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คํานํา 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 

2563 – 2565 เพ่ือเปนแผนแมบทในการแปลงสูการปฏิบัติ ซ่ึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน 

ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และแผนท่ีเก่ียวของ อาทิ ยุทธศาสตร

ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 และระบบราชการ 4.0  

ซ่ึงกรอบแนวทางดังกลาวไดนําแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนเครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อนองคกรใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  

สํานักงานจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัติในรูปของโครงการ จํานวน 70 โครงการ สํานักนโยบายและแผนไดติดตาม วิเคราะห 

และประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปเปนประจําทุกป และไดจัดทํารายงาน

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานขององคกร และสะทอนถึง 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน เพ่ือใหสามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีกําหนดไวตอไป 

 
 
 

 

สํานักนโยบายและแผน 

  



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได จั ดทําแผนปฏิบั ติ ราชการสํ านั กงานเลขาธิการวุฒิสภา  

พ.ศ. 2563 – 2565 ซ่ึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 และแผนท่ีเก่ียวของ อาทิ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ระบบราชการ 4.0 ตามท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 สํานักงานจึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแปลงแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 สูการปฏิบัติและเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณและการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ประกอบดวยโครงการ จํานวน 70 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  

84,611,268 บาท ในระหวางปงบประมาณไดมีการปรับแผนการดําเนินการ และจํานวนเงินงบประมาณ เพ่ือดําเนินการ

เปนจํานวนท้ังสิ้น 84,412,818 บาท ประกอบดวยแผนปฏิบัติการจํานวน 5 เรื่อง สรุปผลดําเนินงาน ดังนี้ 

 

แผนปฏิบัติการ 

จํานวนและงบประมาณ     

ที่ไดรับจัดสรร 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ

แลวเสร็จ 

คิดเปน 

รอยละ 

เบิกจาย 

(บาท) 

คิดเปน 

รอยละ 

บรรลุ

ผลผลิต / 

ผลลัพธ 

เรื่องท่ี1 ยกระดับการสนับสนุนงาน

ดานนิติบัญญัต ิ

9 645,500 8 88.89 401,007.80 62.12 8/8 

เรื่องท่ี 1 พัฒนางานดานการ

ติดตามเสนอแนะ และเรงรดั   การ

ดําเนินการตามแผนการปฏริูป

ประเทศ และการดาํเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาต ิ

3 0 3 100 0 100 3/3 

เรื่องท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับ 

ความตองการของผูรบับริการเชิง

รุก และทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต  

29 11,804,100 28 86.21 5,418,207.55 45.80 27/25 

เรื่องท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถ

ขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 

17 47,031,118 17 100 46,542,594 98.96 17/16   

เรื่องท่ี 5 พัฒนาและเสรมิสราง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และสงเสรมิการมีสวนรวม  

ของประชาชน 

12                                                                                                                                                                                                                                                   24,905,300 12 100 3,983,794.78 84      12/12       

รวม 70 84,415,818 68 92.86 73,283,314.57 86.82 67/64 
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สําหรับโครงการท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับตางประเทศ เนื่องจาก

สํานักงานไดประสานงานเก่ียวกับการดําเนินโครงการไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและไดการตอบรับแลว แตภายหลังไดรับ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ขอยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศตางๆ  

มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 

2. การนําเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภาดานกระทูถามและ

รายงานประจําป เนื่องจากสํานักงานไดดําเนินการกิจกรรมท่ี 1 เรียบรอยแลว คือ การรวบรวมขอมูลในการจัด

นิทรรศการ และรายงานประจําปฯ นับตั้งแตการประชุมวุฒิสภาครั้งท่ี 1 (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ี 1/2562) วันศุกรท่ี 

24 พฤษภาคม 2562 - การประชุมวุฒิสภาครั้งท่ี 29 (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ี 1/2563) วันอังคารท่ี 23 กันยายน 

2563 เพ่ือใหสอดคลองกับการสิ้นสุดของสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งท่ี 1/2563 ท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาขยาย

วันประชุมและปดสมัยประชุมในวันท่ี 25 กันยายน 2563 นั้น จึงมีระยะเวลาเหลือตามปฏิทินงบประมาณจํานวน 3 วัน

ทําการ ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในป 2563 การดําเนินโครงการไดรับผลกระทบใน 2 เรื่อง คือ  

1) การไดรับจัดสรรงบประมาณแบงเปน 2 ชวง ชวงแรกเปนโครงการท่ีดําเนินการ 

ในไตรมาสท่ี 1 - 2 จํานวน 45 โครงการ งบประมาณจํานวน 23,025,000 บาท ชวงท่ีสองโครงการจํานวน  

25 โครงการ ซ่ึงบางโครงการเริ่มดําเนินการตั้งแตในไตรมาสท่ี 1 และตามแผนงานกําหนดดําเนิน 

การแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ท้ังนี้  การไดรับจัดสรรงบประมาณแบงเปน 2 ชวง มิไดรับงบประมาณ 

ในการดําเนินโครงการครบตามแผนงานท้ังปงบประมาณ จึงทําใหมีการปรับแผนงานและกิจกรรม  

เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดบรรลุคาเปาหมายท่ีกําหนดไว    

2) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ภาครัฐไดมีมาตรการลดการแพรเชื้อระหวาง

บุคคลมิใหบุคคลจํานวนมากอยูในสถานท่ีแหงเดียวกัน ทําใหโครงการท่ีมีรูปแบบการฝกอบรมท่ีบุคคลตองอยู 

ในสถานท่ีแหงเดียวกัน มีการรวมกลุมหรือแบงกลุมท่ีเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการไมสามารถดําเนินการ 

ไดสํานักงานจึง มีการนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว โดยปรับรูปแบบ 

ในการฝกอบรมจากการเขารวมอบรมในหองเดียวกันเปนการอบรมผานระบบโปรแกรม Cisco WebEX  

สวนโครงการในลักษณะท่ีสํานักงานตองสงบุคลากรไปตางประเทศจึงไมอาจดําเนินการได ไดแก โครงการ

แลกเปลี่ยนขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับตางประเทศ หรือบางโครงการมีการดําเนินการ    

ไปบางกิจกรรมแลวแตยังไมถึงกําหนดระยะเวลาตามแผน เม่ือไดรับผลกระทบดังกลาวทําใหไมสามารถดําเนิน

กิจกรรมใหบรรลุผลผลิต ผลลัพธของโครงการได ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ณ ตางประเทศ โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง (ทุนฝกอบรมตางประเทศ) แมวาจะมีสถานการณ

ดังกลาวจะสงผลตอการบริหารจัดการในหลายดานโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน/ 
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 โครงการตาง ๆ แตสํานักงานสามารถปรับตัวและเตรียมการรองรับกับสถานการณนั้นไดในระดับหนึ่ง จึงทําใหเกิดผล

กระทบตอคาเปาหมายใหนอยท่ีสุด  

ท้ังนี้ ไดมีการปรับแผนงาน/โครงการตางๆ จํานวน 20 โครงการ งบประมาณจากเดิม จํานวน 

84,611,268 บาท ลดลงเหลือจาํนวน 84,412,818 บาท เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา - 2019  

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของมีขอเสนอเพ่ือการปรับปรุง ดังนี้ 

1) สํานักงานควรมีการเตรียมความพรอมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุม/อบรม 

โดยเปนการเตรียมความพรอมท้ังดานระบบการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดโรคระบาดรายแรง 

2) ในการจัดทําโครงการควรมีการวิเคราะหความเหมาะสม ความเปนไปได และงบประมาณ 

ในการดําเนินงานอยางละเอียดรอบคอบ ตั้งแตเริ่มตน อันจะสงผลใหสามารถดําเนินโครงการได 

ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว โดยไมควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไมจําเปน รวมท้ังตอง

ระมัดระวังมิใหเกิดผลกระทบกับคาเปาหมายผลผลิต ผลลัพธท่ีกําหนดไว ตลอดจนเม่ือมีงบประมาณเหลือ 

จากการดําเนินโครงการผูรับผิดชอบโครงการอาจจัดทําโครงการอ่ืน ๆ ท่ีตอเนื่องหรือโครงการท่ีขับเคลื่อน

ภารกิจท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม 

3) โครงการสวนใหญเปนโครงการท่ีมีขนาดเล็กของแตละสํานัก ควรเพ่ิมเติมโครงการแบบบูรณาการ 

ในภาพรวม เพ่ือใหหลายๆ สํานักมีสวนรวมในการดําเนินการโดยพิจารณาจากภารกิจท่ีเก่ียวของกัน อาจทําให

จํานวนโครงการของสํานักงานในภาพรวมลดลง แตสามารถสงผลกระทบตอภารกิจและเกิดประโยชนตอผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีนัยยะสําคัญ 

4) การจัดทําโครงการควรเรงดําเนินกิจกรรมตั้งแตไตรมาสท่ี 1 – 3 การกําหนดระยะเวลาจัด

กิจกรรมชวงปลายปงบประมาณเม่ือมีเหตุขัดของอาจทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมใหประสบความสําเร็จได 

5) โครงการ/กิจกรรมสวนใหญยังเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการซํ้า ๆ มาหลายป ดังนั้น 

ควรเพ่ิมความเขมขนในการวัดผลเพ่ือรองรับการประเมินผลลัพธและความคุมคาของโครงการ โดยวัดผลในมิติ

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ 
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  - ภาพรวมจําแนกตามประเภทเรื่องท่ี 1 - 5                    2 

  - ขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและงบประมาณท่ีเบิกจาย                5-7 
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  - ระดับปฎิบัติ (Micro level)            8 

4. สรุปการวิเคราะหผลผลิต/ผลลัพธโครงการ                    9 

5. รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ                           35 
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ตารางท่ี 3 ตารางสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการ/งานประจํา และงบประมาณท่ีเบิกจาย                        3 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4 ตารางสรุปภาพรวม                   5 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจาย                                       6 

ตารางท่ี 6 ตารางสรุปการวิเคราะหผลผลิตผลลัพธของโครงการ             9 - 34 
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VI 

สารบัญแผนภาพ 

หนา 

แผนภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                  2 

       (จําแนกตามเรื่องของแผนปฏิบัติราชการ)  

แผนภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงเรื่องของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร        2 

       (จําแนกตามเรื่องของแผนปฏิบัติราชการ)  

แผนภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ                           4  

แผนภาพท่ี 4 แผนภาพแสดงการเบิกจายงบประมาณ           4 

   



1. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดแปลงแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 สูการปฏิบัติในรูปแบบโครงการ จํานวน 70 โครงการ/งานประจํา และ 

ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 84,611,268 บาท  

จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 ไดดังนี้ 

  แผนปฏิ บัติการ เรื่องท่ี 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติ บัญญัติ  จํานวน 9 โครงการ  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 645,500 บาท  

  แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 2 พัฒนางานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิจํานวน 3 โครงการ เปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ  

  แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการเชิงรุก และทันตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต จํานวน 29 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ  

จํานวน 11,975,200 บาท 

  แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง จํานวน  

17 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จาํนวน 47,085,268 บาท  

  แผนปฏิ บัติการ เรื่อง ท่ี 5 พัฒนาและเสริมสรางการเ มืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 12 โครงการ ไดรับจัดสรร

งบประมาณ จํานวน 24,905,300 บาท รายละเอียดในภาพรวมแสดงดังตารางท่ี 1 
 

แผนปฏิบัติการ จํานวน 

(โครงการ) 

งบประมาณ         

 (บาท) 

เรื่อง 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัต ิ 

 

9 645,500 

เรื่อง 2 พัฒนางานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ดําเนินการตามแผนการ ปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ  

3 - 

เรื่อง 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการเชิงรุก และทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต  

29 11,975,200 

เรื่อง 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง  17 47,085,268 

เรื่อง 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิ ทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน 

12 24,905,300 

รวม 70 84,611,268 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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    แผนภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพ่ือใชเปน

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มีรายละเอียดดังนี้  

  โครงการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 70 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 

84,611,268 บาท ในระหวางปงบประมาณไดมีการปรับแผนการดําเนินการ และจํานวนเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

เปนจํานวนท้ังสิ้น 84,412,818 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

แผนปฏิบัติการ 
 จํานวน 

(โครงการ) 

งบประมาณ        

(บาท) 

1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ 9 645,500 

2 พัฒนางานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตร

ชาติ  

3 - 

3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการเชิงรุก และทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

29 11,830,900 

4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง  17 47,031,118 

5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

12 24,905,300 

  รวม 70 84,412,818 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณหลังจากการขอปรับแกไขโครงการ  

งบประมาณ
 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 เร่ืองท่ี 5

645,000 -
11,975,200 

47,085,268 

24,905,300 

งบประมาณจําแนกตามเร่ืองของแผนปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
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   ผลการดําเนินการโครงการแลวเสร็จ จํานวน 68 โครงการ คิดเปน รอยละ 97.14 สําเร็จตาม 

คาเปาหมายจํานวนท้ังส้ิน 65 โครงการ คิดเปน รอยละ 92.19 เบิกจายงบประมาณ จํานวนท้ังส้ิน

73,283,314.57 บาท คิดเปนรอยละ 86.82  แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3  

เรื่อง 

โครงการ 

จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

1. ยกระดับการสนับสนุนงาน

ดานนิติบัญญัติ  

9 งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 645,500.00 

8 งบประมาณที่เบิกจาย 401,007.80 

 คงเหลือ/ใชเกิน 244,492.20 

88.89 รอยละการเบิกจาย 62.12 

2. พัฒนางานดานการติดตาม 

เสนอแนะ และเร งรั ดการ

ดําเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ และการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาต ิ 

3 งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 0 

3 งบประมาณที่เบิกจาย 0 

 คงเหลือ/ใชเกิน 0 

100 รอยละการเบิกจาย 0 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการเชิงรุก 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต  

29 งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 11,804,100.00 

25 งบประมาณที่เบิกจาย 5,418,207.55 

 คงเหลือ/ใชเกิน 6,412,692.45 

86.21 รอยละการเบิกจาย 45.80 

4.พัฒนาขีดความสามารถ

ขององคกรใหมีขีดสมรรถนะ

สูง  

17 งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 47,031,118.00 

17 งบประมาณที่เบิกจาย 46,542,594.00 

 คงเหลือ/ใชเกิน 488,524.00 

100 รอยละการเบิกจาย 98.96 

5.พัฒนาและเสรมิสรางการเมือง

ในระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

และสงเสรมิการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

12 งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 24,905,300.00 

12 งบประมาณที่เบิกจาย 20,921,505.22 

 คงเหลือ/ใชเกิน 3,983,794.78 

100 รอยละการเบิกจาย 84.00 

รวม 70 งบประมาณที่ไดรับจดัสรร 84,412,818.00 

(บรรลุ) 65 งบประมาณที่เบิกจาย 73,283,314.57 

  คงเหลือ/ใชเกิน 26,879,938.18 

 92.86 รอยละการเบิกจาย 86.82 

  รอยละคงเหลือ 31.84 
 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการ และงบประมาณท่ีเบิกจาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 



- 4 - 
 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงจํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จ    

 

                                               

แผนภาพท่ี 3 แผนภาพจํานวนโครงการท่ีบรรลุคาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการ 

 

แผนภาพท่ี 4 แผนภาพแสดงการเบิกจายงบประมาณ  

 

 

 

84,412,818.00 

73,283,314.57 
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งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง
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  อนึ่ง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการสาํนักงานเลขาธกิารวุฒสิภา พ.ศ.2563 – 2565 กลาวโดยสรุป ในภาพรวมมี 

   โครงการ มีจํานวนท้ังสิ้น 70 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 68 โครงการ  

คิดเปน  รอยละ 97.14 สําเร็จตามคาเปาหมายจํานวนท้ังส้ิน 65 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.19  

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร มีจํานวนท้ังสิ้น 84,412,818 บาท โดยมีงบประมาณ 

ท่ี เบิ กจ าย  จํ านวน 73 ,282,314.57  บาท  คิด เปน  ร อยละ  86 .82 และ มีงบประมาณท่ีคง เหลื อ  

จํานวน 11,129,503.57 บาท คิดเปน รอยละ 13.18 แสดงรายละเอียด ดังตารางท่ี 5 

โครงการ งบประมาณ 

เปาหมาย  

(โครงการ) 

แลวเสรจ็

(โครงการ) 

รอยละ  

ความสําเร็จ   

งบประมาณ (บาท) เบิกจาย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) รอยละการ

เบิกจาย 

รอยละ

คงเหลือ 

70 68 97.14 84,412,818.00 73,282,314.57 11,129,503.57 86.82 13.18 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีเบิกจาย  

   แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ จํานวน 9 โครงการ ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ จาํนวน 645,500 บาท  

   แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 2 พัฒนางานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ จํานวน 3 โครงการ เปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ  

   แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการเชิงรุก และทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จํานวน 29 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

11,830,900 บาท 

   แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง จํานวน 17 

โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จาํนวน 47,031,118 บาท 

   แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 12 โครงการ ไดรับจัดสรร

งบประมาณ จํานวน 24,905,300 บาท 
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  จําแนกตามแผนปฏิบัติการ  

 แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ              

 โครงการ มีจํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ จํานวน 8 

โครงการคิดเปนรอยละ 88.89 

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร มีจํานวนท้ังสิ้น 645,500 บาท โดยมีงบประมาณท่ีเบิกจาย  

จํานวน 1,488,417.62 บาท คิดเปน รอยละ 72.10 และมีงบประมาณท่ีคงเหลือ จํานวน 576,102.38 บาท  

คิดเปนรอยละ 27.90 

    แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 2 พัฒนางานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

   โครงการ มีจํานวนท้ังสิ้น 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ 

จํานวน 3 โครงการ คิดเปน รอยละ 100 

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ  

 แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการเชิงรุก และทันตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

โครงการ มีจํานวนท้ังสิ้น 29 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต  

จํานวน 27 โครง ผลลัพธ 25 โครง คิดเปน รอยละ 86.21 

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร มีจํานวนท้ังสิ้น 11,830,900 บาท โดยมีงบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย จํานวน 1,488,417.62 บาท คิดเปน รอยละ 72.10 และมีงบประมาณท่ีคงเหลือ จํานวน 

576,102.38 บาท คิดเปน รอยละ 27.90 

 แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง  

โครงการ มีจํานวนท้ังสิ้น 17 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ 

จํานวน 17 โครง ผลลัพธ 17 โครง คิดเปน คิดเปน รอยละ 100 

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร มีจํานวนท้ังสิ้น 47,031,118 บาท โดยมีงบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย จํานวน 1,488,417.62 บาท คิดเปน รอยละ 72.10 และมีงบประมาณท่ีคงเหลือ จํานวน 

576,102.38 บาท คิดเปน รอยละ 27.90 

 แผนปฏิบัติการ เรื่องท่ี 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

โครงการ มีจํานวนท้ังสิ้น 12 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ 

จํานวน 12 โครงการ คิดเปน รอยละ 100 

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร มีจํานวนท้ังสิ้น 24,905,300 บาท โดยมีงบประมาณ 

ท่ี เบิ กจ าย  จํ านวน 20 ,921,505.22 บาท  คิด เป น  ร อยละ  84 . 00  และ มีงบประมาณ ท่ีคง เหลื อ  

