1 ครั้ง ดําเนินการแจ้งเวียน 1 ครั้ง             - 
   เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง แจ้งเวียน 1 ครั้ง จัดอบรม 1 ครั้ง

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

 1.1 ดําเนินการทบทวนความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ 5 สาย
งานที่มีต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา จัดทําบันทึกแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ 5 สายงาน คือ สายงาน
วิทยาการ สายงานนิติการ สายงานวิเทศสัมพันธ์ สายงาน
ทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีต่อ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ คณะทํางานทบทวนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาพิจารณา (ร่าง) ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง 
การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการทุกสาย
งานเมื่อวันที่ 27 เม.ย.63  และวันที่ 12 พ.ค.63 ได้เผยแพร่การ
ทบทวนและจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4 สายงาน 
ที่ดําเนินการเสร็จแล้ว คือ สายงานวิทยาการ สายงานวิเทศสัมพันธ์
 สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ในรปแบบคลิปวีดีโอ แผ่นพับ

1.2 ดําเนินการจัดทํามติของคณะทํางาน
ดําเนินการทบทวนและจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา- ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) สายงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สายงานวิชาการพัสดุ สายงาน
จัดการงานทั่วไป สายงานวิชาการบัญชี สายงาน
วิชาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบ
ภายใน สายงานประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการ
โสตทัศนศึกษา สายงานวิชาการช่างศิลป์ และสาย
งานบรรณารักษ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมติคณะทํางานเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
- ดําเนินการแจ้งเวียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 สาย
งาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)                           
   - ทบทวน หลักเกณฑ์ 1 ครั้ง                                                                - 
ดําเนินการตามแผน  1 ครั้ง                                                                     
สํารวจความพึงพอใจ/ สรุปผล/ รายงานเลขาธิการวุฒิสภา/ สํารวจตําแหน่งที่ว่าง  1 
ครั้ง

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

                        1.ดําเนินการทบทวนแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร (Succession 
Plan) จากการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณา
เปรยีบเทียบการดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหน่งของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 2.จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานัก สนง.เลขาธิการวุฒิสภา                                             
       3.ดําเนินการสํารวจตําแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณใน
แต่ละปี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา    
           4. การสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง และการพัฒนาผู้สืบทอด
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2563 โดยที่ประชุมได้
พิจารณาแผนดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้
ทบทวนแผนดําเนินการและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ทั้งนี้ กําหนดให้มี
การประชุมชี้แจงให้กับกลุ่มผู้สืบทอดตําแหน่ง และผู้มีคุณสมบัติใน
ปี ศ 2563 ใ ื ิ 2563
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กิจกรรมที่ 3 ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
 1.รายงานผลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง
 2. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง                      
   3.สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการตามกรอบ Talent Management 
    1 ครั้ง                                                                                            
     4. สร้างความเข้าใจ 1 ครั้ง                                                                  
     5.รับสมัครคัดเลือก 1 ครั้ง                                                                   
      6.คัดเลือก 1 ครั้ง

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

  1.สํานักบริหารงานกลางจัดทําหนังสือส่งมอบรายงานผล
ข้าราชการ  ผู้มีศักยภาพสูง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562    
ไปยังสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อดําเนินการพัฒนาข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก                                        
 2.วันที่ 19 พ.ค.63 สนง.ได้ประกาศรายชื่อขรก.รัฐสภาสามัญ     
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ราย คือ 1.นางสาวอุษา
 ถาละคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2.นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ                             
 3.คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
  -ทบทวน/ ประชาสัมพันธ์ /นําแนวทางไปปฏิบัติ 1 ครั้ง                                  
 - ติดตาม  1 ครั้ง                                                                          - 
ประชุม 1 ครั้ง

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

1. นําแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานไปดําเนินการปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จํานวน 13 ราย          2.
 อยู่ระหว่างการติดตามการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ที่ได้รับการหมุนเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จํานวน 2 
สายงาน คือ 1) สายงานทรัพยากรบุคคล และ 2) สายวิเคราะห์
นโยบายและแผน   3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทาง
 การหมุนเวียนการปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 
09.30 น.จะดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ในเดือนก.ค 63

                                                         

โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

1. ศึกษา/ค้นคว้า/เก็บรวบรวมข้อมูล 1 ครั้ง ต.ค.62 - มี.ค.63  1. ปรับปรุงแผนดําเนินการโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ
 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                        
2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทบทวนพจนานุกรม
สมรรถนะ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                            
3. คัดเลือกสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับข้าราชการสายงานวิชาการ
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

2. นําผลที่ได้ไปดําเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห/์ออกแบบมาตรฐาน 1 ครั้ง เม.ย.- ก.ค.63 อยู่ระหว่างดําเนินการ
3. รายงานผลการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  1 ครั้ง ส.ค. - ก.ย. 63
4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายฯ 1 ครั้ง ก.ค. - ส.ค.63
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Information System : HRIS)

ม.ค.- ก.ย 63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักบริหารงานกลาง

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดข้อมูลที่จะนําเข้าสู่ Web Service                       
    2. ดําเนินการนําข้อมูล                                                                        
    3. จัดทํารายงานผลการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรฯ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

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

  1. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดข้อมูลที่จะนําเข้าแล้ว  
   2. ดําเนินการนําเข้าข้อมูลบุคลากร ให้ครบถ้วน ทันสมัย ใน
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS โดยการ
นําเข้าข้อมูล ประวัติในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล สถิติการลา 
การศึกษาที่อยู่ การดํารงตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทายาท
ผู้รับผลประโยชน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และภาพถ่ายของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาลงในระบบสารสนเทศ (DPIS) โดยระบบดังกล่าว
จะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศบุคลากร (ทําเนียบบุคลากร
อิเล็กทรอนิกส์) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสําหรับ
ผู้บริหาร สํานักบริหารงานกลาง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเข้าใช้ระบบและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้ จากการแจ้งเวียนได้
มีบุคลากรให้ความสนใจและตรวจสอบข้อมูลทางระบบสารสนเทศ 
(DPIS) จํานวนมาก และได้มีการแจ้งเปลี่ยนอัพเดตข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน                                                       3.การ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลเสนอคณะกรรมการฯ ดําเนินการใน
ไ ี่ พิธีอําลาราชการ ประจําปี 2563 ก.ย.63              26,800 0          26,800.00 ดําเนินโครงการในเดือน ก.ย.63

 จัดพิธีอําลาราชการ 1 ครั้ง ก.ย.63                    -   
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โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา เม.ย.- ก.ย.63 68,200.00         7,000.00            61,200.00         ผลผลิค ร้อยละ  89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินการคลัง                                  
ผลลัพธ์ ร้อยละ 85.44 (80) ของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําความรู้ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได้

สํานักการคลังและงบประมาณ

1. นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 1 ครั้ง ต.ค. 62.