จํานวน 3,983,794.78 บาท คิดเปน รอยละ 16.00 
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ขอมูลเปรียบเทียบ 

 ขอมูลเปรียบเทียบเปาหมายและผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตรจํานวน 5 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 70 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมาย 

จํานวนท้ังสิ้น 65 โครงการ คิดเปน รอยละ 92.87 ประกอบดวย  

โครงการภายใตเรื่อง 1 จํานวน 9 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 

โครงการภายใตเรื่องท่ี 2 จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

โครงการภายใตเรื่องท่ี 3 จํานวน 29 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธ จาํนวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.21 

โครงการภายใตเรื่องท่ี 4 จํานวน 17 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธ จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

โครงการภายใตเรื่องท่ี 5 จํานวน 12 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

 

3. ผลประเมินโครงการ / ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ระดับปฏิบัติการ (Micro Level) - สรุปการวิเคราะหผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

 หมายถึง บรรลุคาเปาหมาย 

 หมายถึง ไมไดดําเนินการสํารวจ หรืออยูระหวางดําเนินการ 

 
หมายถึง ไมบรรลุคาเปาหมาย 
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ระดับปฏิบัตกิาร (Micro Level) 

สรุปการวิเคราะหผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
 

 

โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

พันธกิจ 1. สนับสนนุการขับเคลือ่นภารกิจดานนิติบัญญัติ 

แผนปฎิบัติการเร่ืองท่ี 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ 

แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดบัการพัฒนางานดานกฎหมาย งานดานวิชาการและขอมูลการวิจัยใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
1.1.1 

 

โครงการเสริมสรางความรู 

ในวงงานนิติบญัญตัิ (สํานักวิชาการ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

1. ดําเนินการจดัโครงการสัมมนา

วิเคราะหรางพระราชบัญญัติที่กําลัง

จะเขาสูการพิจารณาของสภา / 

การติดตาม การบังคับใชกฎหมาย ที่

ผานการพิจารณาของสภา / 

ประเด็นปญหาสําคัญทีส่งผลกระทบ

ตอสังคมในวงกวาง จาํนวน 4 ครั้ง 

2. เผยแพรขอมูลสรุปผลการดําเนิน

โครงการอยางนอย 2 ชองทาง 

1. ดําเนินการจดัโครงการสมัมนา 

จํานวน 4 ครั้ง 

 

 

 

 

 
 

2. เผยแพรขอมูลสรุปผลการ

ดําเนินโครงการ 2 ไดแก 

1) เอกสารรายงานสรุปแจกหนา

หองประชุมวุฒิสภา  

2) อินทราเน็ต         

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

1.กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ 

มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ

เสริมสรางความรูในวงงาน      นิติ

บัญญัติ ไมนอยกวารอยละ 90 

2.กลุมเปาหมายสามารถนําขอมูล 

ไปใชประโยชนในกระบวนการ   นิติ

บัญญัติไมนอยกวารอยละ 80 

1.กลุมเปาหมายผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจตอการ

จัดโครงการเสริมสรางความรูใน

วงงานนิติบญัญตัิ รอยละ 100  

2. .กลุมเปาหมายสามารถนํา

ขอมูลไปใชประโยชนใน

กระบวนการนิติบญัญตั ิ

รอยละ 100  

1.1.2 การนําเสนอผลการปฏบิัติงานการ

ติดตามและประมวลผลงานของ

วุฒิสภาดานกระทูถามและรายงาน

ประจําป 

(สํานักวิชาการ) 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

1. จัดนิทรรศการ จาํนวน 1 ครั้ง 

2. มีสื่อประชาสัมพันธในงาน

นิทรรศการ อยางนอย 3 ประเภท 

ผลผลิตที่ 1 จํานวน 0 ครั้ง 

ผลผลิตที่ 2 จํานวน 0 ประเภท 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ 

1. ผูเขาชมนิทรรศการ มีความพึง

พอใจตอการจัดนิทรรศการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

2. กลุมเปาหมายสามารถนําขอมลูไป

ใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

ผลลัพธที่ 1 รอยละ 0 

 

 

ผลลัพธที่ 2 รอยละ 0 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

1.1.3 โครงการบูรณาการฐานขอมูลวชิาการ

และกฎหมายของสวนราชการสังกัด

รัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ( สํานักวิชาการ (หลัก) 

สํานักการประชุม สาํนักกรรมาธิการ 

1, 2, 3 สํานักรายงานการประชุม

และชวเลข , สํานักกฎหมาย                   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักนโยบายและแผน ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

1. มีการทบทวนแผนบูรณาการ

ฐานขอมูลวชิาการและกฎหมายของ

สวนราชการสงักัดรัฐสภา พ.ศ. 

2562 – 2565 จาํนวน 1 แผน 

2. มีการจดัทาํแผนปฏิบตัิการบูรณา

การฐานขอมูลวิชาการและกฎหมาย

ของสวนราชการสงักัดรัฐสภาประจาํป 

พ.ศ. 2563 จาํนวน 1 แผน 

3. มีการนําเขาขอมูลดานวิชาการ 

และกฎหมายในฐานขอมูลใหมีความ

ครบถวนและสมบรูณ ตาม

แผนปฏิบตัิการบูรณาการฐานขอมูล

วิชาการและกฎหมายของสวน

ราชการสงักัดรัฐสภาประจําป  

พ.ศ. 2563 รอยละ 100 

4. มีการสรางภาคีเครือขายวชิาการ

และกฎหมายภายในองคกร จํานวน 

1 เครือขาย 

1. มีการทบทวนแผนบูรณาการ 

จํานวน 1 แผน 

 

 

2. มีการจดัทําแผนปฏิบตัิการ 

บูรณาการฐานขอมูลจาํนวน 1 

แผน 

 

3. มีการนําเขาขอมูลดาน

วิชาการ และกฎหมาย 

รอยละ 100  

 

 

 

 

4. มีการสรางภาคีเครือขาย

วิชาการและกฎหมายภายใน

องคกร จํานวน 1 เครือขาย           

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

1. สวนราชการสังกัดรัฐสภามี

ฐานขอมูล ที่ถูกตอง ครบถวน เพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการนิติบญัญตัิ 

จํานวน 1 ฐานขอมูล 

2. สวนราชการสังกัดรัฐสภามีการ

ขยายเครือขายดานวชิาการและ

กฎหมายเพ่ิมขึ้นอยางนอย 1 แหง 

1. สวนราชการสังกัดรัฐสภา 

มีฐาน จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 

2. สวนราชการสังกัดรัฐสภา 

มีการขยายเครือขายดานวิชาการ

และกฎหมายเพ่ิมขึ้น จาํนวน 1 

แหง 

1.1.4 โครงการจัดทําขอมูลวิชาการใน

รูปแบบ Service Delivery  

(สํานักวิชาการ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละ 90 ของจํานวนขอมูลงาน

ดานกฎหมายและวิชาการรวม ทัง้

ขอมูลการวิจัยที่สามารถตอบสนอง

ตอความตองการของวุฒิสภา 

สามารถสงถึงสมาชิกวุฒิสภาโดย

ผานชองทาง Internet Service 

Delivery 

 

รอยละ 95 ของจํานวนขอมูล

งานดานกฎหมายและวชิาการ

รวมทั้งขอมูลการวิจัยทีส่ามารถ

ตอบสนองตอความตองการของ

วุฒิสภา สามารถสงถึงสมาชิก

วุฒิสภาโดยผานชองทาง 

Internet Service Delivery 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

กลุมเปาหมายรอยละ 85 มีความพึง

พอใจตอการใหบริการขอมูล

กฎหมาย วชิาการ และการวิจัย 

รอยละ 90 มีความพึงพอใจตอ

การใหบริการขอมูลกฎหมาย 

วิชาการ และการวิจัย 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

1.1.5 โครงการจัดทําฐานขอมูลดานวิชาการ

เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษา

กฎหมาย/การควบคุมการบริหาร

ราชการแผนดินรายดาน 

(สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) 

สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย 

สํานักนโยบายและแผน  

สํานักการตางประเทศ  

สํานักภาษาตางประเทศ              

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

ขอกําหนดในการใชงานฐานขอมลู

สนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย 

/ การควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินรายดาน (Requirement) 

จํานวน 1 แนวทาง 

ขอกําหนดในการใชงาฐานขอมูล

สนับสนุนการพิจารณาศึกษา

กฎหมาย / การควบคุมการบรหิาร

ราชการแผนดินรายดาน 

(Requirement) จํานวน 1 

แนวทาง  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

ฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณา

ศึกษากฎหมาย / การควบคุมการ

บริหารราชการแผนดินรายดาน

เปนไปตามขอกําหนดในการใชงาน 

จํานวน 1 ฐานขอมูล 

ฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณา

ศึกษากฎหมาย / การควบคุม

การบริหารราชการแผนดนิราย

ดานเปนไปตามขอกําหนดในการ

ใชงาน จาํนวน 1 ฐานขอมูล 

1.1.6 โครงการจัดทําบทวิเคราะหเพ่ือ

สนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และ

เรงรัดการปฏริูปประเทศ และการ

จัดทําและดาํเนินการตามยุทธศาสตร

ชาต ิและงานวิชาการ 

(สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 ) 

 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

บุคลากรผูปฏบิัติงานของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เปน

กลุมเปาหมายไดจัดทําเอกสาร

วิชาการอยางมีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองตอความตองการดาน

วิชาการของผูรับบริการหลัก อยาง

นอย คนละ 1 เรื่อง 

บุคลากรผูปฏบิัติงานของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ที่เปนกลุมเปาหมายจดัทํา

เอกสารวชิาการ คนละ 1 เรื่อง   

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 
รอยละ 80 ของเอกสารวชิาการของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีม่ี

ความถูกตอง สามารถนําไปใช

อางอิงได 

รอยละ 100 เอกสารวชิาการมี

ความถูกตอง สามารถนําไปใช

อางอิงได 

 

แนวทางการพัฒนา 1.2 เครือขายและความรวมมือของภาคสวนตางๆเพ่ือสนับสนุนงานวุฒิสภา 

1.2.1 

    

โครงการเชื่อมโยงขอมูลผลงานดาน

วิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ 

(สํานักวิชาการ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1.มีการเชื่อมโยงขอมูลดานวิชาการ

และงานวิจัยกับหนวยงาน

ภายในประเทศ อยางนอย 1 แหง 

2.มีการทบทวนทิศทางการ

ดําเนินงานกับหนวยงานที่ไดมีการ

จัดทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการ 

1.มีการเชื่อมโยงขอมูลกับ

หนวยงานภายในประเทศ 1 แหง 

คือ สถาบันนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2.มีการทบทวนทิศทางการ

ดําเนินงานกับหนวยงานที่ไดมี

การจัดทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการ 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

1.มีขอมูลงานวิชาการและงานวิจัยที่

สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 

บุคลากรในวงงานรัฐสภาไดรวดเร็วขึ้น 

1.มีขอมูลงานวชิาการและ

งานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการ บุคลากรในวง

งานรัฐสภาไดรวดเรว็ขึ้น 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

2.มีการกําหนดกรอบและแนวทางการ

จัดทําฐานขอมูลวิชาการและงานวิจัย

ภายใตความรวมมือของหนวยงาน

เครือขายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานนิติบญัญตั ิ

 

2.มีการกําหนดกรอบและแนว

ทางการจดัทําฐานขอมูลวิชาการ

และงานวิจัยภายใตความรวมมือ

ของหนวยงานเครือขายเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

บัญญตั ิ

1.2.2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมาย

อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา (สํานักกฎหมาย(หลัก) 

สํานักการตางประเทศ  

สํานักภาษาตางประเทศ 

สํานักวิชาการ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของการนําเขาขอมูล

กฎหมายของประเทศในกลุม

อาเซียนที่ประกอบดวยกฎหมาย

ดานความมั่นคงและการเมือง 

กฎหมายดานเศรษฐกิจ และ

กฎหมายดานสังคมและวัฒนธรรม 

รอยละ 100 ของการนําเขาขอมูล

กฎหมายของประเทศในกลุม

อาเซียน มีความถูกตอง และเปน

ปจจุบัน  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ผูเขาใชขอมูลหรือ

ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการ

นําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศ

ในกลุมอาเซียน 

รอยละ 85.38 ผูเขาใชขอมูลหรือ

ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจ 

 

 

1.2.3 โครงการจัดทําบทวิเคราะห

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูเก่ียวของตอ

ผลกระทบของรางกฎหมายในชั้นการ

พิจารณาของวุฒิสภาหรือ

คณะกรรมาธิการ 

(สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) 

สํานักวิชาการ 

สํานักกฎหมาย) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1. การเชญิผูเก่ียวของ 

เขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงหรือแสดง

ความคิดเห็นตองมีผูเก่ียวของเขา

รวมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น

อยางนอยรอยละ 80 

1.1 การรบัฟงความคิดเห็นผานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของวุฒิสภา ตอง

มีระยะเวลาอยางนอย 15 วัน  

1.2 การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานและรับ

ฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือ

ผูเก่ียวของ ตองมีประชาชนหรือ

ผูเก่ียวของเขารวมการรับฟงความ

คิดเห็นอยางนอยรอยละ 80 

2. บทวิเคราะหผลกระทบตอราง

กฎหมายจากขอมูลที่ไดจากการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูเก่ียวของ จัดทําแลวเสร็จและเสนอ

ตอการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ อยางนอย 7 วัน 

กอนการจัดทํารายงานของ

คณะกรรมาธิการ 

1.การเชญิผูเก่ียวของเขารวม

ประชุม รอยละ 100 

 

 

 

1.1 การรบัฟงความคิดเห็นผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีระยะเวลา 19 วัน  

1.2 การลงพ้ืนที่ศึกษาดงูาน

ผูเก่ียวของเขารวมการรับฟง

ความคิดเห็น รอยละ 80  

 

 

2. บทวิเคราะหผลกระทบตอราง

กฎหมายจากขอมูลที่ไดจากการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูเก่ียวของ จดัทาํแลวเสร็จ

และเสนอตอการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ จํานวน 7 วัน

กอนการจัดทํารายงานของ

คณะกรรมาธิการ 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

1. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ มี

ขอมูลจากการรบัฟงความคิดเห็น

จากประชาชนและผูเก่ียวของที่

แสดงความคิดเห็นอยางนอยรอยละ 

80 

2. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ มี

บทวิเคราะหผลกระทบตอราง

กฎหมายเพ่ือประกอบการจดัทํา

รายงานของคณะกรรมาธิการ อยาง

นอย 1 ฉบับ 

1. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ 

มีขอมูลจากการรับฟงความ

คิดเห็นจากประชาชนและ

ผูเก่ียวของที่แสดงความคิดเห็น 

รอยละ 100 (80) 

2. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ 

มีบทวิเคราะหผลกระทบตอราง

กฎหมายเพ่ือประกอบการจดัทํา

รายงานของคณะกรรมาธิการ  

(1 ฉบบั) 

1.2.4 โครงการพัฒนางานดานตางประเทศ

ในมิติของภาษาและวัฒนธรรม  

(สํานักภาษาตางประเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน    

มีขอมูลดานตางประเทศในรปูแบบ

ภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร 

(Infographics) จํานวน 

ไมนอยกวา 3 เรื่อง 

ผลผลิต มีขอมูลดานตางประเทศ 

จํานวน 3 เรื่อง  

 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

สามารถนําขอมูลไปใชในการ

ปฏิบตัิงานเพ่ือรองรับภารกิจของ

วุฒิสภาไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

สามารถนําขอมูลไปใชในการ

ปฏิบตัิงาน 

พันธกิจ 2 สนบัสนนุภารกจิดานการติดตามเสนอแนะ และเรงรัดการปฎิรูปประเทศและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฎิบัติการเร่ืองท่ี 2 พัฒนางานดานการติดตามเสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนปฎิรูปประเศและ 

การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนากลไกการสนับสนุนการขบัเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภาในการตดิตามเสนอแนะและเรงรดัการปฎิรปูประเทศและการดาํเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาต ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือ

เชื่อมตอ eMENSCR ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  

(สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ

และการตดิตามผลการปฏบิัติงาน

ตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ระบบ eMENSCR จํานวน 1 ฉบบั 

รายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ระบบ eMENSCR จํานวน 1 ฉบบั                       

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน    

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

แนวทางในการพัฒนาระบบและ

การติดตามผลการปฏิบตัิงานตาม

แผนปฏิบตัิราชการประจําปของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีม่ี

ความสอดคลองเชื่อมโยงกับระบบ 

eMENSCR 

 

ผลลัพธ มีแนวทางในการพัฒนา

ระบบทีม่ีความสอดคลองเชื่อมโยง

กับระบบ eMENSCR  

จํานวน 1 โครงการ 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

2.1.2 โครงการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุน

งานดานการติดตาม เสนอแนะ และ

เรงรัดการดําเนินการตามแผนการ

ปฏิรปูประเทศและการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา 

(คณะกรรมการพัฒนากลไกสาํหรับ

เพ่ือนสนับสนุนการปฎิบัตงิานตาม

ภารกิจดานการตดิตาม เสนอแนะ 

เรงรัดการดําเนินตามการปฎิรูป

ประเทศและการดาํเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

แนวทางการดําเนินการสนับสนุน

งานดานการติดตาม เสนอแนะ 

และเรงรดัการดําเนินการตามแผน 

การปฏิรปูประเทศและการ

ดําเนินการตามยทุธศาสตรชาติ

ของวุฒิสภา 1 ฉบบั 

แนวทางการดําเนินการสนับสนุน

งานของวุฒิสภา 1 ฉบบั                 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของแนวทางสามารถ

นําไปสูการสนับสนุนงานดานการ

ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ดําเนินการตามแผน การปฏิรูป

ประเทศและการดาํเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา อยาง

เปนรูปธรรม 

ดําเนินการตามแนวทางพรอมทั้ง

ไดรายงานผลตอเลขาธิการ

วุฒิสภา 1 ครั้ง 

 

พันธกิจ 3 ยกระดับการพัฒนางานดานกฎหมายและงานดานวิชาการของวุฒิสภา 

แผนปฎิบัติการเร่ืองท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกบัความตองการของผูรับบริการเชิงรุกและทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดรับและสนับสนุนภารกิจขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.1 โครงการจัดทํา/ปรบัปรุงแผนกําลังคน

เพ่ือการเตรยีมความพรอมใหสามารถ

รองรบัสภาวการณในปจจบุันและ

อนาคตไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธภิาพ 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลกระบวนการจัด

โครงการ 

1.รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายได

เขารวมโครงการตามที่กําหนด 

รอยละ 86.87 ของกลุมเปาหมาย

ไดเขารวมโครงการตามที่กําหนด 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

การประเมินการบรรลุวตัถุประสงค

ของโครงการ 

1.มีแผนกําลังคนที่เหมาะสมกับ

ภารกิจ ยุทธศาสตร และการ

เปลี่ยนแปลงของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา จาํนวน 1 ฉบบั 