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

3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง ม.ค. - ก.พ. 63

โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง ม.ค.-เม.ย.63 50,000.00         40,069.00          9,931.00           ผลผลิต ร้อยละ 97.50 (85) ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
จัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้าง
การพึ่งพาตนเอง                                        
         ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง

สํานักการคลังและงบประมาณ

1. นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 1 ครั้ง ม.ค. 63 -                    1.ดําเนินการแล้ว

2. จัดบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในการทํางาน 1 ครั้ง ก.พ. - มี.ค. 63 50,000.00          40,069.00           9,931.00            

3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง เม.ย. 63
4. กิจกรรมอบรมการจัดทําหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ มี.ค. 63 15,606.00         15,606.00           -                    จัดกิจกรรมวันที่ 9 มี.ค.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ 

กลุ่มเป้าหมายจํานวน 40 คน

จัดโครงการอบรมระบบเบี้ยประชุม วันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้อง 2702
 อาคารสุขประพฤติ ในหัวขอ้  "การบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุม
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกมธ.และคกก.ด้วยระบบ HR" แบ่ง
การอบรมเป็น 2 รุ่น  รุ่นละ 100 คน) 1) ภาคเช้า หัวข้อ ระเบียบ
รัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และการบันทึกการ
เบิกค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คกก.ด้วยระบบ HR  
 มีผู้เข้าร่วม 121 คน 2) ภาคบ่าย หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงิน
ประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ
รองประธานสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. สว. และ
กมธ. พ.ศ. 2555 และการบันทึกการเบิกค่าเบี้ยประชุมและการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR   มีผู้เข้าร่วม 83 
คน รวมผู้เข้าร่วม 204คน  สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อ
เลขาธิการวุฒิสภาเมื่อ วันที่ 7 พ.ย.62

2.จัดกิจกรรมวันที่ 23 ม.ค.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ 
อาคารสุขประพฤติ   ช่วงเช้า ในหัวข้อ "กินคลีนอย่างไทย หา่งไกล
 NCDs" และ "อ้วนอันตรายลดได้ง่ายด้วย หลัก 3 อ" ช่วงบ่าย ใน
หัวข้อ "ออกกําลังกายพลิกชีวิต คุณภาพชีวิตจะเปลื่ยนไป"
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 80 คน เข้าร่วม 78 คน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า          
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค.62 - เม.ย.63 133,000.00       124,627.00        8,373.00           ผลผลิต ร้อยละ 95.52 ( 90) ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความ
คุ้มค่าของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา              
 ผลลัพธ์ ร้อยละ 98.63 (90) ของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมิน
ความคุ้มค่าของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและแผน

1. ประสานงานวิทยากร/ จัดทํารูปแบบการดําเนินการ 3 ครั้ง 15 ต.ค.- พ.ย 62 ดําเนินการแล้ว

2. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง และดําเนินโครงการ  2 ครั้ง ธ.ค.62 - ม.ค. 63 133,000.00        124,627.00          8,373.00            จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62 รุ่นที่ 2
 วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 62 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ

3. สรุป/ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง มี.ค. - เมย.63 ดําเนินการแล้วเสร็จวันที่ 1 มี.ค. 63

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน                 
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ย.62 - พ.ค.63 536,500.00       239,414.75        297,085.25        ดําเนินการแล้วเสร็จครบ 7 หลักสูตร สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักสูตร การจัดทําบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ 1 ครั้ง

พ.ย.62 - ม.ค.63 207,000.00        39,425.00           167,575.00         รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 วันที่ 14,17 ม.ค 63 เวลา 13.00 -16.00 
นาฬิกา  ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย  และวันที่ 18 ก.พ. 63 วลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้อง 
2703 อาคารสุขประพฤติ (รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 127 คน ผ่าน
การอบรม จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 90.55 มีความรู้เพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 91.27 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ผ่านการ
อบรม จํานวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 92 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ผลผลิต ร้อยละ 91.27 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                             
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 1 ครั้ง

พ.ย.62 - ม.ค.63 30,000.00          5,450.00             24,550.00           จัดโครงการวันที่ 11 ก.พ.63 แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่น 1 ภาคเช้า รุ่น 2 
ภาคบ่าย กลุ่มเป้าหมาย 47 คน ผ่าน 41 คน สายวิชาการสํานัก
กรรมมาธิการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ อาคารสุขประพฤติ

ผลผลิต ร้อยละ 87.23 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                             
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

3. หลักสูตร "เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค.62   112,000.00        99,052.75           12,947.25           จัดโครงการอบรมวันที่ 28-31 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ 
ศึกษาดูงานวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ดํารงธรรม                      
จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                             
ผลลัพธ์ ร้อยละ 82.60 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

4. หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา 1 ครั้ง

ต.ค. - พ.ย. 62 80,000.00          33,200.00           46,800.00           กิจกรรมที่ 1 วันที่ 24 - 25 ต.ค. 62 จัดอบรมบรรยายให้ความรู้/
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้อง 2701 อาคารสุขประพฤติ
  กิจกรรมที่ 2 วันที่ 14 พ.ย. 62 ภาคเช้า  เวลา 9.00 - 11.00 น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
ฉุกเฉิน โดย วิทยากรภาครัฐ ณ อาคารสุขประพฤติ (ภาคบ่าย) เวลา
 13.30 - 16.00น.น. ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เข้าร่วม 29 คน ผ่านเกณฑ์ 29 คน

ผลผลิต ร้อยละ 96.72 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                          
ผลลัพธ์ ร้อยละ 82.40 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

5. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
วิทยาการ 1 ครั้ง

ม.ค. - ก.พ. 63 50,000.00          37,941.00           12,059.00           จัดโครงการในวัน 3 -  4 ก.พ.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตําแหน่งวิทยากร จํานวน 43 คน (กลุ่มเป้าหมาย 43 คน 
เข้าร่วม 39 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 และผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กําหนด จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                             
ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

6. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

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

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                            
ผลลัพธ์ ร้อยละ 85.20 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

7. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงาน
วิเทศสัมพันธ์

พ.ค 63 4,000.00            3,200.00             800.00               จัดกิจกรรมวันที่ 21 พ.ค 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 
นาฬิกาจัดอภิปราย หัวข้อ "พิธีการทูต มารยาทสากล และการ
ต้อนรับบุคคลสําคัญต่างประเทศ" ณ ห้องประชุมหมายเลข 2405 
ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ และได้ขอปรับประมาณการเป็น 4,000
 บาท จากเดิมจํานวน 59,000 บาท ) กล่ฎมเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30
2) กล่ฎมเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                                   
 ผลผลิต ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตาม
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ต.ค.62 - ก.ย.63 357,000.00       32,590.00          324,410.00        ดําเนินการแล้ว 1 หลักสูตร คงเหลือ 1 หลักสูตร สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง

ต.ค.62 - ก.ค.63 340,000.00        32,590.00           307,410.00          -อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยจะใช้การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ด้วยหลักสูตร e-Learning ของสํานักงาน ก.พ.              -
 จัดกลุ่มบุคลากรของสนง.จํานวน 3 กลุ่ม จัดแล้ว 1 กลุ่มคือ 1. 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี จัดวันที่ 18 ,20 มี.ค. 63 
กลุ่มเป้าหมายนักวิชาการคอมพิวเตอร์   เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และพนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมจํานวน 32 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 
อาคารสุขประพฤติ  กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 29 
คน (จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 32 คน) คิดเป็นร้อยละ 90.63. 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ 2
 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทํางานด้านนโยบายและวิชาการ และกลุ่ม
ผ้ปฏิบัติงานอื่น

2. หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   1 ครั้ง

พ.ค.63 17,000.00          -                     17,000.00           ดําเนินการแล้ว 2 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม ดังนี้                  
   1.กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมวันที่ 20 ธ.ค.62 - วันที่ 14 ธ.ค. 63                           
   2.กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทบทวนความรู้เพิ่มเติมความรู้จาก
บทเรียนออนไลน์ จํานวน 8 ครั้งๆ ละ 30 นาท ีระหว่างวันที่ 20 
ธ.ค.62 - วันที่ 14 ธ.ค. 63 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-09.30 น.       
    3.กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย.63
    ณ ห้อง 2703  อาคารสุขประพฤติ                                   
  เป็นโครงการที่ขอปรับกิจกรรม งดการศึกษาดูงานต่างจังหวัด 
และปรับลดงบประมาณ จากเดิม 87,000บาท

ผลผลิต ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กําหนด                                        
 ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ต.ค.62 - ก.พ.63 143,000.00       115,981.00        27,019.00         สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักสูตร "การเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2 รุ่น

ต.ค.62 - เมย.63 115,000.00        99,709.00           15,291.00           จัดโครงการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ม.ค.63  รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 
ม.ค.63  ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ การประเมินผล
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วม 77 คน ผ่านอบรม 77 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 96.25 (รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จํานวน 40 คน คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 และรุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมฯ จํานวน 37 คน
 คิดเป็นร้อยละ 92.50) 2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25 (โดยรุ่นที่ 1 มีความรู้
ความเข้าใจ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และรุ่นที่ 2 มีความรู้ความ
เข้าใจ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50)

ผลผลิต ร้อยละ 92.50 (80) ของผู้เข้ารับการอบรม
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด                                   
   ผลลัพธ์ ร้อยละ 81.80 (80) ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การดํารงตําแหน่งในระดับ    
ที่สูงขึ้น ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน  1 ครั้ง

ต.ค.62 - ม.ค.63 28,000.00          16,272.00           11,728.00           จัดโครงการอบรมวันที่ 26 พ.ย.62 ณ อาคารสุขประพฤติ  ระหว่าง
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุข
ประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 34 คน เข้าร่วม 25 คน ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 25 คน

ผลผลิต ร้อยละ 73.53 (85) ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กําหนด  
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการอบรม
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กําหนด

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ก.ค. - ก.ย.63 570,000.00       -                   570,000.00        อยู่ระหว่างดําเนินการ (เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาสที่ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม การสัมมนาและการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ก.ค. - ก.ย.63 570,000.00        570,000.00         ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีกําหนด
จัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 
 1. กิจกรรมการฝึกอบรมในห้องเรียน หรือการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ การปรับ Mine set เพื่อการพัฒนาตนเอง 
ดําเนินการในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
 2. กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด กําหนดการ
ดําเนินการในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2563 (รอนโยบายจาก
ผู้บริหารอีกครั้ง) และได้จัดส่งโครงการให้กลุ่มงานฝึกอบรมและ
สัมมนาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development 
plan : IDP)

ต.ค.62 - มี.ค.63 30,000.00         16,928.00          13,072.00         ดําเนินการแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม กําหนดจัด 7 ครั้ง
ดําเนินการแล้ว 2 ครั้ง อีก 5 ครั้ง กําหนดจัดวันที่ 10 - 11,19 มิ.ย.
63 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การทบทวนและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ และขออนุมัติโครงการ  1/2 ครั้ง ต.ค. - พ.ย. 62 -                    

2. ดําเนินโครงการ 4 ครั้ง พ.ย. - มี.ค. 62 -                    

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

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บทบาทของโค้ชกับ
การพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร วันที่ 24 ม.ค.63 กลุ่มเป้าหมาย 92 คน 
ประกอบด้วยผบก.80 คน ขรก.คกก.ชมรม STRONG 12 คน (ไม่
ดํารงตําแหน่ง ผบก.และไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน) 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.17

ผลผลิต ร้อยละ 84.40 (80) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กําหนด                           
 ผลลัพธ์ ร้อยละ ..(80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร เม.ย.- ก.ย.63 140,000.00       3,964.00            136,036.00        กิจกรรมที่ 2 ปรับกิจกรรมจากจัด 6 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง และปรับลด
งบประมาณจาก 50,000 บาท เป็น 4,800 บาท มีการดําเนินการดังนี้

1.สร้างความเข้มแข็งให้ทีมงานจัดการความรู้ เม.ย.- มิ.ย.63 -                   -                    
2.กิจกรรม KM DAY ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง  ปฎิบัติกิจกรรม 4 ครั้ง พ.ค. - ส.ค.63 4,800.00            3,964.00             836.00               
3.วันแห่งการเรียนรู้ ส.ค.-ก.ย.63 135,200.00        135,200.00         

โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ต.ค.62 - ก.ย.63     2,249,100.00 1,197,704.00    1,051,396.00   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก                                    
ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 1,020,000 บาท  เบิกจ่าย 843,390 บาท เหลือ 176,610 
บาท ไตรมาส 3-4 งบประมาณ 1,229,100 บาท  เบิกจ่าย 273,000 บาท เหลือ 
956,100 บาท  การส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

ต.ค.62 - ก.ย. 63       2,249,100.00 1,197,704.00       1,051,396.00      เป้าหมาย 25 หลักสูตร ดําเนินการแล้ว 15 หลักสูตร ดังนี้           
 1) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 19 วันที่ 5 ต.ค 62 - 31 
ก.ค 63 (น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า      
   2) อบรมการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่น 
1/2563 วันที่ 6-29 พ.ย 62 (1.นางปัญจพร สุทธิยงค์2.นายภีรภัทร์
 ดิษฐากรณ์)  จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ 3) อบรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
101 วันที่ 29 - 30 พ.ย 62 (นายภัฎ บพิธนิติกุล) จัดโดย คณะ
นิติศาสตร์ มธ.  4) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่น 16/2563 วันที่ 27 ม.ค-1 มี.ค 63 ณ 
ประเทศนิวซีแลนด์ (นายอภิชาติ อ่อนสร้อย) จัดโดย สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ  5) 
อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่น 
11 วันที่ 6 พ.ย 62 - 10 ม.ค 63  (น.ส.สุวพร นิลทัพ)  จัดโดย 
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 6) อบรมหลักสูตร นักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 วันที่ 22 ม.ค - 20 มี.ค 63 (นาง
เสาวลักษณ์ บัวทอง)

 กิจกรรมที่ 1 (1.1) ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ ความรู้อื่นๆ ที่
เห็นว่ามีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผ่านช่องทาง
ไลน์แอด (Line@) “Secretariat - Senate” ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (สัปดาห์ละ ครั้ง) เผยแพร่ทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้                    
         - วันที่ 2 เมษายน 2563 โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - วันที่ 9 เมษายน 2563 โดย สํานักประธานวุฒิสภา
 - วันที่ 16 เมษายน 2563 โดย สํานักประชาสัมพันธ์
 - วันที่ 23 เมษายน 2563 โดย สํานักบริหารงานกลาง
 - วันที่ 30 เม.ย และวันที่ 7 พ.ค 63 โดย สํานักวิชาการ                   
   - วันที่ 14 พ.ค 63 โดย สํานักการประชุม                                  
 - วันที่ 21 พ.ค 63 โดย สํานักกํากับและตรวจสอบ                         
 - วันที่ 28 พ.ค 63 โดย สํานักกรรมาธิการ 1, 2 และ3                    
 - วันที่ 4 มิ.ย 63 โดย สํานักกฎหมาย                                       -
 วันที่ 11 มิ.ย 63 โดย สํานักภาษาต่างประเทศ                           - 
วันที่ 18 มิ.ย 63 โดย สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(1.2) จัดชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 5 ครั้ง ให้กับ 18 
สํานักและกลุ่มตรวจสอบภายใน เวลา 09.00 น.-
12.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ    ครั้งที่ 1 วันที่ 7 
พ.ค 63 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ค 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 
พ.ค 63 ครั้งที่ 4 วันที่ 29 พ.ค 63  ครั้งที่ 5 สํานัก
กฎหมาย เรื่อง คําวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
และศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย 63
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7) อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 วันที่ 15 ม.ค - 4 
ก.ย 63  (นายพีระพจน์ รัตนมาลี) จัดโดย สํานักงาน ป.ป.ช. 8) 
หลักสูตร การพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส (1.นาง
วรวิมล รัตนมาลี ผบก.ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี  2. นาย
ปกรณ์ นวลมณี นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 3. นางสาวธนิยา อุมะ
วิชนี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4. นายปิยะชาติ ชื่นจิต นักวิเทศ
สัมพันธ์ชํานาญการ) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ  9) หลักสูตร 
จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 120 (น.ส.ปัทมาภรณ์  ชูสกุล  
สํานักงานประธานวุฒิสภา)  จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  10) หลักสูตร "การพัฒนานัก
บริหารระดับสูง" สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  รุ่นที่ 12 กลุ่มเป้าหมายจํานวน 20 คน  
11) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ด้าน Consulting จัด
โดยกรมบัญชีกลาง 1 คน คือ นางสาวจิราวรรณ  สืบเหล่ารบ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 12) หลักสูตร การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สําหรับ นักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7 จํานวน 1 คน คือ นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 13) หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 มิ.ย - ธ.ค.63 (ทุก
วันจันทร์ และวันอังคาร 3 คน 1.นางพัชรวลัย พินทุเสนีย์ วิทยากร
ชํานาญการ 2.นายอมร   จึงรุ่งฤทธิ์ วิทยากรชํานาญการ  
สํานักงานประธานวุฒิสภา 3. นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก นิติกรชํานาญ
การ สํานักกรรมาธิการ 3 ) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 14) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 จํานวน 1 คน คือ น.ส.วริยา โควสุ
รัตน์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักกรรมาธิการ 1 วันที่ 17 ส.ค - 21 ก.ย.
63  15) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
รุ่นที่ 11 เรียนทุกวันศุกร์ วันที่ 17 ก.ค.63 เป็นต้นไป (นางรักชนก 
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โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ต.ค.62 - ก.ย.63 2,500,000.00   1,730,000.00    770,000.00      สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ ขออนุมัติโครงการ และดําเนินโครงการ ต.ค.62 - มี.ค.63 2,500,000.00      1,730,000.00       770,000.00         ดําเนินการจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้                                           