มีแผนกําลังคนที่เหมาะสม 

จํานวน 1 ฉบับ 

3.1.2 โครงการสรางความเขมแขง็ในการ

บริหารงานบุคคล  

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุม 

เปาหมายไดเขารวมโครงการตามที่

กําหนด 

รอยละ 70.13 ของกลุมเปาหมาย

ไดเขารวมโครงการตามที่กําหนด             

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดนํา

ความรูที่ไดรบัจากการเขารวม

โครงการไปใชในการปฏบิัติงาน 

รอยละ 82.40 ของกลุมเปาหมาย

ไดนําความรูที่ไดรับจากการเขา

รวมโครงการไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

3.1.3 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับวินัยและโทษทางวินัยตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

รัฐสภาพรอมกรณตีัวอยาง 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1.มีการจัดกิจกรรมชี้แจง ให

บุคลากรมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับวินัยขาราชการทั่วไป การ

ลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ และ

การดําเนินการทางวินัยในสวนที่

สําคัญอยางนอย 1 ครั้ง 

มีการจัดกิจกรรมชี้แจงให

บุคลากรมีความรู ความเขาใจ 

1 ครั้ง                    

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

2.รอยละ 80 ของจํานวน

กลุมเปาหมายไดนําความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับวินัยและการ

ดําเนินการทางวินัยไปปรับใชในการ

ปฏิบตัิงาน 

รอยละ 100 ของจํานวน

กลุมเปาหมายไดนําความรู 

ปรับใชในการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

3.1.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Career Path, 

Succession Plan, Talent 

Management และ Job Rotation) 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 85 ของโครงการสามารถ

ดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนที่

กําหนด 

รอยละ 100 ของโครงการ

สามารถดาํเนินการไดแลวเสร็จ

ตามแผนที่กําหนด          

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

1. กิจกรรมแผนเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career Path)  

- รอยละ 75 ของบุคลากร

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอแผน

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่

ไดดาํเนินการแลวเสร็จของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(สายงานวทิยากร สายงานวิเคราะห

นโยบายและแผน สายงานทรัพยากร

บุคคล สายงานวเิทศสมัพันธ และสาย

งานนิตกิาร) 

2. กิจกรรมแผนสบืทอดตาํแหนง 

(Succession Plan)  

- รอยละ 75 ของบุคลากร

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินการตามแผนสบืทอดตําแหนง

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ขาราชการที่ดาํรงตาํแหนงประเภท

วิชาการระดบัเชีย่วชาญ และประเภท

ทั่วไประดบัอาวโุส (ตาํแหนง

ผูบังคับบัญชากลุม/กลุมงาน)) 

3. กิจกรรมระบบบริหารขาราชการผูมี

ศักยภาพสงู (Talent Management) 

1.รอยละ 100 ของบุคลากร

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

แผนเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพทีไ่ดดําเนินการแลวเสรจ็ของ

ปงบประมาณพ.ศ. 2562  

2. รอยละ 100 ของบุคลากร

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

การดาํเนินการตามแผนสบืทอด

ตําแหนงของปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

3. รอยละ 100 ของบุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอ

ระบบบรหิารขาราชการผูมี

ศักยภาพสงู (ขาราชการทีด่าํรง

ตําแหนงประเภทวชิาการทุกสาย

งานในระดบัปฏบิัติการหรือระดบั

ชํานาญการ) 

4. รอยละ 100 ของบุคลากร

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

แผนการดําเนินการตามแผนการ

หมุนเวียนการปฏิบตัิงาน 

(ขาราชการที่ไดรบัการบรรจแุละ

แตงตั้งในตาํแหนงประเภทวิชาการ
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

- รอยละ 75 ของบุคลากรทีเ่ขารวม

กิจกรรมมีความพึงพอใจตอระบบ

บริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง 

(ขาราชการที่ดาํรงตาํแหนงประเภท

วิชาการทุกสายงานในระดบัปฏิบตัิการ

หรือระดบัชาํนาญการ) 

4. กิจกรรมแผนการหมุนเวยีนการ

ปฏบิัตงิาน (Job Rotation) 

- รอยละ 75 ของบุคลากรกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจตอแผนการดําเนินการ

ตามแผนการหมุนเวียนการปฏบิัตงิาน 

(ขาราชการที่ไดรบัการบรรจแุละแตงตัง้

ในตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

ปฏิบตัิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

จํานวน 13 ราย) 

ระดับปฏบิัติการ เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2561 

3.1.5 โครงการทบทวนมาตรฐานความรู

ความสามารถที่ใชในการปฏิบตัิงาน 

ทักษะและสมรรถนะ                                 

ที่จําเปนสําหรับการปฏิบตัิงาน 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

มีมาตรฐานความรูความสามารถ 

ที่ใชในการปฏบิัตงิาน ทักษะและ

สมรรถนะที่จําเปนสําหรบัการ

ปฏบิัตงิาน ไดรบัการทบทวนใน

ตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ  

ไมนอยกวา 2 สายงาน 

การทบทวนในตาํแหนงสายงาน

ประเภทวิชาการ 10 สายงาน                     

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

มีการนํามาตรฐานความรูความสามารถ 

ที่ใชในการปฏบิัตงิาน ทักษะและ

สมรรถนะที่จําเปนสําหรบัการ

ปฏบิัตงิานตามที่ไดรบัการทบทวนใน

ตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ  

ไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

อยางนอย 1 เรื่อง 

มีการนํามาตรฐานความรู ทีใ่ช 

ในการปฏบิัตงิานประเภท

วิชาการไปใชในการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล 10 เรื่อง 

3.1.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Information System : 

HRIS) (สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

มีการบรูณาการเชื่อมโยงการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศดานทรัพยากร

บุคคลที่จาํเปนตอการตดัสินใจของ

ผูบริหาร ดวยระบบ HRIS หรือ

ระบบงานอ่ืน (อยางนอย 1 ขอมูล/

เรื่อง) 

มีการบูรณาการเชื่อมโยงการ 

ดวยระบบ HRIS หรือระบบงาน

อ่ืน 1 เรื่อง                         

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมลูมี

ความทันสมยัครบถวน เปนปจจุบันทํา

ใหสามารถใชสบืคนขอมลูเพ่ือ

ตอบสนองตอการนําไปบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององคกร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอมูลมีความทันสมัยครบถวน 

เปนปจจุบันทาํใหสามารถใช

สืบคนขอมูลเพ่ือตอบสนองตอ
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

การนําไปบรหิารทรัพยากรบุคคล

ขององคกร 

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรไดอยางเปนระบบและหลากหลาย 

3.2.1 โครงการเพ่ิมความรูทักษะงาน

ตรวจสอบภายใน 

(กลุมตรวจสอบภายใน) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1.รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายได

เขารวมโครงการที่กําหนด 

2.รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี

ความรูจากการอบรมเพ่ิมขึ้น 

1.รอยละ 83.33 ของ

กลุมเปาหมายไดเขารวม

โครงการที่กําหนด                      

2.รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

มีความรูจากการอบรมเพ่ิมขึ้น 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายนํา

ความรูที่ไดรบัจากการอบรมไปใชใน

การปฏบิัตงิาน 

รอยละ 87.60 กลุมเปาหมายนํา

ความรูที่ไดรบัจากการอบรมไป

ใชในการปฏิบตัิงาน 

3.2.2 โครงการเสริมสรางความรู ความ

เขาใจ งานดานการเงินการคลัง

รัฐสภา  

(สํานักการคลังและงบประมาณ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงิน

การจัดซ้ือ จัดจาง กฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวกับงานดานการเงิน

การคลัง 

รอยละ 89.50 ของ

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

แนวทางการเบิกจายเงินการ

จัดซ้ือ จัดจาง กฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวกับงานดาน

การเงินการคลัง      

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการฯ สามารถนําความรูไป

ปรับใชกับการปฏบิัตงิานได 

รอยละ 85.44 ของ

กลุมเปาหมายที่เขารวม

โครงการฯ สามารถนําความรูไป

ปรับใชกับการปฏบิัตงิานได 

3.2.3 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการประเมินความคุมคาของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

ประเมินความคุมคาของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

รอยละ 95.52 ของกลุมเปาหมาย    

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ประเมินความคุมคาของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา              

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย

สามารถเขียนโครงการไดตาม

หลักการประเมินความคุมคา 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

รอยละ 98.63 ของกลุมเปาหมาย

สามารถเขียนโครงการไดตาม

หลักการประเมินความคุมคาของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

3.2.4 โครงการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ

การปฏบิัตงิานดานนิติบัญญัตแิละการ

ติดตามงานตามยุทธศาสตรชาต ิ

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการ

ฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจที่กําหนด 

รอยละ 84.97 ของผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจที่กําหนด 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการ

ฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรบั

จากการฝกอบรมไปประยุกตใชใน

การปฏบิัตงิาน 

รอยละ 82.75 ของผูเขารับ  การ

ฝกอบรมสามารถนําความรู ที่

ไดรับจากการฝกอบรมไป

ประยุกตใชในการปฏบิัติงาน 

 

 

3.2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ

และการติดตามงานตามยุทธศาสตรชาติ 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1. หลักสูตรการเสรมิสรางการคิดรเิริ่ม

สรางสรรคนวัตกรรมและการเปน

ผูประกอบการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนสู

องคกรสมรรถนะสูง 

- รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม 

มีผลการทดสอบความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรบัการอบรมผาน

เกณฑการทดสอบความรูความเขาใจที่

กําหนด  

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติการ

เตรยีมความพรอมสูการดาํรงตําแหนง

ในระดบัที่สูงขึ้น ประจาํป พ.ศ. 2563 

- รอยละ 85 ของบุคลากรทีเ่ปน

กลุมเปาหมายไดเขารวมกิจกรรมตามที่

กําหนด 

รอยละ 83.02 ของผูเขารับการ

อบรมมีผลการทดสอบความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่ไดรบั

การอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจ ที่กําหนด                   

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

1. หลักสูตรการเสริมสรางการคิดริเริ่ม

สรางสรรคนวัตกรรมและการเปน

ผูประกอบการภาครัฐเพ่ือขบัเคลื่อนสู

องคกรสมรรถนะสูง 

- รอยละ 80 ของผูเขารบัการอบรม

สามารถนําความรูที่ไดรบัจากการอบรม

ไปประยุกตใชในการปฏบิัตงิานได 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติการ

เตรียมความพรอมสูการดํารงตําแหนงใน

ระดับที่สงูขึ้น ประจําป พ.ศ. 2563 

- รอยละ 80 ของผูเขารบัการอบรมมีผล

การทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

เรื่องที่ไดรับการอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจที่กําหนด 

 

 

 

 

 

รอยละ 90.90 ของผูเขารับการ

อบรมสามารถนําความรูที่ไดรับ

จากการอบรมไปประยุกตใช  ใน

การปฏบิัตงิานได 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

3.2.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ

บริหาร (Management 

Competency) 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารวมโครงการไดศึกษาดูงานและ

แลกเปลีย่นความรูและระดมความเห็น

เก่ียวกับวิธีหรือแนวทางการปฏิบตัิงาน

ที่เปนประโยชน จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารวมโครงการไดศึกษาดูงาน

และแลกเปลี่ยนความรูและระดม

ความเห็นเก่ียวกับวิธีหรือแนว

ทางการปฏบิัติงานทีเ่ปน

ประโยชน จาํนวน 1 ครั้ง 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหารมีความพึงพอใจ

ตอการเขารวมโครงการ 

รอยละ 91 ของผูเขารวม

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ทางการบริหารมีความพึงพอใจ

ตอการเขารวมโครงการ 

3.2.7 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

development plan : IDP) 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่ไดรบั

จากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจที่กําหนด 

รอยละ 100 ของผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจที่กําหนด  

 

  

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการฝกอบรม

สามารถนําความรูที่ไดรบัจากการ

ฝกอบรมไปประยุกตใชในการจดัทาํ

แผนพัฒนารายบุคคล 

รอยละ 100 ของผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถนําความรู   ที ่

ไดรับจากการฝกอบรมไป

ประยุกตใชในการจดัทํา

แผนพัฒนารายบุคคล 

 

3.2.8 โครงการพัฒนาการจัดการความรูและ

ระบบการเรียนรูขององคกร 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลกระบวนการจัดการ

โครงการ : องคความรูที่จําเปนตอการ

ปฏิบตัิงานของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาที่จดัทําขึ้น อยางนอย 3 องค

ความรู 

การประเมินผลกระบวนการ

จัดการโครงการ :องคความรู   ที่

จําเปนตอการปฏบิัติงานของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ที่ 

จัดทําขึ้น 19 องคความรู  

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลการบรรลุวตัถุประสงค

ของโครงการ : รอยละ 80 ของบุคลากรที่

เก่ียวของกับองคความรู 

นําความรูที่ไดรบัจากองคความรูไปปรบั

ใชในการปฏิบตัิงาน  

รอยละ 100 ของบุคลากรที่

เก่ียวของกับองคความรูนํา

ความรูที่ไดรบัจากองคความรูไป

ปรับใชในการปฏิบตัิงาน  
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

3.2.9 โครงการสงบุคลากรไปศึกษา/อบรม

กับหนวยงานภายนอก 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไดเขารบัการศึกษา/อบรมใน

หลักสูตรตางๆ  กับหนวยงานภายนอก 

จํานวนไมนอยกวา 25 หลักสูตร และ

ผานการประเมินตามเกณฑที่หลักสูตร

กําหนด 

บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไดเขารบัการศึกษา/

อบรมในหลักสูตรตางๆ กับ

หนวยงานภายนอก จํานวน  

25 หลักสตูร และผานการ

ประเมินตามเกณฑทีห่ลักสูตร

กําหนด 

 

 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการอบรมได

จัดทํารายงานผลการศึกษา/อบรมใน

หลักสูตรตางๆ  กับหนวยงานภายนอก 

รอยละ 100 ของผูเขารับการ

อบรมไดจัดทาํรายงานผล

การศึกษา/อบรมในหลักสตูร

ตางๆ 

 

 

3.2.10 โครงการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ 

ตางประเทศ 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

ขาราชการสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน  

ณ ตางประเทศ จํานวน 5 ครั้ง 

ขาราชการสาํนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ไดเดินทางไปศึกษาดู

งาน ณ ตางประเทศ  

จํานวน 3 ครั้ง  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและ

ประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทาํ

รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ 

ตางประเทศ จาํนวน 5 ฉบบั 

ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและ

ประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดย

จัดทาํรายงานผลการศึกษาดงูาน ณ 

ตางประเทศ จาํนวน 3 ฉบบั 

3.2.11 โครงการแลกเปลีย่นขาราชการ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ

ตางประเทศ 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

ขาราชการสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ไดเขารวมโครงการแลกเปลีย่น

ขาราชการฯ จํานวน 4 ครั้ง 

ไมสามารถดําเนินการได

เน่ืองจากสถานการณ COVID-

19 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและ

ประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทาํ

รายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ 

ตางประเทศ จาํนวน 4 ฉบบั 

ไมสามารถดําเนินการได

เน่ืองจากสถานการณ COVID-

19 

3.2.12 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลกระบวนการจัดการ

โครงการ : มีการจัดทํากรอบแนวทาง

ในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุน

ฝกอบรมที่สอดคลองและเปน

ผลผลิต การประเมินผล

กระบวนการจัดการโครงการ : มี

การจัดทาํกรอบแนวทางในการ

จัดสรรทุนการศึกษาและทุน

ฝกอบรมที่สอดคลองและเปน
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

ประโยชนตอสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ 

ประโยชนตอสาํนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จาํนวน 1 ฉบบั  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลการบรรลุวตัถุประสงค

ของโครงการ : มีการจัดสรร

ทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรมใหแก

ขาราชการ เพ่ือศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือทุน

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ จาํนวน 7 ทุน  

ผลลัพธ มีการจัดสรร

ทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรมใหแก

ขาราชการ เพ่ือศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือทุน

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ  

จํานวน 2 ทุน 

3.2.13 โครงการพัฒนาความรูความสามารถ

ที่จําเปนสําหรับการปฏิบตัิงานดานนิติ

บัญญตัิและการตดิตามงานตาม

ยุทธศาสตรชาต ิ

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการ

ฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจที่กําหนด 

 

รอยละ 96.46 (80) ของผูเขารับ

การฝกอบรมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจาก

การฝกอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจ   ที่

กําหนด       

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารบัการ

ฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรบั

จากการฝกอบรมไปประยุกตใชใน

การปฏบิัตงิาน 

รอยละ 91.27 (80) ของผูเขารับ

การฝกอบรมสามารถนําความรูที่

ไดรับจากการฝกอบรมไป

ประยุกตใชในการปฏบิัติงาน 

 

 

แนวทางการพัฒนา 3.3 สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรทัง้สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการปฎิบตัิงานภายในองคกร 

3.3.1 พิธีอําลาราชการ ประจําป 2563 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมกิจกรรมพิธีอําลาอาลยัตอผู

เกษียณอายรุาชการอยางเปนทางการ 

ผลผลิต รอยละ 100.00 ของ

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม

พิธีอําลาอาลัยตอผูเกษียณอายุ

ราชการอยางเปนทางการ                   

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 
รอยละ 75 ของผูเขารวมในพิธี

อําลาราชการ ประจําป 2563 มี

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

รอยละ 93.33 ของผูเขารวมใน

พิธีอําลาราชการ ประจําป 2563 

มีความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรม 

3.3.2 

 

โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และ

การสรางการพ่ึงพาตนเอง 

(สํานักการคลังและงบประมาณ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

จํานวนกลุมเปาหมายเขารวม

โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และ

การสรางการพ่ึงพาตนเอง ไมนอย

กวารอยละ 85 

รอยละ 89.50 ของ

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

แนวทางการเบิกจายเงินการ

จัดซ้ือ จัดจาง กฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวกับงานดาน

การเงินการคลัง  
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมี

ความรู ความเขาใจจากการเขารวม

โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และ

การสรางการพ่ึงพาตนเอง 

รอยละ 85.44 ของ

กลุมเปาหมายที่เขารวม

โครงการฯ สามารถนําความรูไป

ปรับใชกับการปฏบิัตงิานได 

 

 

3.3.3 โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ความรูความเขาใจดานกิจกรรมเพ่ือ

สังคม สิ่งแวดลอม และความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของบุคลากรที่เปน

กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ

ครบตามระยะเวลากําหนด 

รอยละ 89.23 ของบุคลากร   ที่

เปนกลุมเปาหมายไดเขารวม

โครงการตามระยะเวลากําหนด  

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ 

มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ

และประโยชนที่ไดรบัจากโครงการ 

รอยละ 97.60 ของผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ    ตอ

การจัดโครงการและประโยชนที่

ไดจากโครงการ    

 

3.3.4 โครงการสงเสริมความสัมพันธและ

สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการทาํงาน

อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  
รอยละ 80 ของผูเขารบัการ

ฝกอบรมมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรู ความเขาใจที่กําหนด 

รอยละ 86.02 ของผูเขารับการ

ฝกอบรม มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจที่กําหนด                           

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  
ระดับการประเมินองคกรแหง

ความสุข ในระดับรอยละ 60 

 

 

ระดับการประเมินองคกรแหง

ความสุขในระดบัรอยละ 76.72  

แนวทางการพัฒนา 3.4 สงเสรมิใหบุคลากรปฎบิัตตินตามประมวลจริยธรรม เพ่ือใหเอ้ือตอการบรรลุเปาหมายองคกร 

3.4.1 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและ

คานิยมหลัก เพ่ือนําไปสู 

การบรรลเุปาหมายขององคกร 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาทีเ่ปนกลุมเปาหมาย

เขารวมโครงการ 

รอยละ 92.10 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เปนกลุมเปาหมายเขารวม

โครงการ 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาทีเ่ขารวมโครงการ

ไดปฏิบตัติามวัฒนธรรมองคกร 

“สามัคคีมวีินัย สุจรติโปรงใส รอบรู

งานสภา มีจติอาสา มุงงานสภา

สัมฤทธิ”์ 

รอยละ 97.50 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เขารวมโครงการไดปฏบิัตติาม

วัฒนธรรมองคกร “สามัคคีมีวินัย 

สุจริตโปรงใส รอบรูงานสภา มี

จิตอาสา มุงงานสภาสมัฤทธิ์” 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

3.4.2 โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรให

ปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรมเจาหนาที่

รัฐสภา 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาทีเ่ปนกลุมเปาหมาย

เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับประมวลจรยิธรรมขาราชการ

รัฐสภา 

รอยละ 100 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เปนกลุมเปาหมายเขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับประมวลจรยิธรรม

ขาราชการรัฐสภา       

 

               

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาทีเ่ขารวมโครงการ

ไดปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม

ขาราชการรัฐสภา 

รอยละ 100 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เขารวมโครงการไดปฏบิัตติาม

ประมวลจรยิธรรมขาราชการ

รัฐสภา 

 

3.4.3 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการรัฐสภา 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 95 ของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง

บุคลากรเขารวมกิจกรรมคัดเลือก

ขาราชการผูมีคุณธรรมและจรยิธรรม

ดีเดนและสาํนักที่มีผลงานดานการ

สงเสริมตามประมวลจรยิธรรม

ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใสเขา

รวมคัดเลือกสํานักทีม่ีผลงานดานการ

สงเสริมตามประมวลจรยิธรรม

ขาราชการรัฐสภา 

รอยละ 100 ของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาสงบุคลากรเขารวม

กิจกรรมคัดเลือกขาราชการผูมี

คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดนและ

สํานักที่มีผลงานดานการสงเสรมิ

ตามประมวลจรยิธรรม

ขาราชการรัฐสภาและความ

โปรงใสเขารวมคัดเลือกสํานักที่มี

ผลงานดานการสงเสริมตาม

ประมวลจรยิธรรมขาราชการ

รัฐสภา                    

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

1. รอยละ 95 ของบุคลากรที่ไดรับการ

เสนอชื่อเปนขาราชการผูมีคุณธรรม

และจรยิธรรมดีเดน ไดรับคะแนนในการ

คัดเลือก ไมต่าํกวารอยละ 75 ของ

คะแนนรวมและสํานักทีเ่ขารวม

คัดเลือกสํานักทีม่ีผลงาน 

รอยละ 100 ของบุคลากรที่ไดรบั

การเสนอชื่อเปนขาราชการผูมี

คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน 

ไดรับคะแนนในการคัดเลือกไมต่าํ

กวารอยละ 75 ของคะแนนรวม

และสํานักที่เขารวมคัดเลือก

สํานักที่มีผลงานดานการสงเสรมิ

ตามประมวลจรยิธรรขาราชการ

รัฐสภาและความโปรงใส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไดรับคะแนน รอยละ 100 ของ

คะแนนรวมตามเกณฑการ

คัดเลือกที่กําหนด 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

3.4.4 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน

คุณธรรมจรยิธรรม ธรรมาภิบาล และ

ความโปรงใส 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมาย

เขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรร

มาภิบาลและความโปรงใส 

 

 

 

รอยละ 93 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เปนกลุมเปาหมายเขารวม

โครงการ  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เขารวมโครงการใช

หลักคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล

และความโปรงใสในการปฏบิัติราชการ 

รอยละ 100 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เขารวมโครงการใชหลกัคุณธรรม 

จริยธรรม ธรรมาภบิาลและความ

โปรงใสในการปฏิบตัิราชการมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล

และความโปรงใส 

3.4.5 โครงการเรยีนรูกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรทีเ่ปน

กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ 

 

รอยละ 98.20 ของบุคลากรที่

เปนกลุมเปาหมายไดเขารวม

โครงการ           

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมี

ความรูและความตระหนักถึงโทษภัยการ

ทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 

รอยละ 91 ของผูเขารวม

โครงการมีความรูและความ

ตระหนักถึงโทษภัยการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

 

3.4.6 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมาย

เขารวมโครงการ 

รอยละ 97 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เปนกลุมเปาหมายเขารวม

โครงการ  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่เขารวมโครงการได

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปฏิบตัิหนาที่ราชการและการดํารงชีวิต 

รอยละ 90.40 ของบุคลากร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่

เขารวมโครงการไดใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปฏิบตัิหนาทีร่าชการและการ

ดํารงชีวิตสวนตน 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

พันธกิจ 4 บริหารจัดการใหเปนองคกร ท่ีมีสมรรถนะสูงทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาลและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

แผนปฎิบัติการเร่ืองท่ี 4 พัฒนาขดีความสามารถขององคกรใหมีขดีสมรรถนะสูง 

กลุยทธที่ 4.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการองคกรใหมีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัย 

4.1.1  การซักซอมแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณี

เกิดอุทกภัยและแผนดินไหว ประจํา

อาคารสุขประพฤติ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

(สํานักบริหารงานกลาง) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบในการ

บริหารและปฏบิตัิงานตามโครงการ/

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง มี

ความรู ความเขาใจ และพรอมที่จะ

นําไปสูการดําเนินงาน 

สนง.เลขาธิการวุฒิสภาไดจัด

โครงการซักซอมแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยและแผนสํารอง

ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ

แผนดินไหว ประจําอาคารสุข

ประพฤติ สาํนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา  เปนประจําตอเน่ือง

อยางนอย จํานวน 1 ครั้ง/ป 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามแีผน

บริหารความเสี่ยง เพ่ือใชเปน

แนวทางในการปฏบิัติงานของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน 1 ฉบับ 

รอยละ 86.60 ของบุคลากรที่เขา

รวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแนวทางการปฏบิัตเิมื่อ

เกิดเหตภุัยพิบัตติางๆ 

 

4.1.2 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบในการ

บริหารและปฏิบตัิงานตามโครงการ/

กิจกรรมในแผนบรหิารความเสีย่ง มี

ความรู ความเขาใจ และพรอมทีจ่ะ

นําไปสูการดาํเนินงาน 

รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบใน

การบริหารและปฏบิัติงานตาม

โครงการ/กิจกรรมในแผนบริหาร

ความเสี่ยง มีความรู ความเขาใจ 

และพรอมที่จะนําไปสูการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามแีผน

บริหารความเสีย่ง เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการปฏบิัตงิานของสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา จาํนวน 1 ฉบบั 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช

เปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน 1 ฉบับญัต ิ

4.1.3 ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (สํานักนโยบายและแผน) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายเขารวม

รับฟงการชีแ้จงกรอบการประเมินผล

การปฏิบตัริาชการ ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กําหนด 

รอยละ 92 ของกลุมเปาหมาย

เขารวมรับฟงการชีแ้จงกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามที่กําหนด       

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารับฟงการชีแ้จง

กรอบการประเมินมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกรอบการประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการ 

รอยละ 86.96 ของผูเขารับฟง

การชี้แจงกรอบการประเมินมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกรอบ
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

การประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ 

4.1.4. การพัฒนาสมรรถนะการปฏบิตัิงาน

การบริการตามมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 

2015 

(สํานักการพิมพ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
ผานการรบัรองรักษาระบบบรหิารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 รอยละ 85 

ไมพบขอบกพรองสําคัญในการตรวจ

ประเมินฯ 

ผานการรบัรองรักษาระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 

2015 รอยละ ... ไมพบขอบกพรอง

สําคัญในการตรวจประเมินฯ             

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

1. มีการใหบริการตามระบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ

ออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพไดอยางมี

ประสิทธภิาพเปนที่พึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

2. รอยละ 85 ของผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจในการใหบริการของสาํนักพิมพ 

1. มีการใหบริการตามระบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ

ออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพไดอยางมี

ประสิทธภิาพเปนที่พึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

2.รอยละ 100 ของผูรับบริการ   มี

ความพึงพอใจในการใหบริการของ

สํานักพิมพ 

 

4.1.5. โครงการตรวจประเมินเพ่ือตออายุการ

รับรองมาตรฐานระบบบรหิารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 

(สํานักการพิมพ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  
รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายไดเขา

รวมโครงการตามที่กําหนด 

รอยละ 98.46 ของกลุมเปาหมายได

เขารวมโครงการตามที่กําหนด             

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 รอยละ 80 ของบุคลากรสาํนักการ

พิมพปฏิบตัิงานตามคูมือการ

ปฏบิัตงิานตามระบบบรหิารคุณภาพ 

รอยละ 100 ของบุคลากรสํานักการ

พิมพปฏบิัตงิานตามคูมือการ

ปฏบิัตงิานตามระบบบรหิารคุณภาพ 

 

กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการสรางนวัตกรรมในการปฎิบตัิงาน 

4.2.1 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

เผยแพรขอมูลการประชุมวุฒิสภา

อยางถูกตองและรวดเร็ว 

(สํานักการประชุม) 

 

 

 

 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 มีการเผยแพรขอมูลการประชมุ

วุฒิสภาผานชองทางตางๆ เชน 

facebook Line อยางนอย 2 

ชองทาง 

มีการเผยแพรขอมูลการประชมุ

วุฒิสภาผาน 

ชองทางตางๆ 2 ชองทาง คือ  

1) FACE BOOK 2) LINE 

 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

 

 

 

 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดรับ

ทราบขอมูลการประชุมวุฒิสภา   ที่

เผยแพรผานชองทางตางๆ เชน 

facebook Line เปนตน 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

ไดรับทราบขอมูลการประชุม

วุฒิสภาที่เผยแพรผานชองทาง

ตางๆ 

4.2.2 ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ    เพ่ือ

รองรบัการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการไดมาซ่ึงบุคคล       ผูดาํรง

ตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบญัญตั ิ

(สํานักกํากับและตรวจสอบ)  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการ

เผยแพรความรูเก่ียวกับกระบวนการ

ไดมาซ่ึงบุคคลผูดํารงตาํแหนง   ใน

ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ และ

องคกรตามกฎหมายนิติบญัญตัิ 

จํานวน 1 ระบบ     

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   มี

การเผยแพรความรูเก่ียวกับ

กระบวนการไดมาซ่ึงบุคคล   ผู

ดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ 

องคกรอิสระ และองคกรตาม

กฎหมายนิติบญัญตัิ จาํนวน 1 

ระบบ     

 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

 รอยละความสําเร็จของการจดัทํา

ระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับ   การ

มีสวนรวมของประชาชน   ใน

กระบวนการไดมาซ่ึงบุคคล 

ผูดํารงตาํแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ 

องคกรอิสระ และองคกรตาม

กฎหมายนิติบญัญตัิ เปนไปตามแผน

ที่กําหนด อยางนอยรอยละ 80 

รอยละ 86.47 ของการจดัทํา

ระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับ 

การมีสวนรวมของประชาชน  ใน

กระบวนการไดมาซ่ึงบุคคลผู

ดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ 

องคกรอิสระ และองคกรตาม

กฎหมายนิติบญัญตัิ เปนไปตาม

แผนที่กําหนด  

กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานขอมูลโดยมีการบรณูาการ การเปดกวางและการเชื่อมโยงกันเพ่ือมุงสูการเปน Digital Senate  

4.3.1 โครงการบริหารจดัการครภุัณฑ  เพ่ือ

ไปรัฐสภาใหม 

(สํานักคลังและงบประมาณ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการ มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงิน  

การจดัซ้ือจดัจาง กฎหมายและระเบยีบ

ที่เก่ียวกับงานดานการเงินการคลัง 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย  ที่

เขารวมโครงการสามารถนําความรู

ไปปรบัใชกับการปฏบิัตงิานได   

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการฯ สามารถนําความรูไป

ปรับใชกับการปฏบิัตงิานได 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

สามารถทาํการตรวจสอบพัสดทุี่

สํานักครอบครองใหตรงกับ

ทะเบียนคุมทรัพยสินไดอยาง

ครบถวนและถูกตอง 

4.3.2 การบํารงุรักษาระบบฐานขอมูลและ

ระบบโปรแกรมประยุกต 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1. มีการบํารงุรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย จาํนวน 5 เครื่อง 

2. มีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

จํานวน 11 ระบบ 

 

1. มีการบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย จาํนวน 5 

เครื่อง 

2.มีการบาํรุงรักษาระบบ

สารสนเทศจํานวน 11 ระบบ 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 85 ของเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายและอุปกรณ พรอมทั้งระบบ

สารสนเทศไดรับการแกไขปญหา

ความขัดของไดตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 98 ของเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ 

พรอมทั้งระบบสารสนเทศไดรบั

การแกไขปญหาความขัดของได

ตามเกณฑที่กําหนด 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

4.3.3 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ

หนวยงานภาครัฐ 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

มีการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสใหเชื่อมโยงกับ

หนวยงานภาครัฐ จํานวน 1 ระบบ 

มีการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  ใหเชื่อมโยงกับ

หนวยงานภาครัฐ จํานวน 1 

ระบบ 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

หนวยงานภาครฐั จาํนวน 2 หนวยงาน  

ที่เชื่อมโยงเครือขายและแลกเปลีย่น

ขอมูลรวมกับสาํนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

หนวยงานภาครัฐ จํานวน 3 

หนวยงาน  

ที่เชื่อมโยงเครือขายและ

แลกเปลีย่นขอมูลรวมกับ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธที่ 4.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความมั่งคงปลอดภยัดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปตามมาตรฐานสากล  
4.4.1 การเชาสายนําสัญญาณความเร็วสงู 

(Leased Line) 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

สายสัญญาณความเร็วสูง (Leased 

Line) ใหบริการอินเตอรเน็ตที่มี

ความเร็วไมนอยกวา 400/300 

Mbps 

2. มีระบบถายทอดสดการประชุม

วุฒิสภา ผานโทรศัพทมือถือ จํานวน 

1 ระบบ 

1. สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

สายสญัญาณความเร็วสงู (Leased 

Line) ใหบริการอินเตอรเน็ตที่มี

ความเรว็ไมนอยกวา 900/800 

Mbps 

2. มีระบบถายทอดสดการประชมุ

วุฒิสภา ผานโทรศัพทมือถือ 

จํานวน 1 ระบบ 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

จํานวนการ DownTime ของการ

ใชงานอินเตอรเน็ต ไมเกิน 24

ชั่วโมง/ป สามารถรองรบัการ

ปฏิบตัิงานในวงงานนิติบญัญตัิได

อยางมีประสิทธิภาพ 

จํานวนการ DownTime ของ

การใชงานอินเตอรเน็ต 22.

ชั่วโมง/ป สามารถรองรบัการ

ปฏิบตัิงานในวงงานนิติบญัญตัิได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.4.2 โครงการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงแบบเคลื่อนที่สําหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสสําหรับ

สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของ

หนวยงาน จํานวน 284 เลขหมาย 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

มีบริการอินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนที่ 

จํานวน 284 เลขหมาย 

มีบริการอินเทอรเน็ตแบบ

เคลื่อนที่ จํานวน 284 เลขหมาย 

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

อินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนที่สามารถใช

งานไดตามขอกําหนด รอยละ 100 

 

อินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนที่

สามารถใชงานไดตามขอกําหนด 

รอยละ 100 

 

4.4.3 จัดหาครุภัฑณคอมพิวเตอรและ

อุปกรณประกอบเพ่ือทดแทนของเดิม

และจัดหาใหไดจาํนวนเครื่อง

คอมพิวเตอรตอบุคลากร ใน

อัตราสวน 1:1 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

มีประสิทธภิาพเพ่ือทดแทนของเดิม 

ดังน้ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 

243 เครื่อง 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่มีประสทิธภิาพเพ่ือทดแทน

ของเดมิ ดงัน้ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอร PC 

จํานวน 243 เครื่อง 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

จํานวน 50 เครื่อง 

3. เครื่องพิมพสี จํานวน 47 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพขาว-ดํา จํานวน 144 

เครือ่ง 

5. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 71 

เครื่อง 

6. เครื่องมัลติฟงกชั่น จํานวน 111 

เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

จํานวน 50 เครื่อง 

3. เครื่องพิมพส ีจํานวน 47 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพขาว-ดํา จํานวน 

144 เครื่อง 

5. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 71 

เครื่อง 

6. เครื่องมัลติฟงกชั่น จํานวน 

111 เครื่อง 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 95 ของครุภัณฑ

คอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบฯ 

มีประสิทธภิาพสามารถใชงานได

ตามขอกําหนด 

รอยละ 100 ของครุภณัฑ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

ประกอบฯ มปีระสิทธภิาพ

สามารถใชงานไดตามขอกําหนด 

 

4.4.4 โครงการเสริมสรางความมั่นคง 

ปลอดภยัดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

แผนบริหารจดัการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน 1 ระบบ 

ผลผลิต แผนบริหารจดัการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จาํนวน 1 ระบบ  

                       

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไดอยางมีความมั่นคง

ปลอดภยัอยางนอยรอยละ 80 ของ

แผน 

ดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมี

ความมั่นคงปลอดภัย  

รอยละ 100 ของแผน 

 

 

4.4.5 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

แผนการบริหารความเสีย่งดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา จาํนวน 1 แผน 

แผนการบริหารความเสีย่งดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาพ.ศ. 2563-

2565 จาํนวน 1 แผน               

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

มีการประกาศใชแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จาํนวน 1 ครั้ง 

มีการประกาศใชแผนการบริหาร

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจทิัล

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

พ.ศ.2563-2565 จาํนวน 1 ครั้ง 
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

4.4.6 การจัดหาลิขสิทธิ์ (license) สําหรับ

อุปกรณเครือขาย 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน   

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาม ี

license อุปกรณเครือขายและ

ระบบปองกันรักษาความปลอดภัย 

จํานวน 3 ระบบ และ Antivirus 

Management จํานวน 1,200 

หนวย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาม ี

license อุปกรณเครือขายและ

ระบบปองกันรักษาความ

ปลอดภยั จํานวน 3 ระบบ และ 

Antivirus Management 

จํานวน 1,200 หนวย             

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของอุปกรณทีม่ีลิขสทิธิ์

การใชงาน (license) สามารถใช

งานไดอยางตอเน่ือง 

รอยละ 100 ของอุปกรณที่มี

ลิขสิทธิ์การใชงาน (license) 

สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 

 

4.4.7 การเพ่ิมประสทิธิภาพการบาํรุงรักษา

ระบบเครือขายและซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร 

(สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวงที่เขาโครงการบํารุงรักษาและ

การซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

และระบบเครือขายของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ใชงานไดเปน

ปกติ ไมนอยกวารอยละ 90 

รอยละ 100 ของเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

ที่เขาโครงการบํารงุรักษาและ

การซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

และระบบเครือขายของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ใช

งานไดเปนปกติ   

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 ของอุปกรณในโครงการ

ไดรับการแกไขปญหาขอขดัของหรอื

ไดรับอุปกรณทดแทนทันตามเวลา ที่

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กําหนด 

รอยละ 97 ของอุปกรณใน

โครงการไดรบัการแกไขปญหา

ขอขัดของหรือไดรับอุปกรณ

ทดแทนทันตามเวลาที่สาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภากําหนด 