1)  ณ ประเทศสิงคโปร์  วันที่ 25-29 พย 62 การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของผู้เข้ารับการอบรมการเสนอผลงานและการพูดเพื่อ
การประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 ผู้เข้าอบรม 2 คน (1.นางปัญจพร 
สุทธิยงค์ 2.นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์) จัดโดย สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2) ณ 
เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 13-18 ธค 62 การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของ น.ส.ชลธิชา มีแสง ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23  จัดโดย 
สถาบันพระปกเกล้า 3)  ณ ประเทศนิวซีแลนด์ อบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่น 
16/2563 วันที่ 27 ม.ค - 1 มี.ค 63  (นายอภิชาติ อ่อนสร้อย) จัด
โดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ เม.ย - ก.ย.63 1,000,000.00     -                   1,000,000.00     เลื่อนการดําเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เม.ย - ก.ย.63 2,800,000.00     -                     2,800,000.00     สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ภายในประเทศ เม.ย - ก.ย.63 -                    

2.ทุนฝึกอบรม ต่างประเทศ เม.ย - ก.ย.63 -                    

   1. คกก.พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ พิจารณาแนวทางการ
จัดสรรทุนการศึกษาและทุนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
แผนการดําเนินการจัดจัดสรรทุนฯ โดยดําเนินการประกาศรับ
สมัครบุคลากรรขอรับทุนการศึกษา ภายในประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาโท 5 ทุน และปริญญาเอก  
 1 ทุน โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย -15 ก.ค 63               
2.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาส่งบุคลากรเพื่อรับทุน
ฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชน
จีน ได้แก่ นางสาวปัทมา สุดจันทร์ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานของสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน โดยจะแจ้งให้
สํานักงานเลขาธิการวฒิสภา ทราบต่อไป
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โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางานอย่าง         
มีประสิทธิภาพและมีความสุข

ต.ค.62 - ฏ.ค.63 130,000.00       59,000.00          71,000.00         ผลผลิต ร้อยละ ...80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่กําหนด                                        
ผลลัพธ์  ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข 
ในระดับร้อยละ ...(60)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก 
คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร 1 ครั้ง
 - จัดเตรียมความพร้อม/ขออนุมัติ/ดําเนินโครงการ/สรุปและประเมินผลโครงการ/
ติดตามและประเมินผล 1/5 ครั้ง

ธ.ค.62 - มี.ค.63 100,000.00        59,000.00           41,000.00           จัดกิจกรรมวันที่ 23 -24 มี.ค.63 จํานวน 42 คน กลุ่มเป้าหมาย     
เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 และมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.80

2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการทํางาน 
(Work - Life Balance) 1 ครั้ง
 - จัดเตรียมความพร้อม/ขออนุมัติ/ดําเนินโครงการ/สรุปและประเมินผลโครงการ/
ติดตามและประเมินผล 1/5 ครั้ง

พ.ค.- ก.ค.63 30,000.00          30,000.00           จัดกิจกรรมวันที่ 26 มิ.ย.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ  
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 51 คน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ต.ค.62 - ก.ย.63 38,000.00         -                     38,000.00         กําหนดจัดกิจกรรมวันที่ 17 ก.ค.63   กลุ่มเป้าหมายจํานวน 500 
คน   (ขรก. สว.200คน สผ. 300 คน) เวลา 08.30-12.15 น. ผ่าน
ระบบสื่อออนไลน์ (Webex Meetings)

ผลผลิต ร้อยละ ..(80) ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตาม
ระยะเวลา
ที่กําหนด                                       ผลลัพธ์
 ร้อยละ ..(80) ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์  ที่ได้รับ
จากโครงการ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ต.ค.62 - ก.พ.63 168,400.00       36,385.00          132,015.00        ผลผลิต ร้อยละ 92.10 (90) ของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ                                       
 ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(90) ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา    ที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กร “สามัคคีมีวินัย สุจริต
โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

1. รณรงค์วัฒนธรรมจําขึ้นใจ มีสื่อที่ใช้ในการรณรงค์อย่างน้อย 2 ประเภท ต.ค.- 15 ธ.ค. 62 35,000.00          1,225.00             33,775.00           1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บทบาทของโค้ชกับการพัฒนา
บุคลากร : โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
 วันที่ 24 ม.ค.63 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผบก.จํานวน 80 คน 
เข้าร่วม 71 คน คิดเป็นร้อยละ 89

2. กิจกรรมเสริมสรา้งพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม” 1 ครั้ง ต.ค.62 63,400.00          13,160.00           50,240.00           2.ดําเนินกิจกรรมวันที่ 4 มิ.ย.63  ณ อาคารสุขประพฤติ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 100 คน เข้าร่วม 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95

3. สัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา 1 ครั้ง พ.ย.- ธ.ค. 62 70,000.00          22,000.00           48,000.00           3.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
ผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
เสริมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30 โดย
จะได้มีการดําเนินการติดตามผลการiปฏฺบัติตามค่านิยมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรฐัสภา "สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง"ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

4. ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 1/2 ครั้ง

ธ.ค.62 - ม.ค.63 -                  



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา พ.ค.- มิ.ย.63 160,000.00       -                   160,000.00        เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาสที่ 3-4 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลขริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา จํานวน 3
 รุ่น

พ.ค.-มิ.ย.63 50,000.00          50,000.00           จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.63 เวลา 09.00-16.30 น. ณ 
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 450 คน

2. ศึกษาดูงาน 2 รุ่น พ.ค.-มิ.ย.63 110,000.00        110,000.00         จัดกิจกรรมในวันที่ 4, 14,19 ส.ค.63  ณ จ.ชลบุรี

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ต.ค.62 - ก.ย. 63        214,500.00 -                             214,500.00 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นําเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
และประกาศหลักเกณฑ์ 1/2 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค. 62 ตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสํานักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประชุมและ
เตรียมความพร้อมในการดําเนินการการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา 
 ผู้มีคุณธรรมฯ และสํานักดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

2. ชี้แจง/สัมมนาหลักเกณฑ์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจโดยทั่วกัน 1 ครั้ง เม.ย.63         214,500.00 214,500.00         จัดสัมมนาในวันที่ 14 ก.พ.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ

3. ดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือก และการสรุปรายงานผู้รับการเสนอชื่อเสนอ ก.พ.- พ.ค. 63
4. การพิจารณาของคณะกรรมการและการจัดการลงคะแนน กระบวนการพิจารณา
คัดเลือก สรุปผลการคัดเลือกและการประกาศผล

ก.ค.- ส.ค. 63 จัดกิจกรรมวันที่ 19 มิ.ย 63

5. การจัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรม รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ 

ส.ค.- ก.ย. 63

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ก.พ.- ส.ค.63 253,900.00       87,000.00          166,900.00        สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.สัมมนา 1 ครั้ง ก.พ.63 11,000.00          7,000.00             4,000.00             จัดสัมมนาในวันที่ 14 ก.พ.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ

2. กิจกรรมเพิ่มและพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน 3 รุ่น ก.ค. 63 242,900.00                   80,000.00 162,900.00         จัดกิจกรรม รุ่น 1 วันที่ 1 ก.ค. 63 รุ่น 2 วันที่ 2 ก.ค.63

3. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และสรปุรายงานโครงการเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
1/2 ครั้ง

ส.ค. 63. -                                      -   -                  



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ต.ค.62 - มี.ค.63 19,300.00         16,300.00          3,000.00           ผลผลิต ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ                   
 ผลลัพธ์ ร้อยละ 91 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง

ต.ค. 62 - ม.ค. 63 -                  ดําเนินการแล้ว

2. การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์ถึงโทษภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 2 รุ่น

ม.ค.63. 19,300.00          16,300.00           3,000.00            รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน วันที่ 12-14 พ.ย. 62            
ณ พิพิษภัณฑ์ต้านโกง สํานักงาน ป.ป.ช.

3. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินโครงการต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 1/2 ครั้ง

ก.พ. - มี.ค. 63 -                  

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.62 - ก.พ.63 171,800.00       11,380.00          160,420.00        สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. รวบรวมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ต.ค. 62 -                  

2. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลการจัดโครงการ 1 ครั้ง มี.ค.,พ.ค. 63 171,800.00        11,380.00           160,420.00         
3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ 1/2 ครั้ง มิ.ย. 63 -                  

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 11,830,900.00   3,761,857.75      8,069,042.25                                               8,069,042.25

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่  4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหว ประจําอาคารสุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ธ.ค.62 - ก.ย.63 86,000.00         20,800.00          65,200.00         สํานักบริหารงานกลาง

1.อบรมการดับเพลิง พ.ค.-มิ.ย.63 29,700.00          20,800.00           8,900.00            

2.อบรมการปฐมพยาบาล พ.ค.-มิ.ย.63 12,800.00          12,800.00           

3.ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ พ.ค.-มิ.ย.63 29,700.00          29,700.00           

4.กิจกรรมซ้อมหนีไฟ พ.ค.-มิ.ย.63 13,800.00          13,800.00           

จัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 วันที่ 13 มี.ค 63 รุ่นที่ 2 ปรับรูปแบบจาก
การศึกษาดูงานเป็นการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเดิม วันที่ 29 
พ.ค 63 ณ ห้องประชุม 2703 อาคารสุขประพฤติ

1.ดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยประจําอาคาร     
 สุขประพฤตินําเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
และได้ดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
แผนสํารองฉุกเฉนิกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจําอาคาร  
 สุขประพฤติ โดยได้จัดประชุมร่วมกันกับ กรมทรัพยากรธรณี       
 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 19 มี.ค 63                   
2. กําหนดจัดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ในวันที่ 20 มิ.ย 63           ณ
 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ผลผลิต ร้อยละ 97 (90) ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ                                               
ผลลัพธ์ ร้อยละ ..(90) ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการดํารงชีวิตส่วนตน

ผลผลิต สนง.เลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผน
สํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ประจําอาคารสุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา   เป็นประจําต่อเนื่องอย่างน้อย จํานวน  
1 ครั้ง/ปี                                           
ผลลัพธ์ ร้อยละ 86.60 (80) ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ
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โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา               
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักการประชุม

1. ตั้งคณะทํางานในการดําเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต.ค 63  - ได้มีคําสั่ง ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มิ.ย 62 แต่งตั้งคณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่านระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิคส์ ประจําปีงบประมาณ 2562 - คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวฒุิสภาผ่านระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิคส์ ฯ ได้มีการประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่านระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และกําหนดรูปแบบเนื้อหาที่จะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ - ได้มีการจัดทําสรุปผลการประชุมวุฒิสภาและ
เผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในรูปแบบหัวข้อสรุปผลการ
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันที่ 11 
พ.ย 62 - ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันที่ 23 ธ.ค 62 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Senate.go.th /แอพพลิเคชั่นไลน์ 
Secretariat - Senate แอพพลิเคชั่นไลน์ สมาชิกวุฒิสภา / 
Facebook Page สํานักการประชุมวุฒิสภา

2. ออกแบบรูปแบบ/เนื้อหาสําหรับการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ย.62 - ม.ค. 63 - ดําเนินการแล้ว
3. เผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆทุกครั้งที่มีการประชุมวุฒิสภา พ.ย. 62 - ส.ค. 63  - ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่าง ๆ ตาม

แผนดําเนินงานที่ให้เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย 62
4. สํารวจการรับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆ  1 ครั้ง 15 ส.ค.- ก.ย. 63  - ดําเนินการไตรมาสที่ 4
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โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน            
ในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายบัญญัติ

ต.ค.62- ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักกํากับและตรวจสอบ

1. สร้างเครื่องมือจัดทําระบบสารสนเทศ ศึกษากระบวนการได้มา และรวบรวมจัด
ข้อมูลองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ                
2. กําหนดรูปแบบการนําเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟกราฟฟิก 4 เรื่อง 
3. ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา                                                 4.
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ

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

1.ตั้งคณะทํางานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนองค์ความรู้และการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี คณะทํางานฯ ได้
ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน ได้ศึกษาและรวบรวม
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ                                  
 2. การกําหนดรูปแบบ คณะทาํงานฯ ได้ประชุมเพื่อกําหนด
ประเด็นการนําเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟกราฟฟิก
 คณะทํางานฯ ได้พิจารณาเพื่อจัดทําอินโฟกราฟฟิก  จํานวน 2 
ประเด็น คือ (1) วุฒิสภากับการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้
ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น (2) 
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 2) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการ
สรรหาและตรวจสอบประวัติผู้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด           3) เรื่อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
กรรมการ ป ป ช ได้เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกในเดือน มิ ย 63 3.การนําข้อมูลเผยแพร่  ได้เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกในเว็ปไซต์ของ
วุฒิสภา https://www.senate.go.thช่องทางเว็บไซต์ของวุฒิสภา 
ดําเนินการแล้ว6 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่อง กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้
ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เดือนม.ค 63 2) 
เรื่อง หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบและการ
เลือกให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรํฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่น เผยแพร่เดือนม.ค 63  3) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เดือนมี.ค. 63 4) เรื่อง หน้าที่ของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร่เดือนเม.ย.63  5) 
เรื่อง  มาตรการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  และอํานาจของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบและการ
เลือกให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่น เผยแพร่เดือนพ.ค 63
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6) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ 
ป.ป.ช.ตามพระราชชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 เผยแพร่เดือนก.ค 63

โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต.ค.62 - ก.พ.63 103,000.00       79,286.00          23,714.00         ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบในการ
บริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ และ
พร้อมที่จะนําไปสู่การดําเนินงาน
ผลลัพธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ

สํานักนโยบายและแผน

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

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 ครั้ง

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

3. สรุปผลการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1/2 ฉบับ

ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดําเนินการ

4. จัดทํารายงานเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 1 ฉบับ มี.ค. 63



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563

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

1. ขออนุมัติโครงการ (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการของรัฐสภาเห็นชอบกรอบการประเมินฯ) 1 ครั้ง

ต.ค. - ธ.ค. 62 -                  ดําเนินการแล้ว ผลผลิต ร้อยละ 92  ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
กําหนด                                                   
 ผลลัพธ์ ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง
กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2. ประสานงานวิทยากร และดําเนินการจัดโครงการ 1/2 ครั้ง ธ.ค.62 - ม.ค.63 20,000.00        6,750.00           13,250.00         จัดกิจกรรมวันที่  22 ต.ค. 62 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ
3. สรุปประเมินผลโครงการ ม.ค. - ก.พ.63 -                  ดําเนินการแล้วเสร็จ
โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่ ต.ค.62 - ก.พ.63  ไม่ใช้งบประมาณ สํานักการคลังและงบประมาณ

1. ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทําบัญชีพัสดุและตรวจสอบพัสดุ 1 ครั้ง และตรวจสอบ
บัญชีพัสดุของแต่ละสํานักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3 เดือน

ต.ค. - ธ.ค. 62  - ดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรม เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62

2. จัดทําหนังสือถึงแต่ละสํานักให้ทบทวนพัสดุที่ครอบครองกับบัญชีพัสดุของแต่ละ
สํานักภายใน 1 เดือน

ม.ค.63  - ดําเนินการแล้ว

3. ดําเนินการไปตรวจสอบพัสดุที่แต่ละสํานักฯภายใน 7 เดือน และนําผลที่เข้า
ตรวจสอบพัสดุแต่ละสํานักฯ มาปรับปรุงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 ครั้ง

ก.พ. - ก.ย. 63  - ดําเนินการแล้ว

การบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ ต.ค.62 - ก.ย.63 6,000,000.00     3,000,000.00      3,000,000.00     สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 20 พ.ย 62                                
  2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค 62                                
  3. ตรวจรับฯ งวดที่ 3 วันที่ 30 ม.ค 63                                
 4. ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 26 ก.พ 63                                
5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วันที่ 27 มี.ค 63                                 
6.ตรวจรับฯ งวดที่ 6 วันที่ 1 พ.ค 63                                   
 7.ตรวจรับฯ งวดที่ 7 วันที่ 27 พ.ค 63                                 
8.ตรวจรับฯ งวดที่ 8 วันที่ 26 มิ.ย 63



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ

ต.ค.62 - ก.พ.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.ดําเนินการจัดทําแผนงาน 1 แผน ก.พ.63 - เม.ย. 63

2.คัดเลือก 2 หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง ก.พ.63 - เม.ย. 63

3.ดําเนินการทดสอบระบบ พ.ค.63 - ก.ค.63

4.เริ่มใช้ระบบ ส.ค. 63

   1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 27 พ.ย 62                                
 2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 3 ม.ค. 63                                 
 3. ตรวจรับฯ งวดที่ 3 วันที่ 27 ธ.ค. 63                                
 4.ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 20 ก.พ 63                                 
 5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วันที่  23  มี.ค 63                               
6.ตรวจรับฯ งวดที่ 6 วันที่  20  เม.ย 63                               
7.ตรวจรับฯ งวดที่ 7 วันที่  27  พ.ค 63                                
  8.ตรวจรับฯ งวดที่ 8 วันที่  25  มิ.ย 63

การจัดหาลิขสิทธิ์ (license) สําหรับอุปกรณ์เครือข่าย มิ.ย.63 - ก.ย.63 4,851,000.00     -                     4,851,000.00     เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการครั้งเดียวในไตรมาสที่ 4 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6,000,000.00     3,465,000.00      2,535,000.00     ต.ค.62 - ก.ย.63การเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)

  1. จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว                                       
  2. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบตามที่ได้วิเคราะห์หน่วยงานภาครัฐ
ที่สามารถใช้งานระบบเพื่อเชื่อมโยงการรับส่งหนังสือผ่าน ระบบ 
e-CMS แล้ว คือ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุม
หารือร่วมกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา
คัดเลือกหน่วยงานเป้าหมายที่จะดําเนินการเชื่อมโยงระบบสาร
บรรณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1) สํานักงาน กสทช. 2) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    
3) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 5) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 จัดทําหนังสือถึง  5 หน่วยงานดังกล่าวพื่อขอความอนุเคราะห์
เชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ สําหรับการรบั-ส่งหนังสือภายนอก
ระหว่างหน่วยงานต่อไป

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอ
สัมผัสสําหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน จํานวน 284 เลขหมาย

ก.พ - ก.ย.63 1,093,968.00     546,984.00        546,984.00        ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้าง  งวดละ 91,164 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดหาครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1

ก.พ.- ก.ย.63 22,769,400.00   -                   22,769,400.00   ดําเนินการจัดทําสัญญาตามระเบียบของทางราชการ เทื่อวันที่ 28 
พ.ค. 63  ณ  อาคารสุขประพฤติ ประชุมคณะกรรมการการประชุม
ตรวจรับพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล 
อินเทอร์เน็ต จํากัด เพื่อร่วมกําหนดแนวทางการตรวจรับฯ การส่ง
มอบ และติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 1 เรื่อง

ต.ค.62 - ก.ย.63 1.ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศแล้ว

2. จัดทําแผนต่อเนื่องบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (BCP) 
ของรัฐสภา 1 เรื่อง

ต.ค.62 - ก.ย.63 2.อยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งต้องรอแนวทางตามแผนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (BCP) ของรัฐสภา

โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปี พ.ศ.2563-2565

ต.ค.62 - ก.ย.63 ไม่ใช้งบประมาณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กําหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางาน ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1/2 เรื่อง

ต.ค.62 - ก.พ. 63  1. กําหนดผู้รับผิดชอบ และศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ              
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว

2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานฯ 1 แผน ก.พ. - เม.ย. 63

  3. นําเรียนผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา 1 เรื่อง และประกาศใช้แผนฯ 1 ครั้ง พ.ค.63

  4. ติดตามการดําเนินการตามแผนฯ รายงานผู้บริหารตามสายผู้บังคับบัญชา 1 เรื่อง มิ.ย. - ก.ย. 63
โครงการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015

ธ.ค.62 - ก.ย.63 85,600.00         -                   85,600.00          อยู่ระหว่างดําเนินการประสานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งสถาบัน
จะเข้าตรวจประเมินในเดือน ส.ค.63

สํานักการพิมพ์

การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015

เม.ย.- ก.ย.63 20,150.00         -                   20,150.00         อยู่ระหว่างดําเนินการ (เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาสที่ 
3-4)

สํานักการพิมพ์

1.บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2 รุ่นๆ ละ 32 คน รุ่น 1 ภาคเช้า รุ่น 2 ภาคบ่าย              

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

2.กิจกรรมทบทวนความรู้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015     
จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 32 คน รุ่น 1 ภาคเช้า รุ่น 2 ภาคบ่ายจัดอบรม 1 ครั้ง วิทยากร            
โดย บ.บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

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

ต.ค.62 - ก.ย.63 6,002,000.00     4,000,000.00      2,002,000.00       จัดทําสัญญาจ้างตามระเบียบของทางราชการ 2 ฉบับ ๆละ 6 
เดือน ดําเนินการดังนี้   1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ย 62      
    2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 63                             
     3. ตรวจรับฯ งวดที่ 3 วันที่ 17 ม.ค. 63                            
     4.ตรวจรับฯ งวดที่ 4 วันที่ 25 ก.พ 63                             
      5.ตรวจรับฯ งวดที่ 5 วนัที่  25  มี.ค 63                           
       6.ตรวจรับฯ งวดที่ 6 วันที่  24  เม.ย 63                         
       7.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่  27  พ.ค 63                         
        8.ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่  25 มิ.ย 63

ดําเนินการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid - 19

 2. ดําเนินการแล้ว ผลผลิต แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสํานักงานฯ 1 แผน                                            
3. นําเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบแล้ว วันที่ 26 พ.ค.63 สนง.
เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศแจ้งเวียนการใช้แผนฯ

ผลผลิต แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ.ศ. 
2563-2565 จํานวน 1 แผน            ผลลัพธ์  มี
การประกาศใช้แผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2563-2565 จํานวน 1 ครั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 47,031,118.00   11,118,820.00    35,912,298.00   



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่  5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ต.ค.62 - ก.ย.63 905,600.00       -                     905,600.00        อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาสที่ 

3-4) ประธานวุฒิสภาได้มอบนโยบายและเห็นชอบโครงการกอง
ทุนการศึกษา โดยมอบหมายให้รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง     
เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 และเลขาธิการวุฒิสภา
ได้มอบหมายให้สํานักงานประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
กองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 โดยประธานวุฒิสภาได้ลง
นามแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกอง
ทุนการศึกษา วุฒิสภา ตามคําสั่งวุฒิสภา ที่ 60/2562 เมื่อวันที่ 26
 ธ.ค. 62 คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกอง
ทุนการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน  4 
ครั้ง ได้มีคําสั่งตั้งคณะอนกรรมการ จํานวน 4 คณะ คือ

สํานักงานประธานวุฒิสภา

 1.จัดกิจกรรม 1 ครั้ง                                                                             
 2.สรุปผลจัดกิจกรรม 1 ครั้ง

เม.ย.- ก.ย.63  
ก.ย.63

-                  -                     -                     1.คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ 2.คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุน
ระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่ฎานระบบ
ดิจิทัล 3.คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา 4.คณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทํา
ความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และที่ประชุมเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย เม.ย.- ก.ย.63 300,000.00       -                   300,000.00         (เป็นโครงการได้รับงบประมาณไตรมาสที่ 3-4)                         
อยู่ระหว่างดําเนินการ  กําหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน ก.ค. 63

สํานักประชาสัมพันธ์
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โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หน้าที่ และ
อํานาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร)

ต.ค.62 - ก.ย.63 300,000.00       135,865.00        164,135.00        เป้าหมาย 15 ครั้ง ดําเนินการแล้ว 8 ครั้ง สํานักประชาสัมพันธ์

 ดําเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในต่างจังหวัด 
และกรุงเทพฯ รวม 15 ครั้ง

300,000.00        135,865.00          164,135.00              

-                   -                   -                  

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภา เม.ย.- ก.ย.63 200,000.00       298,000.00        98,000.00-         1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้ดําเนินโครงการฯ โดยเห็นชอบให้ 
จัดพิมพ์หนังสือ "สาระความรู้สําหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่
 ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 
20,000 เล่ม เป็นเงิน 298,000 บาท

ผลผลิต เอกสารเผยแพร่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรวุฒิสภา จํานวน 1 เรื่อง                
ผลลัพธ์  ร้อยละของเอกสารเผยแพร่เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภามีการเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย

สํานักประชาสัมพันธ์

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําต้นฉบับ ขอนุมัติต้นฉบับ ดําเนินการจัดจ้าง  และตรวจรับงาน เม.ย.- ก.ย.63 200,000.00       298,000.00          98,000.00-           

โครงการจัดทําวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือและ e-book ต.ค.62 - ก.ย.63 1,650,000.00     930,000.00        720,000.00        อนุมัติจัดจ้าง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จํากัด จัดพิมพ์วารสาร "สาร
วุฒิสภา" เดือนละ 1 ฉบบั จํานวน 4,000 เล่ม (เม.ย-ก.ย 63 เดือน

่

สํานักประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี วันที่ 17 ธ.ค 62 
จํานวนผู้เข้าร่วม 645 คน                                              
  ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง จ.สมุทรปราการ วันที่ 13
 ม.ค. 63 จํานวนผู้เข้าร่วม 300 คน                                     
 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี จ.ลําปาง วันที่ 17 ม.ค. 63 
จํานวนผู้เข้ารว่ม 250 คน                                              
   ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ  จ.ตราด วันที่ 30 - วันที่ 
31 ม.ค 63 จํานวนผู้เข้าร่วม 300 คน                                   
 ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ        
จ.สมุทรปราการ วันที่ 5 ก.พ. 63 จํานวนผู้เข้าร่วม 350 คน         
   ครั้งที่ 6 ณ วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 ก.พ จํานวน
ผู้เข้าร่วม 480 คน                                                         
ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ วันที่ 21 ม.ค 63 
จํานวนผู้เข้าร่วม 350 คน                                                
ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  จ.นครพนม วันที่ 28 ก.พ. 
63 จํานวนผ้เข้าร่วม 300 คน



     งบประมาณ
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โครงการจัดทําหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book เม.ย.63 - ก.ย.63 650,000.00       650,000.00        1. บริษัทฯ ดําเนินการจัดทําอาร์ตเวิร์คต้นฉบับหนังสือ "สรุปผลงาน
วุฒิสภา ประจําปี 2562" และส่งให้สํานักงานฯ ตรวจสอบความถูก
ต้อง                                                                2. เสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขออนุมัติอาร์ตเวิร์คต้นฉบับหนังสือ "สรุป
ผลงานวุฒิสภา ประจําปี 2562"                           3. 
เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ และอนุมัติให้ 
ดําเนินการจัดพิมพ์เป็นรปเล่ม

สํานักประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทําหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา และความรู้
ในวงงานรัฐสภา

เม.ย.63 - ก.ย.63 100,000.00       71,690.00          28,310.00         1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้ดําเนินโครงการฯ โดยเห็นชอบให้ 
จัดพิมพ์หนังสือ เรียนรู้เรื่อง "วุฒิสภา" จํานวน 10,000 เล่ม โดยมี
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 71,690 บาท                                  2.
 บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว และส่งมอบ
งานให้กับสํานักงานฯ จํานวน 10,000 เล่ม                      3. 
สํานักงานฯ ดําเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน จํานวน 71,690 
บาท เรียบร้อยแล้ว

ผลผลิต หนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
และอํานาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงาน
รัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ จํานวน 1 เรื่อง         
 ผลลัพธ์  ร้อยละ....(60)ของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และบทบาท หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและวง
งานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญฯ

สํานักประชาสัมพันธ์

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําต้นฉบับ ขอนุมัติต้นฉบับ ดําเนินการจัดจ้าง จัดพิมพ์ และตรวจรับงาน เม.ย.63 - ก.ย.63 100,000.00       71,690.00           28,310.00           

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ต.ค.62 - ก.ย.63 7,000,000.00     2,654,577.08      4,345,422.92     อยู่ระหว่างการสรุปประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ของแต่ละจังหวัด  
คกก.โครงการ สว.พบประชาชนลงพื้นที่พบประชาชน เป้าหมาย 60
 ครั้ง ดําเนินการแล้ว 54   ครั้ง

สํานักประชาสัมพันธ์ 

1. ดําเนินการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดือนละครั้ง ๆ ละ 2 จังหวัด 
หรือตามนโยบาย

ต.ค.62 - มี.ค. 63 7,000,000.00      2,654,577.08       4,345,422.92      36. จ.อุดรธานี จ.หนองคาย วันที่ 31 ม.ค.- 1 ก.พ.63  คกก.
โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)      
 37. จ.ระยอง  วันที่ 13 ก.พ.63 คกก.โครงการ สว.พบประชาชน
ภาคตะวันออก  38. จ.ระนอง วันที่ 13 ก.พ.63 คกก.โครงการ สว.
พบประชาชนภาคใต้   39 จ.มุกดาหาร วันที่ 14 ก.พ.63 คกก.
โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)      
 40. จ.นนทบุรี วันที่ 14 ก.พ.63  คกก.โครงการ สว.พบประชาชน
ภาคกลาง 41. จ.นครราชสีมา วันที่ 14 -15 ก.พ.63 คกก.โครงการ
 สว.พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 42.จ.
ร้อยเอ็ดวันที่ 15 ก.พ.63 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ(ตอนบน) 43. จ.ชัยภูมิ วันที่ 22-23 ก.พ.63 
คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก   เฉียงเหนือ 44. จ.
เพชรบุรี -จ.นครปฐม วันที่ 26-27 ก.พ.63 คกก.อํานายการ
โครงการ สว.พบประชาชน  45. จ.ตราด วันที่ 9-10 มี.ค.63 คกก.
โครงการ สว.พบประชาชนภาคตะวันออก 46. จ.สมุทรสงคราม 
วันที่ 6 มี.ค.63 คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคกลาง  47.จ.
ประจวบครีีขันธ์ วันที่ 3 มี.ค.63 คกก.โครงการ สว.พบประชาชน
ภาคกลาง 48 จ น่าน จ แพร่ วันที่ 19 20 มี ค 63 คกก โครงการ
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2. ดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการฯ ต.ค.62 - มี.ค. 63  คกก.โครงการ สว.พบประชาชนภาคเหนือตอนบนกิจกรรมตามมติ
คณะกรรมการ ลงพื้นที่ 4 ครั้ง                                           
1. จ.อุบลราชธานี  วันที่ 19 ต.ค.62                                    
2. จ.นราธิวาส วันที่  วันที่ 30-31 ต.ค.62                              
  3. จ.ขอนแก่น วันที่ 21-22 พ.ย.62 คกก.อํานวยการโครงการ 
สว.พบประชาชนลงพื้นที่พบเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาข่อน
แก่น    4.สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มภาคเหนือลงพื้นที่             
        จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 13 - 15 พ.ย.62                             
     5. จ.อุดรธานี  วันที่ 23-24 ม.ค.63