กลยุทธที่ 4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร มีความรู ความสามารถในการประยุกตใชระบบ digital อยางมปีระสิทธภิาพ มี

การวิเคราะหปรับใชเทคโนโลยีใหมตลอดเวลา  
 

ไมมีมีโครงการ 

 

พันธกิจ 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมสีวน

รวมของประชาชน 

แผนปฎิบัติการเร่ืองท่ี 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข และ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

กลยุทธที่ 5.1 เสรมิสรางความรู ความเขาใจและมีสวนรวมอยางถูกตองตอการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมขุและวัฒนธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 

5.1.1  โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร

ประชาธิปไตย 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
ผู เข ารับการอบรมรอยละ 80 มี

ความรู พ้ื นฐานเ ก่ียวกับการเปน

วิทยากรกระบวนการและมีความรู

เพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับจุดเนนที่สําคัญ

ผลผลิต ผูเขาอบรมรอยละ 80 มี

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเปน

วิทยากรกระบวนการและมี

ความรูเพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับ
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

ของรายวิชาตามโครงการเสรมิสราง

ความพรอมแกทองถ่ิน 

จุดเนนที่สําคัญของรายวชิาตาม

โครงการเสริมสรางความพรอม

แกทองถ่ินฯ                

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละ 50 ของผูเขารบัการอบรม

สามารถเปนวิทยากรในการจัด

กิจกรรมเพ่ือการเผยแพร

ประชาธิปไตยไดอยางม ี

รอยละ 89.10 ของผูเขารับการ

อบรมสามารถเปนวิทยากรใน

การจัดกิจกรรมเผยแพร

ประชาธิปไตยไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

5.1.2 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับ

การเมือง การปกครองและบทบาท 

หนาที่ และอํานาจของวุฒิสภาสู

เยาวชนในสถาบันการศึกษา  

(สภาจําลองสัญจร) 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
 จํานวนนักเรียนสายสามญัระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวม

โครงการฯ จํานวนโรงเรยีนละไม

นอยกวา 200 คน 

จํานวนนักเรียนสายสามัญระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวม

โครงการฯ จํานวนโรงเรียนละ 

200 คน                       

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละของกลุมเปาหมายมีความรู  

ความเขาใจเก่ียวกับการเมือง การ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และรบัทราบบทบาท หนาที่ 

และอํานาจของวุฒิสภา ไมนอยกวา

รอยละ 80 

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

การเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 

และรับทราบบทบาท หนาที่ และ

อํานาจของวุฒิสภา 

กลยุทธที่ 5.2 จัดทําสื่อเก่ียวกับการใหความรูทางดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุเพ่ือเผยแพรใหแก

ประชาชนผานหนวยงานและชองทางตางๆ  

5.2.1 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเพ่ือ

สงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 เอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณองคกรวุฒิสภา จํานวน 1 

เรื่อง 

เอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณองคกรวุฒิสภา 

จํานวน 1 เรื่อง               

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละของเอกสารเผยแพรเพ่ือ

สงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา 

มีการเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย 

 

รอยละ 100 ของเอกสารเผยแพร

เพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกร

วุฒิสภามีการเผยแพรไปยัง

กลุมเปาหมาย 

5.2.2 โครงการจัดทําวารสาร "สารวุฒิสภา" 

ในรูปแบบหนังสือและ e-book 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบ

หนังสือ และ e-Book (รายเดือน) 

ฉบับเดือนตลุาคม 2562 – กันยายน 

2563 จาํนวน 12 ครั้ง 

วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบ

หนังสือ และ e-Book (รายเดือน) 

ฉบบัเดือนตลุาคม 62 – กันยายน 

63 จาํนวน 12 ครั้ง                     

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 
รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรู

เก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และบทบาท หนาที่และ

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

ไดรับรูเก่ียวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย และ
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

อํานาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา 

ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ ไม

นอยกวารอยละ 60 

บทบาท หนาที่และอํานาจของ

วุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตาม

บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญฯ 

5.2.3 โครงการจัดทําหนังสือ “สรุปผลงาน

วุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-

Book 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ใน

รูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายป) 

จํานวน 1 เรื่อง 

ผลผลิต หนังสือ “สรุปผลงาน

วุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ 

e-Book (รายป) จํานวน 1 เรื่อง 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรู

เก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และบทบาท หนาที่และ

อํานาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา 

ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ   ไม

นอยกวารอยละ 60 

 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

ไดรับรูเก่ียวกับการปกครอง  ใน

ระบอบประชาธปิไตย และ

บทบาท หนาที่และอํานาจของ

วุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตาม

บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญฯ 

5.2.4 โครงการจัดทําหนังสือความรูเก่ียวกับ

บทบาท หนาที่และอํานาจของ

วุฒิสภา และความรูในวงงานรัฐสภา 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
หนังสือความรูเก่ียวกับบทบาท หนาที่

และอํานาจของวุฒิสภา และความรูใน

วงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ 

จํานวน 1 เรื่อง 

หนังสือความรูเก่ียวกับบทบาท 

หนาที่และอํานาจของวุฒิสภา 

และความรูในวงงานรัฐสภา ใน

รูปแบบหนังสือ จาํนวน 1 เรื่อง             

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรู

เก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และบทบาท หนาที่และ

อํานาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา 

ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ ไม

นอยกวารอยละ 60 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

ไดรับรูเก่ียวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย และ

บทบาท หนาที่และอํานาจของ

วุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตาม

บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญฯ 

 

กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุและวัฒนธรรม   ทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา 

5.3.1  โครงการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตย

สําหรับเยาวชนดวยกระบวนการลูกเสือ 

(สํานักงานประธานวุฒิสภา)     

 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายไดเขา

รวมโครงการตามที่กําหนด 

ผลผลิต รอยละ 95.51 ของ

เยาวชนที่เขารวมโครงการผาน

เกณฑการประเมินการพัฒนา

ผูนํานักประชาธิปไตยสาํหรับ

เยาวชน  

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของรัฐสภาและมีความเชื่อมั่นใน

ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหา-

รอยละ 95.51 ของเยาวชน   ที่

เขารวมโครงการมีความรูใน

หนาที่และอํานาจของรัฐสภาและ

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

กษัตริยทรงเปนประมุข สามารถนํา

ความรูไปเผยแพรตอได 

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ

สามารถนําความรูไปเผยแพรตอ

ได   

5.3.2 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
รอยละ 85 ของประชาชน

กลุมเปาหมายรับรูรบัทราบถึง

บทบาทหนาที ่และอํานาจของ

วุฒิสภา 

รอยละ 100 ของประชาชน

กลุมเปาหมายรับรูรบัทราบถึง

บทบาทหนาที ่และอํานาจของ

วุฒิสภา  

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 
รายงานสรปุผลการดาํเนินงาน

โครงการสมาชิกวุฒิสภา      พบ

ประชาชน จํานวน 1 เลม 

รายงานสรปุผลการดาํเนินงาน

โครงการสมาชิกวุฒิสภา    พบ

ประชาชน จํานวน 1 เลม 

 

5.3.3 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม

เครือขายผูนํานักประชาธิปไตย

วุฒิสภา 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 
กลุมเปาหมายเสนอโครงการเพ่ือเขา

รับการคัดเลือกจากเครือขายผูนํานัก

ประชาธิปไตย 40 โครงการ 

กลุมเปาหมายเสนอโครงการเพ่ือ

เขารบัการคัดเลือกจากเครือขาย

ผูนํานักประชาธิปไตย  

40 โครงการ     

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

ระดับการมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมายตอกิจกรรมเครือขาย

ผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา 

ระดับ 3 การมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมายตอกิจกรรม

เครือขายผูนํานักประชาธิปไตย

วุฒิสภา  

 

5.3.4 โครงการจัดการแขงขันโตวาทรีะดบั

มัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

(สํานักประชาสมัพันธ) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการ

จัดการแขงขันโตวาทีระดับ

มัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมือง การปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 

อยางนอย 1 ครั้ง 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

การจัดการแขงขันโตวาทีระดบั

มัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริม

วัฒนธรรมทางการเมือง การ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 2 ครั้ง   

     

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมโครงการฯ มีความรูเก่ียวกับ

หลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข การเคารพเสียงขาง

มาก การรบัฟงเสียงขางนอยหลักการ

รอยละ 87.92 ของกลุมเปาหมาย 

เขารวมโครงการฯ มีความรูเก่ียวกับ

หลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมขุ การเคารพเสียงขาง

มาก การรับฟงเสยีงขางนอย
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โครงการ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

สถานะของ
โครงการ 

ยอมรบัเหตุผล และหลักการโตวาท ี ไม

นอยกวา รอยละ 80 

หลักการยอมรบัเหตุผล และหลักการ

โตวาท ี 

5.3.5 โครงการเสริมสรางความพรอมแก

ทองถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการ

เสริมสราง ผูนํานักประชาธิปไตยแบบ

มีสวนรวม” 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการ

จัด โครงการเพ่ือเสริมสรางความ

พรอมแกทองถ่ิน หลักสูตร 

“กระบวนการเสริมสรางผูนํานัก

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” 

อยางนอย 4 ครั้ง 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   มี

การจัด โครงการเพ่ือเสริมสราง

ความพรอมแกทองถ่ิน หลักสูตร 

“กระบวนการเสริมสรางผูนํานัก

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” 

จํานวน 9 ครั้ง              

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน 

 

รอยละของกลุมเปาหมายทีเ่ขารวม

โครงการฯ มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทหนาทีแ่ละอํานาจของ

ฝายนิตบิญัญตัิ สถาบัพระมหากษัตริย 

และการมีสวนรวมทางการเมือง ไม

นอยกวารอยละ 80 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่

เขารวมโครงการฯ มีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท

หนาที่และอํานาจของฝายนิติ

บัญญตัิ สถาบันพระมหากษัตรยิ 

และการมีสวนรวมทางการเมือง 

 

5.3.6 โครงการประชาสัมพันธเชงิรุกในยุค

ดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาและเสริมสราง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุและ

การมีสวนรวมของประชาชน (Digital 

PR for Democracy and public 

participation) 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน  

รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกในยุคดิจิทัล

เพ่ือการพัฒนาและเสริมสราง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขและการมีสวนรวมของ

ประชาชน อยางนอย รอยละ 90 

รอยละ 100 ของความสาํเร็จ

ของการดาํเนินการตามแผนการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกในยุคดิจิทัล

เพ่ือการพัฒนาและเสริมสราง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขและการมีสวนรวมของ

ประชาชน   

               

 

ผลลัพธ ผลการดําเนินงาน  

รอยละของกลุมเปาหมายรบัรู

รับทราบเก่ียวกับบทบาทหนาทีแ่ละ

อํานาจ และภารกิจของวุฒิสภา ไม

นอยกวา รอยละ 60 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย

รับรูรับทราบเก่ียวกับบทบาท

หนาที่และอํานาจ และภารกิจ

ของวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร จํานวน 70 โครงการ 

 

พันธกิจ 1. สนับสนุนการขบัเคลื่อนภารกิจดานนิติบัญญัติ  

 

แผนปฎิบัติการเรื่องท่ี 1 ยกระดับการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัต ิจํานวน 9 โครงการ 

 

แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานดานกฎหมาย งานดานวิชาการและ 

ขอมูลการวิจัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 6 เรือ่ง 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติไดรับความรูความเขาใจและมีขอมูลเชิงวิชาการประกอบการปฎิบัติ

หนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การเสนอญัตติ การอภิปราย การตั้งกระทูถามและการติดตาม เสนอแนะและเรงรัด 

การปฎิรูปประเทศ และดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะหรางพระราชบัญญัติท่ีกําลังจะเขาสูการพิจารณาของสภา/การติดตาม 

การบังคับใชกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของสภา / ประเด็นปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 4 คร้ัง 

 2. เผยแพรขอมลูสรุปการดําเนินโครงการอยางนอย 2 ชองทาง 

 ผลผลิต :  

1. ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะหรางพระราชบัญญัติท่ีกําลังจะเขาสูการพิจารณาของสภา /การติดตาม  

การบังคับใชกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของสภา / ประเด็นปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสังคมในวงกวาง จํานวน 4 คร้ัง 

       2. เผยแพรขอมูลสรุปผลการดําเนินโครงการ 2 ชองทาง 1) เอกสารรายงานสรุปแจกหนาหองประชุมวุฒิสภา 2) อินทราเน็ต    

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ  

ไมนอยกวารอยละ 90  

 2. กลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในกระบวนการนิติบัญญัติไมนอยกวารอยละ 80 

 ผลลัพธ :  

1. รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการเสริมสรางความรู 

ในวงงานนิติบัญญัติ  

       2. รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในกระบวนการนิติบัญญัติ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. วันท่ี 17 ต.ค. 2562 จัดสัมนาเรื่อง การเสริมสรางความพรอมในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตรชาติ ณ โรงแรมริชมอนต จ.นนทบุร ี                 

2.วันท่ี 16 ม.ค. 2563 จัดการสัมมนาเรื่อง “การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ในมุมมองวุฒิสภา” ณ อาคารสุขประพฤติ               

โครงการท่ี 1.1.1  :  โครงการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักวิชาการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 400,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 317,568 บาท  
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3.วันท่ี 6 ส.ค.2563 จัดโครงการสัมมนาครั้งท่ี 3 เรื่อง "กาวขามโควิด-19 : ธุรกิจการทองเท่ียว และการลงทุนในโลก

ยุคใหม" ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน แอนด สวีท ระยองซิตี้ เซ็นเตอร จังหวัดระยอง  

4. จัดสัมมนา morning talk จํานวน 8 ครั้ง เวลา 08.30-09.30 น. ในวันจันทรกอนการประชุมวุฒิสภา ณ หองประชุม

กรรมาธิการหมายเลข 202 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 มิ.ย. 2563 เรื่อง "โควิด-19 รอบ 2 มาจริงหรือไม แลวเรา

จะอยูอยางไร" โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุณยลีพรรณ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 มิ.ย. 2563 เรื่อง "วุฒิสภามีไวทําอะไร " โดย  

นายถวิล เปลี่ยนสี และคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท 

 
 วัตถุประสงค :  

  เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบผลการดําเนินการและการ

ควบคุมการบริหาร ดานกระทูถาม และรายงานประจาํปของวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. จัดนิทรรศการ จํานวน 1 คร้ัง 

 2. มีสื่อประชาสัมพันธในงานนิทรรศการ อยางนอย 3 ประเภท 

 ผลผลิต :  

1. จัดนิทรรศการ จํานวน 0 คร้ัง 

 2. มีสื่อประชาสัมพันธในงานนิทรรศการ จํานวน 0 ประเภท 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1. ผูเขาชมนิทรรศการ มีความพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 2. กลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 

 ผลลัพธ :  

 1. ผูเขาชมนิทรรศการ มีความพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการ รอยละ 0 

 2. กลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน รอยละ 0 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินการกิจกรรมท่ี 1 คือ การรวบรวมขอมูลในการจัดนิทรรศการ และรายงานประจําปฯ นับตั้งแตการประชุม

วุฒิสภาครั้งท่ี 1 (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ี 1/2562) วันท่ี 24 พ.ค. 2562 - การประชุมวุฒิสภาครั้งท่ี 29 (สมัยสามัญประจําป

ครั้งท่ี 1/2563) วันท่ี 23 ก.ย 2563 เพ่ือใหสอดคลองกับการสิ้นสุดของสมัยการประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งท่ี 1/2563 ท่ีไดมี

พระราชกฤษฎีกาขยายวันประชุมและปดสมัยประชุมในวันท่ี 25 ก.ย 2563 น้ัน จึงทําใหมีระยะเวลาเหลือตามปฏิทินงบประมาณ

จํานวน 3 วันทําการ ซึ่งจะตองดําเนินการดังน้ี 

1.จัดพิมพตนฉบับหนังสือรายงานการติดตามและประมวลผลงานดานกระทูถามของวุฒิสภา จํานวน 300 เลม 

2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางบริษัทเอกชนจัดทํา CD-ROM หนังสือรายงานการติดตามและประมวลผลงานดานกระทูถาม

ของวุฒิสภา จํานวน 300 แผน 

 3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแผนนิทรรศการพรอมอุปกรณแสดงภาพ แบบมวนเก็บ (Rollup) ซึ่งตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาท่ีเหลืออยูทําใหไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางและไมสามารถดําเนินโครงการฯ ใหเสร็จสิ้นทัน

ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2563  

โครงการท่ี 1.1.2  : การนําเสนอผลการปฏบัิติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภาดานกระทูถามและ

รายงานประจําป  
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักวิชาการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  42,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย :  0 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหท้ังสองสวนราชการมีฐานขอมูลกลางในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีการบูรณาการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลดานวิชาการและกฎหมายรวมกัน 

2. เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลวิชาการและกฎหมายดานนิติบัญญัติท่ีครอบคลุม ถูกตองและทันสมัยมีประโยชนตอสมาชิก

รัฐสภา ประชาชนผูเก่ียวของ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการมุงสูการเปน Digital Parliament 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. มีการทบทวนแผนบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2562-2565 จํานวน 1แผน 

 2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานขอมลูวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 แผน 

 3. มีการนําเขาขอมูลดานวิชาการ และกฎหมายในฐานขอมูลใหมคีวามครบถวนและสมบูรณ ตามแผนปฏิบัต ิ

การบูรณาฐานขอมลูวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาประจําป พ.ศ. 2563 

 4. มีการสรางภาคีเครือขายวิชาการและกฎหมายภายในองคกร จํานวน 1 เครือขาย 

 ผลผลิต :  

 1. มีการทบทวนแผนบูรณาการฐานขอมลูวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสงักัดรฐัสภา พ.ศ. 2562-2565 จํานวน 1 แผน 

 2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 แผน 

 3. มีการนําเขาขอมูลดานวิชาการ และกฎหมายในฐานขอมูลใหมีความครบถวนและสมบูรณ ตามแผนปฏิบัต ิ

การบูรณาฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาประจําป พ.ศ. 2563 

 4. มีการสรางภาคีเครือขายวิชาการและกฎหมายภายในองคกร จํานวน 1 เครือขาย 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1. สวนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 2. สวนราชการสังกัดรัฐสภามีการขยายเครือขายดานวิชาการและกฎหมายเพ่ิมข้ึน อยางนอย 1 แหง  

 ผลลัพธ :  

 1. สวนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติจํานวน 1 ฐานขอมลู 

 2. สวนราชการสังกัดรัฐสภามีการขยายเครือขายดานวิชาการและกฎหมายเพ่ิมข้ึน จํานวน 1 แหง (สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการดําเนินการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการจํานวน 4 คณะ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวน

ราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2563 จัดทําฐานขอมูลและนําเขาขอมูล และประชาสัมพันธฐานขอมูล ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกัน

ระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร การนําเขาขอมูลประกอบดวยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญฯ จํานวน 10 ฉบับ พระราชบัญญัติท่ีเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร/วุฒิสภา มีการจัดทํา 

คูมือการนําเขาขอมูล และคูมือการเขาถึงฐานขอมูลวิชาการและฏฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา รวมถึงการสํารวจความ