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา เม.ย.-ก.ย.63 550,000.00       -                   550,000.00        อยู่ระหว่างดําเนินการ (เป็นโครงการไตรมาสที่ 3-4) สํานักประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พ.ย.62 - ก.พ.63 200,000.00       41,450.00          158,550.00        นํางบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ มาจํานวน 
300,000 บาท

สํานักประชาสัมพันธ์

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ 1 ครั้ง พ.ย. 62 -                     -                    

2. ทําหนังสือเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันฯ 1 เดือน ธ.ค.62 -                     -                    

3. จัดการแข่งขันฯ รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง 1 ครั้ง ม.ค.62. 200,000.00        41,450.00           158,550.00         

4. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการแข่งขัน 1 ครั้ง                              
5. จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในกรุงเทพฯ 3 ครั้ง (ทดแทนการจัด 3 ภูมิภาคที่เหลือ) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายในเขตกรุงเทพฯ

ก.พ. 63 -                    

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 
จ.นนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย 120 คน เข้าร่วม 193 คน                  
 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในช่วงประมาณ
เดือนมิ.ย 63 เนื่องจากต้องรอให้มกีารเปิดภาคการศึกษาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ 
จัดแข่งขันโต้วาที

ผลผลิต สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดการ
แข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 1  ครั้ง                                        
ผลลัพธ์ ร้อยละ 87.92 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมครงการฯ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การเคารพเสียงข้างมาก การรับฟัง
เสียงข้างน้อย หลักการยอมรับเหตุผล และ
หลักการโต้วาที



     งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/งบที่ขอปรับ

    งบประมาณ     
 ที่ใช้จริง

 คงเหลือ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ความก้าวหน้า
           สรุปผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ        

      ร้อยละ...(..เกณฑ์)
สํานักที่รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง ผู้นํา
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ม.ค. - ส.ค.63 6,024,800.00     1,102,088.92      4,922,711.08     ดําเนินการแล้ว 2 ครั้ง คงเหลือ 2 ครั้ง สํานักประชาสัมพันธ์

1.จัดกิจกรรมโครงการตามภูมิภาค 6 ครั้ง จัดสัมมนา (กรุงเทพฯ) 2 ครั้ง ม.ค. -ส.ค.63 6,024,800.00      1,102,088.92       4,922,711.08      จ.ลําปาง วันที่ 16 - 18 ม.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน ผ่านการ
อบรม 117 คน

ดําเนินการแล้ว

2.ดําเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา -                   -                     -                    จ.นครพนม วันที่ 27 - 29 ก.พ 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คนผ่านการ
อบรม 120  คน  (88.20)

ดําเนินการแล้ว

-                   -                     -                    จ.นนทบุรี ร.ร ริชมอนด์ วันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 กลุ่มเป้าหมาย 
60 คน                                                                   จ.
นครราชสีมา ร.ร เซนทรัลเพลส วันที่  6 - 8  ส.ค. 63 
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน                                                   จ.
สมุทรสาคร ร.ร ดิ อิมพีเรียล วันที่ 13 - 15 ส.ค. 63 กลุ่มเป้าหมาย
 60 คน

-                   -                     -                    จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร ประจวบแกรนด์ โฮเต็ล วันที่ 27 - 29 ส.ค. 
63 กลุ่มเป้าหมาย 60 คน                                                 
 จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร ซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนกอล์ฟ วันที่ 3 - 5 ก.ย.
63 กลุ่มเป้าหมาย 60 คน

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

ต.ค.62 - ก.ย.63 4,100,000.00     1,311,773.37      2,788,226.63     นํางบประมาณไปใช้โครงการอื่นดังนี้                                   
โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ 300,000 บาท

สํานักประชาสัมพันธ์ และสํานักที่เกี่ยวข้อง

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 6 เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 -                         กิจกรรมที่ 1 โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมาณ 
1,872,000  บาทดําเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว                      
 กิจกรรมที่ 3.2 1. โครงการอบรมสัมนาสําหรับ สว.หรือบุคลากร
ด้านประชาสัมพันธ์  จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิผลด้านการ     
    จับประเด็นและการเขียนข่าววันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 08.40 น.   
    ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ใช้งบประมาณ
 13,239.37 บาท  2. โครงการอบรม/สัมมนาสําหรับสมาชิก
วุฒิสภาหรือบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ 2.1. 
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6.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน (21,000 บาท) 
 ดําเนินการมอบกระเช้า/ดอกไม้ 11 แห่ง จากที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 21
 แห่ง (1) กรมประชาสัมพันธ์ ครบ 58 ปี วันที่ 21 ต.ค.62  (2) หนังสือ
พิมพืไทยโพสต์ จํากัด ครบ 23 ปี วันที่ 21 ต.ค. 62  (3) หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการครบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62  (4) สถานีกองทัพบกช่อง 7  วันที่ 
27 พ.ย 62  (5) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบ 70 ปี วันที่ 27 ธ.ค 62  (6) 
หนังสือพิมพ์มติชน ครบ 42 ปี 9 ม.ค.63 (7) สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 
ครบ 12 ปี 15 ม.ค.63 (8) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ครบ 
62 ปี (24 ม ค 63) (9) วันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยกระจายเสียง(26 มี.ค. 63 งด) 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 56 ปี (28 มี.ค. 63 
งด)

งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่  5 21,980,400.00   6,545,444.37      15,434,955.63   

4,100,000.00      

2. ดําเนินการตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน

3. ดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ  
กิจกรรมที่ 1  โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณ 2,000,000 บาท                                            
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําระบบจัดเก็บภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 300,000 
บาทกิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมสัมนาสําหรับ สว. หรือบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ งบประมาณ 400,000 บาท                                   
          กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมพิเศษเพื่อเผยแพร่
ประชาธิปไตยและบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา งบประมาณ 400,000 บาท        
                   กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโสตทัศน์ และสื่ออื่นๆ
งบประมาณ 779,000 บาท กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชน กิจกรรมพบสื่อมวลชน งบประมาณ 200,000 บาท                             
                          กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน งบประมาณ 200,000 บาท

ต.ค.62- ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

-                    

2,788,226.63      1,311,773.37       

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ด้านการสื่อสาร
สาธารณะสําหรับสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ตั้งกระทู้อย่างไร
ให้เป็นข่าว" จัดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา(เกียกกาย) ใช้
งบประมาณ 2,600 บาท  2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ประสบการณ์ด้านการสื่อสารสาธารณะสําหรับสมาชิกวุฒสิภา ครั้ง
ที่ 2/8 หัวข้อ ใช้เเฟซบุ๊กให้เป็นใครเห็นก็อยากแชร์ จัดกิจกรรมวัน 
30 มิ.ย 63 ณ อาคารสุขประพฤติ  เป็นเงิน 4,000 บาท (1,400 +
2,600 บาท ขออนุมัติจัดกิจกรรม จํานวน 8 ครั้ง งบประมาณ 
24,000 บาท  กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
 สื่อมวลชน  6.1 กิจกรรมพบสื่อมวลชน (Meet the Press) ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ  

ป 35 734