โครงการท่ี 1.1.3  : โครงการบูรณาการฐานขอมลูวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :   สํานักวิชาการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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พึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูล ตลอดจนการสรางภาคีเครือขายขอมูลวิชาการและกฎหมายภายในองคกร และไดจัดทํา

รายงานผลการศึกษาวิเคราะหฐานขอมูลวิชาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือปรับปรุงการจัดทําและสงมอบขอมูลวิชาการ รวมท้ังเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ 

2. เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติโดยอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนกานใหบริการแกผูรับบริการ 

3. เพ่ือพัฒนางานดานกฎหมายและวิชาการรวมท้ังขอมูลการวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของจํานวนขอมูลงานดานกฎหมายและวิชาการรวม ท้ังขอมูลการวิจัยท่ีสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของวุฒิสภา สามารถสงถึงสมาชิกวุฒิสภาโดยผานชองทาง Internet Service Delivery 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 90 ของจํานวนขอมูลงานดานกฎหมายและวิชาการรวม ท้ังขอมูลการวิจัยท่ีสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของวุฒิสภา สามารถสงถึงสมาชิกวุฒิสภาโดยผานชองทาง Internet Service Delivery 

 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 กลุมเปาหมายรอยละ 90 มีความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย 

 ผลลัพธ :  

 กลุมเปาหมายรอยละ 95 มีความพึงพอใจตอการใหบริการขอมลูกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน Webpage สํานักวิชาการ และมีการประชุมหารือเก่ียวกับการดําเนินโครงการจัดทํา

ขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery เพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินโครงการ กลุมเปาหมาย และวิเคราะหความ

ตองการใชขอมูลวิชาการ กําหนดรายการขอมูลวิชาการและวิธีการจัดทําขอมูลวิชาการท่ีใชในการดําเนินโครงการ กําหนด

รูปแบบการนําเสนอโครงการและการสื่อสารขอมูลวิชาการไปยังกลุมเปาหมาย กําหนดวิธีการประเมินผลโครงการ กําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ จัดทําเว็บไซดหรือเว็บเพจ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดทําขอมูลวิชาการ 

ในรูปแบบ Service Delivery นําเขาขอมูลงานดานกฎหมายและวิชาการรวม ท้ังขอมูลการวิจัยผานชองทาง Internet Service 

Delivery และไดสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการตอการใหบริการขอมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย 

  

โครงการท่ี 1.1.4  :  โครงการจัดทําขอมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักวิชาการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/ การควบคุมการบริหาร

ราชการแผนดินรายดานเพ่ือใชประโยชนในงานกรรมาธิการ (ฐานขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงาน) 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานกรรมาธิการไดใชประโยชนจากฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/

การควบคุมบริหารราชการแผนดินรายดาน การเรียนรู เชน การศึกษาขอมูล สารสนเทศ และองคความรู การปฏิบัติงาน เชน 

การนําขอมูล สารสนเทศ และองคความรูไปจัดทําเอกสารวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานในคณะกรรมาธิการ 

3. เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการบริการทางวิชาการใหกับผูรับบริการหลัก 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 ขอกําหนดในการใชงานฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผนดินราย

ดาน (Requirement) จํานวน 1 แนวทาง 

 ผลผลิต :  

 ขอกําหนดในการใชงานฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผนดินราย

ดาน (Requirement) จํานวน 1 แนวทาง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผนดินรายดานเปนไปตาม

ขอกําหนดในการใชงาน จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 ผลลัพธ :  

  ฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผนดินรายดานเปนไปตาม

ขอกําหนดในการใชงาน จํานวน 1 ฐานขอมูล 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการของ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 ไดมีคําสั่งตั้ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาฐานฐานขอมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมาย/การควบคุมการบริหารราชการแผนดินรายดาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 27 มี.ค.63 มีมติกําหนดแนวทางการพัฒนา

ฐานขอมูล ดังน้ี                                                              

 1.ขอบเขตขอมูลสําหรับใชในการพัฒนาฐานขอมูลดานวิชาการ มี 5 รายการ (1) รายงานการศึกษาดูงานภายในและ

ตางประเทศของคณะกรรมาธิการ. (2) รายงานสรุปการสัมนาของคณะกรรมาธิการ  (3) รายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ (4) เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการ (5) ทําเนียบผูมาช้ีแจง 

 2.แนวทางการบูรณาการฐานขอมลูดานวิชาการ เช่ือมโยงฐานขอมูลในระบบสํานักงานอัตโนมัติ และฐานขอมูล HR          

 3. แนวทางการนําเขาขอมูล ท้ังน้ี ไดดําเนินการเช่ือมโยงฐานขอมูลแลว ตามขอ 1 

 4. จัดทํารายงานเสนอเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการไดดําเนินกิจกรรมครบตามแนวทางการพัฒนา

ฐานขอมูลท่ีไดกําหนดไว  

 

โครงการท่ี 1.1.5  : โครงการจัดทําฐานขอมูลดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/การควบคุม

การบริหารราชการแผนดินรายดาน                                                               
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

 1.เพ่ือใหมีเครื่องมือในการคนควาขอมูลท่ีรวดเร็ว ทันสมยั ครอบคลมุและครบถวน 

 2.เพ่ือนวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีในการสนับสนุนงานนิติบัญญตัิและงานดานกรรมาธิการ 

 3. เพ่ือลดข้ันตอน ประหยัดเวลาในการเขาถึงขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการปฏิบัติงาน โดยมีตนทุนต่ํา และ 

ทุกคนสามารถเขาถึงได 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย : บุคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายไดจัดทําเอกสาร

วิชาการอยางมีคณุภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการดานวิชาการของผูรับบริการหลัก อยางนอย คนละ 1 เร่ือง 

 ผลผลิต :  

 บุคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายไดจัดทําเอกสารวิชาการอยางมีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองตอความตองการดานวิชาการของผูรับบริการหลัก อยางนอย คนละ 1 เร่ือง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : รอยละ 80 ของเอกสารวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีความถูกตอง 

สามารถนําไปใชอางอิงได 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 80 ของเอกสารวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีความถูกตอง สามารถนําไปใชอางอิงได 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 ไดมีคําสั่งตั้ง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจดัทําเอกสารวิชาการของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 และมีการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 2563 โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการมีมติกําหนดแนวทางเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร

วิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการ ดังน้ี                                1.การจัดทําเอกสาร

วิชาการของสํานักงาน 1.1) รูปแบบเอกสารวิชาการ 3 รูปแบบ (1) บทความ (2) ภาพน่ิง (3) ภาพเคลือ่นไหว 1.2) แนวทางการ

เสนอเอกสารวิชาการของสํานักงารเลขาธิการวุฒิสภา (1.กลุมบุคลากรท่ีตองจัดทําในนามสาํนัก 2.กลุมบุคลากรผูสมัครใจ

นําเสนอในนามสวนตน )1.3) การเผยแพรเอกสารวิชาการ ชองทาง website,Facebook,Line เปนตน 1.4.) แรงจูงใจและการ

ใหรางวัล มอบเกียรติบัตร การเลือ่นเงินเดือน (PMS) คาตอบแทนวรสารจุลนิติ แนวทางการนําเขาขอมูล                                                                    

2.ดําเนินการประชาสมัพันธ เชิญชวนการจัดทําเอกสารวิชาการ เชิญชวนบุคลากรสํานักงานผูสนใจเสนอตอคณะอนุกรรมการ

ผานชองทางตางๆ เชน ระบบสํานักงานอัตโนมัต'ิ Website,Facebook,Line เปนตน ประธานคณะกรรมการเห็นชอบตาม

แนวทางท่ีเสนอเมื่อวันท่ี 29 มี.ค.2563  

3.คณะอนุกรรมการไดดําเนินกิจกรรมครบตามแนวทางเก่ียวกับการจัดทําเอกสารวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีได

กําหนดไว  

  

โครงการท่ี 1.1.6  : โครงการจัดทําบทวิเคราะหเพ่ือสนับสนนุงานติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และงานวิชาการ 

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักกรรมาธิการ 1,2,3 (หลัก) 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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แนวทางการพัฒนา 1.2 เครือขายและความรวมมือของภาคสวนตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวุฒิสภา 

จํานวน 4 เรื่อง 

  

 
 วัตถุประสงค :  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือขายทางวิชาการและงานวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศเพ่ือ

ประโยชนของการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. มีการเช่ือมโยงขอมลูดานวิชาการและงานวิจยักับหนวยงานภายในประเทศ อยางนอย 1 แหง 

 2. มีการทบทวนทิศทางการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีไดมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการไวแลว อยางนอย 1 คร้ัง 

 ผลผลิต :  

  1.มีการเช่ือมโยงขอมูลดานวิชาการและงานวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศ 1 แหง (สถาบันนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

2.มีการทบทวนทิศทางการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีไดมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 1 คร้ัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1. มีขอมูลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการบุคลากรในวงงานรัฐสภาไดรวดเร็ว 

 2. มีการกําหนดกรอบและแนวทางการจัดทําฐานขอมูลวิชาการและงานวิจัยภายใตความรวมมือของหนวยงาน

เครือขายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ 

 ผลลัพธ :  

 1. มีขอมูลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการบุคลากรในวงงานรัฐสภาไดรวดเร็ว 

 2. มีการกําหนดกรอบและแนวทางการจัดทําฐานขอมูลวิชาการและงานวิจัยภายใตความรวมมือของหนวยงาน

เครือขายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ จํานวน 1 แนวทาง 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมหารือทบทวนและตอยอดความรวมมือทางวิชาการ กับหนวยงานภายนอก ท่ีมีขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการ (MOU) รวมกับสํานักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันท่ี 14 ส.ค. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม

กิจการยุติธรรม 2 สํานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 

  กิจกรรมท่ี 2 สํารวจและคัดเลือกหนวยงานทางวิชาการท่ีจะทําการเปดการเจรจาในการเช่ือมโยงขอมูลดานวิชาการ

และงานวิจัย ลงนามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันท่ี 29 ก.ย 63 ณ อาคารสุขประพฤติ และดําเนินการจัดนิทรรศการและเผยแพรงานวิชาการและวิจัย  

  

โครงการท่ี 1.2.1  : โครงการเชื่อมโยงขอมูลผลงานดานวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักวิชาการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 62,000  บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 14,277.80 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือบูรณาการฐานขอมูลกฎหมายในกลุมอาเซียนใหสามารถแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงระหวางสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา กับหนวยงานท่ีเปนเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายในกลุมอาเซียนในเว็บไซต “asean-law.senate.go.th” ใหมีความครบถวนและเปนปจจุบัน 

3. เพ่ือสรางมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ

หนวยงานท่ีเปนเครือขาย และอาจขยายเครือขายความรวมมือในอนาคต  

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของการนําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีประกอบดวยกฏหมายดานความมั่นคงและ

การเมือง กฎหมายดานเศรษฐกิจ และกฎหมายดานสังคมและวัฒนธรรม มีความถูกตองและเปนปจจุบัน 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของการนําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีประกอบดวยกฏหมายดานความมั่นคงและ

การเมือง กฎหมายดานเศรษฐกิจ และกฎหมายดานสังคมและวัฒนธรรม มีความถูกตองและเปนปจจุบัน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ผูเขาใชขอมูลหรือผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการนําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 85.38 ผูเขาใชขอมูลหรือผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการนําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี 2338/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ฐานขอมูลกฎหมาย ลงวันท่ี 6 ธ.ค.2562 คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค.2562 และแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการนําเขาขอมูลดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายอาเซียน ตามคําสั่งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 5 ก.พ.2563    

คณะอนุกรรมการไดประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 ก.พ 63 เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ ครั้ง

ท่ี 2/2563 วันท่ี 10 มี.ค 2563 เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ (Cop)  ดําเนินการนําเขาขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซียน  

ในรายงานขอมูลกฎหมาย จํานวน 12 ฉบับดังน้ี 1) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 7 ฉบับประเทศ 2) ประเทศเมียนมาร 1 ฉบับ  

3) ประเทศสิงคโปร 4 ฉบับ 4) ประเทศบรูไน 1 ฉบับ พรอมกับเพ่ิมคําคน (Keyword) ของกฎหมายดังกลาว 6.ดําเนินการ

ปรับปรุงขอมูลกฎหมายในฐานขอมูลในเว็บไซด http://asean-law.senate.go.th จํานวน 57 ฉบับ โดยเปนกฎหมายไทย 

จํานวน 17 ฉบับ และกฎหมายอาเซียนอ่ืน ๆ จํานวน 40 ฉบับ 2.ทําการปรับปรุงขอมูลกฎหมายในฐานขอมูลใหมีความทันสมัย 

จํานวน 12 ฉบับ 3.ทําการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลกฎหมายขาวสารอันเก่ียวกับอาเซียนในสื่อเฟสบุค จํานวน 13 ครั้ง 

  

โครงการท่ี 1.2.2  :  โครงการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายอาเซียนของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักกฏหมาย 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหไดขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูเก่ียวของตอผลกระทบของรางกฎหมายมา

ประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ 

2. เพ่ือใหมีการจัดทําบทวิเคราะหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูเก่ียวของตอผลกระทบของราง

กฎหมายในช้ันการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ 

3. เพ่ือใหประชาชนและผูเก่ียวของมีสวนรวมกันในการทบทวนความจําเปนเหมาะสมและผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. ขอมูลจากการรับฟงความคิดเหน็จากประชาชนและผูเก่ียวของครอบคลุมรอบดานจากวิธีการตางๆดังน้ี 

  1.1. การเชิญผูเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็น ตองมีผูเก่ียวของเขารวมช้ีแจงหรือ

แสดงความคดิเห็นอยางนอยรอยละ 80 

  1.2 การรับฟงความคดิเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ตองมีระยะเวลาอยางนอย 15 วัน 

  1.3 การลงพ้ืนท่ีศกึษาดูงานและรับฟงความคดิเหน็จากประชาชนหรือผูเก่ียวของ ตองมีประชาชนหรือผูเก่ียวของ

เขารวมการรบัฟงความคิดเห็นอยางนอยรอยละ 80 

 2. บทวิเคราะหผลกระทบตอรางกฑหมายจากขอมลูท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูเก่ียวของ จัดทําแลว

เสร็จและเสนอตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ อยางนอย 7 วัน กอนจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการ 

 ผลผลิต :  

 1. ขอมูลจากการรับฟงความคิดเหน็จากประชาชนและผูเก่ียวของครอบคลุมรอบดานจากวิธีการตางๆดังน้ี 

  1.1. การเชิญผูเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็น ตองมีผูเก่ียวของเขารวมช้ีแจงหรือ

แสดงความคดิเห็นอยางนอยรอยละ 100 

  1.2 การรับฟงความคดิเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ระยะเวลา 19 วัน 

  1.3 การลงพ้ืนท่ีศกึษาดูงานและรับฟงความคดิเหน็จากประชาชนหรือผูเก่ียวของ ตองมีประชาชนหรือผูเก่ียวของ

เขารวมการรบัฟงความคิดเห็นอยางนอยรอยละ 80 

 2. บทวิเคราะหผลกระทบตอรางกฑหมายจากขอมลูท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูเก่ียวของ จัดทําแลว

เสร็จและเสนอตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ อยางนอย 7 วัน กอนจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ มีขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเก่ียวของท่ีแสดงความคิดเห็น 

อยางนอยรอยละ 80  

 2. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ มีบทวิเคราะหผลกระทบตอรางกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานของ

คณะกรรมาธิการ อยางนอย 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ :  

 1. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ มีขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเก่ียวของท่ีแสดงความคิดเห็น  

รอยละ 80  

 2. วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ มีบทวิเคราะหผลกระทบตอรางกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานของ

คณะกรรมาธิการ จํานวน 1 ฉบับ 

 

โครงการท่ี 1.2.3  :  โครงการจัดทําบทวิเคราะหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูเกี่ยวของตอ
ผลกระทบของรางกฎหมายในชัน้การพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยการสอบถามและรับฟงขอมูลการประชุมและจากการรับฟงความคดิเห็นจากประชาชน

และผูเก่ียวของท่ีแสดงความคดิเหน็ โดยกลุมงานคณะกรรมาธิการซึง่ปฏิบัติหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมาธิการแตละ

คณะท่ีมีการพิจารณา ตดิตามเรื่องตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและมคีวามเก่ียวของกับรางพระราชบัญญัต ิดําเนินการรบัฟงความ

คิดเห็นผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของวุฒิสภาระยะเวลา 19 วัน ดําเนินการจัดทําบทวิเคราะหผลกระทบตอรางกฎหมายจากขอมลูท่ี

ไดจากการรบัฟงความคิดเหน็ของประชาชนและผูเก่ียวของ และเสนอบทวิเคราะหดังกลาวตอคณะกรรมาธิการภายใน 7 วัน กอนจดัทํา

รายงานของคณะกรรมาธิการ 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยประยุกตใชองคความรู

ดานการทํา infographic 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีขอมูลดานตางประเทศในรูปแบบภาพหรือกราฟกเพ่ือสื่อสาร (infographic) จํานวนไมนอยกวา 3 เร่ือง 

 ผลผลิต :  

 มีขอมูลดานตางประเทศในรูปแบบภาพหรือกราฟกเพ่ือสื่อสาร (infographic) จํานวน 3 เร่ือง (1) รัฐสภาอาเซียน 2) 

พิธีการทูต 3) เจาหนาท่ีประสานงานประจําคณะ (Liaison Officer))   

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจของวุฒิสภาได 

อยางมีประสิทธิภาพ  

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจของวุฒิสภาได 

อยางมีประสิทธิภาพ  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "การผลิตสื่ออินโฟกราฟกเพ่ือพัฒนางาน" ในวันท่ี 29 มิ.ย - 

1 ก.ค 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ช้ัน 13 อาคารสุขประพฤติ จัดรูปแบบการอภิปรายและฝก

ปฏิบัติ โดยอาจารยกุลเชษฐ เล็กประยูร และผศ.สุมาลี เล็กประยูร คณาจารยจากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ            

    กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 16 และวันท่ี21 ก.ค 2563 ณ หอง 2703 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ  

ครั้งท่ี 2 จัดในวันท่ี 18 ส.ค 2563 รูปแบบกิจกรรมคือ การนําเสนอผลงานท่ีไดจากการระดมสมองและจัดทําขอมูล 

ในรูปแบบอินโฟกราฟกตามท่ีแตละกลุมรับผิดชอบ 

  

  

โครงการท่ี 1.2.4  : โครงการพัฒนางานดานตางประเทศในมิติของภาษาและวัฒนธรรม                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักภาษาตางประเทศ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 141,500 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 69,162 บาท 
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แผนปฎิบัติการเรื่องท่ี 2 พัฒนางานดานการติดตามเสนอแนะ และเรงรดัการดําเนินการตาม

แผนปฎิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิ
 

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนากลไกการสนับสนุนการขบัเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภาในการตดิตาม

เสนอแนะและเรงรดัการปฎิรปูประเทศและการดาํเนินการตามยทุธศาสตรชาติ 2 เรือ่ง 
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือใหรายงานขอมูลดําเนินงานตาง ๆ สอดคลองเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR (Electronic Monotoring 

and evaluating System of National Strategy and Country Reform) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

2. เพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินงานในการลดข้ันตอน ความยุงยาก และระยะเวลาในการสืบคนขอมูลจากระบบติดตาม

และประเมินผลแหงชาต ิ

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาท่ีมคีวามสอดคลองเช่ือมโยงระบบ eMENSCR จํานวน 1 ฉบับ 

 ผลผลิต : 

  รายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงระบบ eMENSCR จํานวน 1 ฉบับ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางในการพัฒนาระบบและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR จํานวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางในการพัฒนาระบบและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR จํานวน 1 ฉบับ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

  1. ศึกษาขอมูลระบบ eMENSCR และประสานงานกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

    2. ออกแบบการเช่ือมโยงขอมูลระบบการติดตามประเมินผล 1 ระบบ 

       3. จัดทํารายงานการศึกษา 1 ฉบับ และจัดทําแนวทางการดําเนินงานเช่ือมโยงระบบ 1 โครงการ เสนอรายงานสํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันท่ี 26 มิ.ย 2563 

 

พันธกิจ 2 สนับสนุนภารกจิดานการตดิตามเสนอแนะ และเรงรัดการปฎิรูปประเทศและ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาต ิ

โครงการท่ี 2.1.1  : โครงการพัฒนาระบบขอมลูเพ่ือเชื่อมตอ eMENSCR ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักนโยบายและแผน 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือพิจารณา ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานดานการติดตาม 

เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา 

2. เพ่ือดําเนินการตามแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนงานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา 

3. เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินการตอเลขาธิการวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีแนวทางและวิธีการในการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานดานการตดิตาม เสนอแนะ เรงรัดการดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศและการดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา อยางนอย 1 แนวทาง/วิธีการ 

 ผลผลิต :  

 มีแนวทางและวิธีการในการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานดานการตดิตาม เสนอแนะ เรงรัดการดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศและการดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา จํานวน 1 แนวทาง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ดําเนินการตามแนวทางและวิธีการในการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานดานการติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการ

ดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา พรอมท้ังไดรายงานผลการดําเนินการ

ตอเลขาธิการวุฒิสภา ไมนอยกวา 1 คร้ัง 

 ผลลัพธ :  

 ดําเนินการตามแนวทางและวิธีการในการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานดานการติดตาม เสนอแนะ เรงรัด 

การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา (ต.ส.ร.) พรอมท้ังไดรายงานผล

การดําเนินการตอเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 คร้ัง  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. ดําเนินการตั้งคณะกรรมการ และมีการประชุมโดยท่ีประชุมเห็นชอบบทบาทหนาท่ีของสํานักตางๆ ในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ต.ส.ร.                                                           

      2. คณะกรรมการไดกําหนดแนวทางและวิธีการ จัดทํา คูมือ ต.ส.ร. และจัดทํา Flowchart ดังน้ี (1) กลไกสนับสนุนการดําเนินงาน  

ต.ส.ร. และการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ (2) กลไกสนับสนุนการเสนอแนะและพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ (3) การตั้ง LINE กลุมคณะกรรมการ                         

      3. ดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนด โดยมอบใหสํานักเทคโนฯ ดําเนินการออกแบบระบบ ต.ส.ร                    

      4. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดอบรมใหความรูบุคลากรในโครงการพัฒนาความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับ 

การปฏิบติงานดานนิติบัญญัติและการติดตามยุทธศาสตรชาติ จํานวน 3 หลักสูตร 

  

โครงการท่ี 2.1.2  : โครงการพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนงานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติของวุฒิสภา                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : คณะกรรมการพัฒนากลไกสําหรับเพ่ือนสนับสนุนการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจดานการติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการดําเนินตามการปฎิรูปประเทศและการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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แผนปฎิบัตกิารเรือ่งท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกบัความตองการของผูรับบรกิารเชงิรกุและทัน

ตอการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดรับและสนับสนุนภารกิจของ

องคกรท้ังในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 6 เรือ่ง 
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนกําลังคนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานําแผนกําลังคนไปเปนเครื่องมือ และประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 การประเมินผลกระบวนการจัดโครงการ รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด 
 ผลผลิต :  

 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 86.87 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 มีแผนกําลังคนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร และการเปลีย่นแปลงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ  

 ผลลัพธ :  

 มีแผนกําลังคนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. ดาํเนินการจัดทําแผนปรับปรุงกําลังคนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งคณะกรรมการตามคําสั่งของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาท่ี 765/2563ลงวันท่ี 16 เม.ย 2563 และไดดําเนินการรวบรวมขอมูลกําลังคนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนของสํานักงาน โดยจัดการใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผน

กําลังคน 2 รุน ๆ ละ 50 คน รุนท่ี 1 วันท่ี 30 มิ.ย 2563 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ รุนท่ี 2 วันท่ี  

10 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤต ิ

  

พันธกิจ 3 ยกระดับการพัฒนางานดานกฎหมายและงานดานวิชาการของวุฒิสภา 

โครงการท่ี 3.1.1  : โครงการจัดทํา/ปรบัปรุงแผนกาํลังคนเพ่ือการเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับสภาวการณ         

ในปจจบัุนและอนาคตไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 22,800 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 10,965 บาท 
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตลอดจนวิธีการ

บริหารงานบุคคล 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 
 รอยละ 70.13 ของกลุมเปาหมายไดนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการไปใชในการปฏิบัติงาน 
 ผลลัพธ :  

 รอยละ 82.40 ของกลุมเปาหมายไดนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการไปใชในการปฏิบัติงาน  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1.รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 1 ครั้ง 

  2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและการดําเนินงานดานการบริหาร 1 ครั้ง ดังน้ี 1) รุนท่ี 1  

การบรรยาย หัวขอ แนวทางการจัดทําผลงานท่ีใชในการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน สายงานนิติการ โดย 

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท อบรมในวันท่ี 14 พ.ย. 2562 ณ หองประชุม หมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมาย 

คือ ขาราชการรัฐสภาสามัญตําแหนงสายงานนิติกรท่ีมีคุณสมบัติและอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ภายในป พ.ศ.2563 จํานวน 109 คน 2) รุนท่ี 2 การอภิปราย หัวขอ แนวทางการจัดทําผลงานท่ีใชในการ

ประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน   สายงานวิทยาการ โดยรองศาสตราจารย ดร.ยุทธพร อิสรชัย และดร.ถวิลวดี  

บุรีกุล อบรมในวันจันทรท่ี 25 พ.ย 2562 อบรมการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับคูมือผูบังคับบัญชาในการดําเนินการดานวินัยของผู

อยูใตบังคับบัญชา วันท่ี 27 พ.ย.2562 ณ หองประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ ซึ่งมีกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร  

และผูบังคับบัญชากลุม/กลุมงาน จํานวน 116 คน เขารวม 87 คน คิดเปนรอยละ 75 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารับรูกฎ ระเบียบ วินัยขาราชการท่ัวไป การลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ

และมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑตางๆในการปฏิบัติราชการไมประพฤติฝาฝนหรือกระทําการอันอาจเปนเหตุของการเสื่อมเสียของ

เกียรติของตนและองคกร 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีการจัดกิจกรรมช้ีแจงใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยขาราชการท่ัวไป การละเมิดและคกุคามทางเพศ 

และการดําเนินการทางวินัยสวนท่ีสําคัญอยางนอย 1 คร้ัง 

 

 

โครงการท่ี 3.1.2  : โครงการสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคล                                                                
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 15,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 11,705 บาท  
 

โครงการท่ี 3.1.3  : โครงการเสรมิสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบัวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการรัฐสภาพรอมกรณีตัวอยาง                                                               
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 25,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 21,900 บาท 
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 ผลผลิต :  

 การจัดกิจกรรมช้ีแจงใหบุคลากรมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยขาราชการท่ัวไป การละเมิดและคุกคามทางเพศ 

และการดําเนินการทางวินัยสวนท่ีสําคัญ จํานวน 1 คร้ัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมายไดนําความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัยไปปรับใช  

ในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของจํานวนกลุมเปาหมายไดนําความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัยไปปรับใช  

ในการปฏิบัติงาน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดกิจกรรมฝกอบรมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยขาราชการท่ัวไป การละเมิดและคุกคามทางเพศ 

และการดําเนินการทางวินัยสวนท่ีสําคัญ เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.2563 ณ หอง 2702 อาคารสขุประพฤติ 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถรองรับตอภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสงเสริม

ความกาวหนาของสายงานอาชีพ และเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดทันกับความเปลี่ยนแปลงขององคกร 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 85 ของโครงการสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด  

 ผลผลิต :  

 รอยละ 85 ของโครงการสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 75 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  

 1. กิจกรรมแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) รอยละ 75 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมี 

ความพึงพอใจตอแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายงาน

วิทยากร สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเทศสัมพันธ และสายงานนิติการ) 

 2. กิจกรรมแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) รอยละ 75 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการดําเนินการ

ตามแผนสืบทอดตําแหนงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และประเภทท่ัวไป

ระดับอาวุโส (ตําแหนงผูบังคับบัญชากลุม/กลุมงาน)) 

 3. กิจกรรมระบบบริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง (Talent Management) รอยละ 75 ของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมมีความ   

พึงพอใจตอระบบบริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง (ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงประเภทวิชาการทุกสายงานในระดับปฏิบัติการหรือระดับ

ชํานาญการ) 

 4. กิจกรรมแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) รอยละ 75 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอแผน  

การดําเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (ขาราชการท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  

เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2561 จํานวน 13 ราย) 

 

โครงการท่ี 3.1.4  : โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, Succession Plan, Talent 

Management และ Job Rotation)                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 ผลลัพธ :  

 - รอยละ 79.14 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  

 - รอยละ 75.08 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีไดดําเนินการแลว

เสร็จของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายงานวิทยากร สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเทศสัมพันธ 

และสายงานนิตกิาร) 

 2. กิจกรรมแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) รอยละ 83.33 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหนงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และ

ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส (ตําแหนงผูบังคับบัญชากลุม/กลุมงาน)) 

 3. กิจกรรมระบบบริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง (Talent Management) รอยละ 75.14 ของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม    

มีความพึงพอใจตอระบบบริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง (ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงประเภทวิชาการทุกสายงานในระดบัปฏบัิตกิารหรอื

ระดับชํานาญการ) 

 4. กิจกรรมแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) รอยละ 83 ของบุคลากรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอแผนการ

ดําเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (ขาราชการท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัตกิาร 

เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2561 จาํนวน 13 ราย) 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 1.1 ทบทวนเสนทางความกาวหนาทุกสายอาชีพ โดยจัดทําเปน (ราง) ประกาศ สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ดําเนินการทบทวนความกาวหนาทุกสายอาชีพ ดําเนินการแลวเสร็จ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ขาราชการ 5 สายงานท่ีมีตอเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดทําบันทึกแจงเวียนขอความ

อนุเคราะหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหดําเนินการสํารวจความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของ

ขาราชการ 5 สายงาน คือ สายงานวิทยาการ สายงานนิติการ สายงานวิเทศสัมพันธ สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีมีตอเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ คณะทํางานทบทวนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา (ราง) ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การกําหนดเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพขาราชการทุกสายงานเมื่อวันท่ี 27 เม.ย.63 และวันท่ี 12 พ.ค.63 ไดเผยแพรการทบทวนและจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 4 สายงาน ท่ีดําเนินการเสร็จแลว คือ สายงานวิทยาการ สายงานวิเทศสัมพันธ สายงาน

ทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเคราะหนโยบายและแผน ในรูปแบบคลิปวีดีโอ แผนพับ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

1.ดําเนินการทบทวนแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession Plan) จากการดําเนินงานในปท่ีผานมา รวมถึงพิจารณา

เปรียบเทียบการดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหนงของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  

2.จัดทําคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูอํานวยการสํานักของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา                            

3.ดําเนินการสํารวจตําแหนงท่ีจะวางเน่ืองจากการเกษียณในแตละป และตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีมีสิทธิเขารับการสรรหา        

4. การสรรหาผูสืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงผูอํานวยการสํานักตามแผนพัฒนารายบุคคล ไดจัดประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 15 พ.ค. 2563 โดยท่ีประชุมไดพิจารณาแผนดําเนินการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยไดทบทวนแผนดําเนินการและรายช่ือผูมีคุณสมบัติ ท้ังน้ี กําหนดใหมีการประชุมช้ีแจงใหกับกลุมผูสืบทอดตําแหนง 

และผูมีคุณสมบัติในป พ.ศ.2563 เมื่อเดือนมิ.ย 2563 5.รวบรวมแบบประเมินตนเอง และจัดทําสรุปจํานวนผูเขาสูกระบวนการและ

นําเสนอคณะกรรมการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูอํานวยการสํานักเพ่ือพิจารณา และแจกแบบประเมิน 360 องศา 

กิจกรรมท่ี 3 ระบบบริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง (Talent Management) 1.สํานักบริหารงานกลางจัดทําหนังสือสงมอบ

รายงานผลขาราชการ ผูมีศักยภาพสูง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือดําเนินการพัฒนา

ขาราชการผูมีศักยภาพสูงท่ีผานการคัดเลือก 2.วันท่ี 19 พ.ค.2563 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดประกาศรายช่ือขาราชการ
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รัฐสภาสามัญ ผูผานการคัดเลือกเพ่ือเขาสูระบบบริหารขาราชการผูมีศักยภาพสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ราย  

คือ 1.นางสาวอุษา ถาละคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2.นายภีรภัทร ดิษฐากรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

กิจกรรมท่ี 4 แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)  นําแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานไปดําเนินการปฏิบัติ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 2 เม.ย. 2561 จํานวน 13 ราย  ดําเนินการติดตามการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของขาราชการท่ี

ไดรับการหมุนเวียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 สายงาน คือ 1) สายงานทรัพยากรบุคคล และ 2) สายวิเคราะหนโยบาย

และแผน และจัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหมีมาตรฐานขอมูลความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม ครบถวนและทันสมัย 

2. เพ่ือใหมีมาตรฐานความรูความสามารถท่ีใมชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

ท่ีใชเปนแนวทางการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีมาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  

ท่ีใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีมาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสาํหรบัการปฏิบัติงาน ไดรับการทบทวน 

ในตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ไมนอยกวา 2 สายงาน 

 ผลผลิต :  

 มีมาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสาํหรบัการปฏิบัติงาน ไดรับการทบทวน 

ในตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ จํานวน 10 สายงาน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 มีการนํามาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจาํเปนสาํหรับการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

การทบทวนในตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อยางนอย 1 เร่ือง 

 ผลลัพธ :  

 มีการนํามาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจาํเปนสาํหรับการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

การทบทวนในตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จํานวน 10 เร่ือง  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. ปรับปรุงแผนดํา เ นินการโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ ของสํา นักงานเลขาธิการวุฒิสภา                     

 2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา               

 3. คัดเลือกสมรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับขาราชการสายงานวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหคณะกรรมการ

พิจารณาดําเนินการตอไป นํามาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรบัการทบทวนในตําแหนงสายงานประเภทวิชาการไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

โครงการท่ี 3.1.5.  : โครงการทบทวนมาตรฐานความรูความสามารถท่ีใชในการปฏบัิติงาน ทักษะและสมรรถนะ      

ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือบริการจัดการฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 

information system :DPIS) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหถูกตองครบถวน ทันสมัยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสามารถใชประโยชนในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางถูกตอง 

สะดวกและรวดเร็ว เขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีการบูรณาการเช่ือมโยงการใชเทคโนโลยสีารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลท่ีจําเปนตอการตดัสินใจของผูบริหาร ดวยระบบ 

HRIS หรือระบบงานอ่ืน (อยางนอย 1 ขอมลู/เร่ือง) 

 ผลผลิต :  

 มีการบูรณาการเช่ือมโยงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูบริหาร   ดวย

ระบบ HRIS หรือระบบงานอ่ืน จํานวน 1 เร่ือง  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลมีความทันสมัยครบถวน เปนปจจุบันทําใหสามารถใชสืบคนขอมูลเพ่ือตอบสนองตอ  
การนําไปบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร จํานวน 1 ระบบ 

 ผลลัพธ :  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลมีความทันสมัยครบถวน เปนปจจุบันทําใหสามารถใชสืบคนขอมูลเพ่ือตอบสนอง

ตอการนําไปบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร จํานวน 1 ระบบ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

1. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และกําหนดขอมูลสวนบุคคล ท่ีจะนําเขา ประกอบดวย สถิติการลา การศึกษาท่ีอยู  การ

ดํารงตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ทายาทผูรับผลประโยชน เครื่องราชอิสริยาภรณ และภาพถายของขาราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                       

2. ดาํเนินการนําเขาขอมูลบุคลากร ใหครบถวน ทันสมัย ในระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยการ

นําเขาขอมูล ประวัติในสวนของขอมูลสวนบุคคล สถิติการลา การศึกษาท่ีอยู การดํารงตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ทายาท

ผูรับผลประโยชน เครื่องราชอิสริยาภรณ และภาพถายของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําสังกัดสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาลงในระบบสารสนเทศ (DPIS) โดยระบบดังกลาวจะเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศบุคลากร (ทําเนียบบุคลากร

อิเล็กทรอนิกส) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหาร สํานักบริหารงานกลาง ไดแจงเวียนใหบุคลากรสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเขาใชระบบและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลเพ่ือประโยชนในการนําขอมูลมาใช จากการแจง

เวียนไดมีบุคลากรใหความสนใจและตรวจสอบขอมูลทางระบบสารสนเทศ (DPIS) จํานวนมาก และ ไดมีการแจงเปลี่ยสถานะ

ขอมูลใหเปนปจจุบัน                                                           

3.จัดทํารายงานผลการบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลบุคลากรฯ เสนอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันท่ี 23 ก.ย.2563 

 

 

โครงการท่ี 3.1.6.  : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Information System : HRIS)                                                               
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 
                                                                       งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 
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แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรไดเปนระบบและ

หลากหลาย 13 เรือ่ง 

  
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหบุคลากรกลุมตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีอบรมมากเพ่ิมมากข้ึน 

2. เพ่ือใหบุคลากรกลุมตรวจสอบภายใน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการท่ีกําหนด 

2. รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความรูจากการอบรมเพ่ิมข้ึน 

 ผลผลิต :  

 1. รอยละ 83.33 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการท่ีกําหนด 

 2. รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความรูจากการอบรมเพ่ิมข้ึน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 87.60 ของกลุมเปาหมายนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

 สรุปผลการดําเนินการ : 

 จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 25 - 26 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หองประชุม 2703 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ 

กลุมเปาหมายประกอบดวย บุคลากรกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร โดยมี นายนิติกร นิตยาชิต นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู หัวขอ "การนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเขามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการตรวจสอบ" แกผูเขาอบรม กลุมเปาหมายจํานวน 17 คน เขารวมจํานวน 15 คน ผานเกณฑจํานวน 12 คน   

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือซักซอม ช้ีแจงทําความเขาใจในแนวทางการเบิกจายเงินการจัดซื้อ จัดจาง รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวของกับงานดานการเงิน การคลัง ใหกับผูท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือใหมีความ

เขาใจท่ีถูกตอง และตรงกันทุกสวนงาน 

2. เพ่ือใหเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน และสะทอนสภาพปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดจากการเบิกจายเงิน 

3. เพ่ือรวบรวมปญหาและแนวทางการแกไข โดยจัดเก็บและเผยแพรไวในระบบอินทราเน็ตของสํานักงานฯ เพ่ือใชเปน

องคความรูในการปฏิบัติงานรวมกันลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผูท่ีเก่ียวของ  

 

 

โครงการท่ี 3.2.1  : โครงการเพ่ิมความรูทักษะงานตรวจสอบภายใน 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : กลุมตรวจสอบภายใน 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 8,600 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย : 9,910 บาท  

โครงการท่ี 3.2.2.  :  โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ งานดานการเงินการคลังรัฐสภา                                                             

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักการคลังและงบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  68,200 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 37,604 บาท   
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 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงินการจัดซื้อจดัจาง 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับงานดานการเงินการคลัง 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 89.50 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงินการจัดซื้อ 

จัดจาง กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับงานดานการเงินการคลัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 85.44 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดโครงการอบรมระบบเบ้ียประชุม วันท่ี 25 ต.ค. 2562 ณ หอง 2702 อาคารสุขประพฤติ ในหัวขอ "การบันทึกการ

เบิกคาเบ้ียประชุมและการจายคาเบ้ียประชุมคณะกมธ.และคกก.ดวยระบบ HR" แบงการอบรมเปน 2 รุน รุนละ 100 คน)     

1) ภาคเชา หัวขอ ระเบียบรัฐสภาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และการบันทึกการเบิกคาเบ้ียประชุมและการจายคา

เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ดวยระบบ HR  มีผูเขารวมจํานวน 121 คน  

2) ภาคบาย หัวขอ พระราชกฤษฎกีาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธาน 

ประธานสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ส.ส. สว. และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555 และการบันทึกการเบิกคาเบ้ียประชุมและ

การจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการดวยระบบ HR มีผูเขารวมจํานวน 83 คน รวมผูเขารวม จํานวน 204 คน สรุปรายงานผล

การจัดโครงการเสนอตอเลขาธิการวุฒิสภาเมื่อ วันท่ี 7 พ.ย. 2562 
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินความคุมคาและเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

กับการเสนอแผนงาน/โครงการของแตละสํานักนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน           

2. เพ่ือใหกลุมเปาหมายนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการจัดทําโครงการใหสอดคลองกับ 

แนวทางการประเมินความคุมคา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินความคุมคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 95.52 ของกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมนิความคุมคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา              

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายสามารถเขียนโครงการไดตามหลักการประเมินความคุมคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 98.63 ของกลุมเปาหมายสามารถเขียนโครงการไดตามหลักการประเมินความคุมคาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

โครงการท่ี 3.2.3.  :  โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความคุมคาของสาํนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา                                                             
                            หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักนโยบายและแผน 
                                    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  133,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย : 124,627 บาท  
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 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 23 - 24 ธ.ค.2562 รุนท่ี 2 วันท่ี 25 - 26 ธ.ค.2562 ณ หอง 2703 อาคารสุข

ประพฤติ  วิทยากร: นายธนาวิชญ  จินดาประดิษฐ  และผูช วยวิทยากร จํานวน 2 คน กลุ มเป าหมาย ผบก.สํานักละ  

2 คน ผูแทนสํานักละ 6 คน กลุมตรวจสอบภายใน จํานวน 3 คน นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 15 คน ผูสังเกตการณ จํานวน 

32 คน (ท่ีปรึกษา รองเลขา ผอ.สํานัก) รูปแบบการจัดท้ังสองรุน วันแรกวิทยากรบรรยายใหความรู วันท่ีสองนําความรูท่ีไดรับในวันแรก

มาฝกปฏิบัติ โดยแบงกลุมตามสํานักท่ีเสนอคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 15 กลุม นําโครงการท่ีแตละสํานัก

เสนอคําของบประมาณป พ.ศ.2564 มาฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการประเมินความคุมคา เพ่ือท่ีสํานักจะนําความรูท่ีไดรับ

ไปปรับใชหรือขอปรับโครงการท่ีเสนอคําของบประมาณป พ.ศ.2564 ตอไป กลุมเปาหมายเขารวมโครงการจํานวน 150 คน คิดเปนรอย

ละ 95.52 กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 98.63 ท้ังน้ี ไดดําเนินการจัดทําสรุป/ประเมนิผลโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันท่ี 1 มี.ค. 2563 สามารถสรุปรูปแบบตัวช้ีวัดผลสําเร็จผลสําเร็จแบงตามลักษณะของโครงการ จําแนกได 5 

รูปแบบ คือ 1) การสงเสริมประชาธิปไตย/การลงพ้ืนท่ี 2) การสรางเครอขาย/สัมมนา 3) ระเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การฝกอบรม และ 

5) การเขารับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ/งานบริการ 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีไดรบัการฝกอบรม 

2. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมาย สามารถนําความรูจากเรื่องท่ีไดรับการ

ฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏบัิติงานได 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรือ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 84.97 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 82.75 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกลุมบุคลากร 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 3 กลุม (ไดจัดอบรมใหกลุมผูบริหารเพ่ิมเติมดวย) คือ 1.กลุมผูปฏิบัติงานเฉพาะดาน

เทคโนโลยี จัดวันท่ี 18 ,20 มี.ค. 2563 กลุมเปาหมายนักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร และพนักงาน

ราชการตําแหนงนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจํานวน 32 คน ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ช้ัน 13 อาคารสุขประพฤติ 

กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ จํานวน 29 คน (จากกลุมเปาหมาย จํานวน 32 คน) คิดเปนรอยละ 90.63. กลุมเปาหมายท่ีได

เขารวมโครงการมีความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีอบรมผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 100 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 31 ก.ค. 

2563 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 2. กลุมผูทํางานดานนโยบายและวิชาการ แบงเปน 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 25 ส.ค 2563 รุนท่ี 2 

โครงการท่ี 3.2.4.  : โครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติและการติดตามงาน 

ตามยุทธศาสตรชาติ                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 357,0000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 232,881.75 บาท  
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วันท่ี 27 ส.ค.2563 3.กลุมผูปฏิบัติงานอ่ืน แบงเปน 4 รุน วันท่ี 1-2 และวันท่ี 9-10 ก.ย 2563 เวลา 08.30 -16.00 นาฬิกา ณ หอง

ประชุม 401 - 403 อาคารรัฐสภาแหงใหม (ฝงวุฒิสภา) เกียกกาย เพ่ิมเติมกลุมผูบริหารวันท่ี 11 ก.ย 63 เวลา 9.00 น - 12.00 นาฬิกา 

ณ สุขประพฤติ  

การเขารวมโครงการ กลุมเปาหมายไดเขารวม จํานวน 627 คน คิดเปนรอยละ 96.61 (จากจํานวน 649 คน ตามท่ี 

ไดรับอนุมัติ) การทดสอบความรู กลุมเปาหมายท่ีไดเขารวมโครงการฯ มีผลการทดสอบความรูผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 564 

คน คิดเปนรอยละ 98.95 (จากจํานวน 627 คน ท่ีผานการฝกอบรม)                         

  ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใชการเรียนรูรูปแบบออนไลนดวยหลักสูตร e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. 

 2. หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กิจกรรมท่ี1เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง จัดกิจกรรมวันท่ี 20 ธ.ค.2562 - วันท่ี 14 ธ.ค. 2563            

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทบทวนความรูเพ่ิมเติมความรูจากบทเรียนออนไลน จํานวน 8 ครั้งๆ ละ 30 นาที ระหวางวันท่ี 20 ธ.ค.

2562 - วันท่ี 14 ธ.ค. 2563 ทุกวันศุกร เวลา 09.00-09.30 นาฬิกา      

กิจกรรมท่ี 3 การเรียนรูในช้ันเรียน จัดกิจกรรมวันท่ี 5 มิ.ย.2563 ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤต ิ                   

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับเรื่องท่ีไดรบัการอบรม 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1. หลักสูตรการเสริมสรางการคิดริเริม่สรางสรรคนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการภาครฐัเพ่ือขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง 

- รอยละ 80 ของผูเขารบัการอบรมมผีลการทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับการอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจท่ีกําหนด  

  2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบัิติการเตรยีมความพรอมสูการดาํรงตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึน ประจาํป พ.ศ. 2563 

- รอยละ 85 ของบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมายไดเขารวมกิจกรรมตามท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 1. หลักสูตรการเสริมสรางการคิดริเริม่สรางสรรคนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการภาครฐัเพ่ือขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง 

- รอยละ 92.25 ของผูเขารับการอบรมมผีลการทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรบัการอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจท่ีกําหนด  

  2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบัิติการเตรยีมความพรอมสูการดาํรงตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึน ประจาํป พ.ศ. 2563 

- รอยละ 73.53 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑ 

การทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด                  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1. หลักสูตรการเสริมสรางการคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง 

- รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูการดํารงตาํแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ประจําป พ.ศ. 2563 

- รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับการอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความเขาใจ

ท่ีกําหนด 

โครงการท่ี 3.2.5.  : โครงการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 143,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 115,981 บาท  
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 ผลลัพธ :  

 1. หลักสูตรการเสริมสรางการคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง 

- รอยละ 81.80 ของผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูการดํารงตาํแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ประจําป พ.ศ. 2563 

- รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับการอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจท่ีกําหนด 

 สรุปผลการดําเนินการ 

  1. หลักสูตร "การเสริมสรางการคิดริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนสู

องคกรสมรรถนะสูง จัดกิจกรรม 2 รุน จัดโครงการอบรมรุนท่ี 1 วันท่ี 8-9 ม.ค.2563 รุนท่ี 2 วันท่ี 15-16 ม.ค.2563 ณ หอง 2703 

อาคารสุขประพฤติ การประเมินผลกลุมเปาหมาย 80 คน เขารวม 77 คน ผานอบรม 77 คน คิดเปน (รุนท่ี 1 มีผูเขารับการอบรมฯ 

จํานวน 40 คน คน คิดเปนรอยละ 100 และรุนท่ี 2 ผูเขารับการอบรมฯ จํานวน 37 คน กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

จํานวน 77 คน (รุนท่ี 1 มีความรูความเขาใจจํานวน 40 คน และรุนท่ี 2 มีความรูความเขาใจจํานวน 37 คน) 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูการดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น ประจําป พ.ศ. 2563 จัด

โครงการอบรมวันท่ี 26 พ.ย.2562 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ หองประชุม 2703 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมาย

จํานวน 34 คน เขารวมจํานวน 25 คน ผานเกณฑการทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีอบรมจํานวน 25 คน 
 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูและระดมความเห็นเก่ียวกับวิธีหรือแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชน  

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 ผูเขารวมโครงการไดศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นความรูและระดมความเห็นเก่ียวกับวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชน 

จาํนวน 1 คร้ัง 

 ผลผลิต :  

 ผูเขารวมโครงการไดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูและระดมความเห็นเก่ียวกับวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชน 

จาํนวน 1 คร้ัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 91 ของผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 การฝกอบรมหัวขอ "การปรับ Mind Set เพ่ือการพัฒนาตนเอง" วันท่ี 3 ก.ย.2563 เวลา 09.00 - 16.00 

นาฬิกา ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ                                                    

   กิจกรรมท่ี 2 การสัมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกร จัดกิจกรรมวันท่ี 4 - 6 ก.ย. 2563 ณ จ.

ประจวบครีีขันธ กลุมเปาหมายผูบริหาร และผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน จํานวน 27 คน 

 

โครงการท่ี 3.2.6.  :  โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 570,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 306,710 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 

ท่ีไดรับการฝกอบรม 

2. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมาย สามารถนําความรูจากเรื่อง 

ท่ีไดรับการฝกอบรมไปประยุกตใชในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรู

ความเขาใจท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจท่ีกําหนด 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรู

ความเขาใจท่ีกําหนด  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ บทบาทของโคชกับการพัฒนาบุคลากร : โคชเพ่ือการรูคิดตานทุจริต 

สูการมุงผลสัมฤทธ์ิขององคกร วันท่ี 24 ม.ค.2563 กลุมเปาหมาย 92 คน ประกอบดวยผูบังคับบัญชากลุมงาน (ผบก.)จํานวน  

80 คน ขาราชการคณะกรรมการชมรม STRONG จํานวน 12 คน (ไมดํารงตําแหนง ผบก.และไมเคยอบรมหลักสูตรน้ีมากอน) 

กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 71.17 

 กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการจัด จํานวน 7 ครั้ง ระหวางวันท่ี 10 - 11,19 มิ.ย.2563 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ 

"การทบทวนและเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 

  

โครงการท่ี 3.2.7.  : โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan : IDP)                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 30,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 16,928 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือจัดทําองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

2. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บองคความรูใหเปนระบบระเบียบ และอยูในรูปแบบเขาถึงไดงาย 

3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรของสํานักงานฯ ไดมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏบัิติงาน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 การประเมินผลกระบวนการจัดการโครงการ : องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีจัดทําข้ึน 

อยางนอย 3 องคความรู 

 ผลผลิต :  

 การประเมินผลกระบวนการจัดการโครงการ : องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีจัดทําข้ึน 

จาํนวน 19 องคความรู 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับองคความรูนําความรูท่ีไดรับจากองคความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ100 ของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับองคความรูนําความรูท่ีไดรับจากองคความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 (1.1) ดําเนินการเผยแพรองคความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หรือ ความรูอ่ืนๆ ท่ีเห็นวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผานชองทางไลนแอด (Line@) “Secretariat - 

Senate” ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สัปดาหละ ครั้ง) เผยแพรทุกวันพฤหัสบดี ดังน้ี - วันท่ี 2 ก.ค.2563 โดย รายงานการ

ประชุมและชวเลข วันท่ี 9 ก.ค. 2563 โดย สํานักการพิมพ วันท่ี 16 ก.ค. 2563 โดย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.2)  

จัดชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 7 ครั้ง ใหกับ 18 สํานักและกลุมตรวจสอบภายใน เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7 พ.ค 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พ.ค 2563 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 พ.ค 2563 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 29 พ.ค 2563 ครั้งท่ี 5  

สํานักกฎหมาย เรื่อง คําวินิจฉัยเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญไทย และศาลรัฐธรรมนูญ

ตางประเทศ เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย 2563 ครั้งท่ี 6 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวขอ "HRD Senate Let?s Upgrade ! : อัพเกรด

ตนเอง อัพเดทความรูดวยเครื่องมือดิจิทัล" วันท่ี 13 ก.ค 2563 ครั้งท่ี 7 สํานักกฎหมาย หัวขอ "แนวทางดําเนินการในการสง

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมาย" วันท่ี 14 ก.ค 

2563 (1.3) การเรียนรูผานระบบออนไลนในหลักสูตรท่ีเ ก่ียวของกับการจัดการความรู ในระบบ Thai MOOC หัวขอ  

"ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรูในยุคดิจิทัล" ระหวางวันท่ี 19 มิ.ย - 31 ก.ค.2563   

กิจกรรมท่ี 2 (2.1) การประชาสัมพันธการจัดการความรู การเปดศูนยการเรียนรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab Room) เมื่อวันพุธท่ี 29 ม.ค 2563 ณ ศูนยการเรียนรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

บริเวณหนาหองสมุด และหองสมุดช้ัน 26 อาคารสุขประพฤติ (2.2) การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 7 ครั้ง                                                                       

 กิจกรรมท่ี 3 จัดวันท่ี 18 ก.ย 2563 กิจกรรมวันแหงการเรียนรู  (KM Day) ณ หองประชุมหมายเลข 2701  

เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และหองประชุมหมายเลข 2702 อาคารสขุประพฤติ เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา 

 

 

โครงการท่ี 3.2.8.  : โครงการพัฒนาการจัดการความรูและระบบการเรียนรูขององคกร                                                        
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  140.000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 40,081.80 บาท  
 



- 60 - 
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเรียนรูถึงกลยทุธ ทฤษฎี หรือแนวทางการปฏิบัติตางๆ ท่ีทันสมยั 

เพ่ือนํามาปรับใชกับองคกร 

2. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเพ่ิมพูนทักษะความรู ความสามารถ และกาวทันความ

เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนท่ีกวางไกล อันจะนํามาประยุกตใชในการทํางานใหเกิดความทันสมัยรวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเขารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรตางๆ  กับหนวยงานภายนอก จํานวนไมนอยกวา 25 

หลักสูตร และผานการประเมินตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ผลผลิต :  

 บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเขารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรตาง  ๆกับหนวยงานภายนอก จํานวน 25 หลักสูตร 

และผานการประเมินตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมไดจัดทํารายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตรตางๆ  กับหนวยงานภายนอก 

 ผลลัพธ :  

  รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมไดจัดทํารายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตรตางๆ  กับหนวยงานภายนอก 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน 19 วันท่ี 5 ต.ค 

2562 - 31 ก.ค 2563 (น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล) จัดโดย สถาบันพระปกเกลา       

2) อบรมการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (OCC) รุน 1/2563 วันท่ี 6-29 พ.ย 62 (1.นางปญจพร สุทธิยงค  

2.นายภีรภัทร ดิษฐากรณ) จัดโดย สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  

3) อบรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 101 วันท่ี 29 - 30 พ.ย 2562 (นายภัฎ บพิธนิติกุล) จัดโดย คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

4) อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศช้ันสูง (AOCC) รุน 16/2563 วันท่ี 27 ม.ค-1 มี.ค 2563 ณ 

ประเทศนิวซีแลนด (นายอภิชาติ ออนสรอย) จัดโดย สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  

5) อบรมพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุน 11 วันท่ี 6 พ.ย 2562 - 10 ม.ค 2563  

(น.ส.สุวพร นิลทัพ) จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง      

6) อบรมหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธระดับสูง รุนท่ี 60 วันท่ี 22 ม.ค - 20 มี.ค 2563 (นางเสาวลักษณ บัวทอง)  

7) อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนท่ี 11 วันท่ี 15 ม.ค  

- 4 ก.ย 2563 (นายพีระพจน รัตนมาลี) จัดโดย สํานักงาน ป.ป.ช.    

8) หลักสูตร การพัฒนาความรู และทักษะการใชภาษาฝรั่งเศส (1.นางวรวิมล รัตนมาลี ผบก.ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และ

อิตาลี 2. นายปกรณ นวลมณ ี3. นางสาวธนิยา อุมะวิชนี 4. นายปยะชาติ ช่ืนจิต ) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ  

9) หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุนท่ี 120 (น.ส.ปทมาภรณ ชูสกุล สํานักงานประธานวุฒิสภา) จัดโดยสถาบัน

จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

โครงการท่ี 3.2.9.  :  โครงการสงบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหนวยงานภายนอก                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,249,100 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 1,219,304 บาท  
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10) หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูง" สําหรับขาราชการรัฐสภาสามัญ ประจําปงบประมาณ 2563 รุนท่ี 12 

กลุมเปาหมายจํานวน 20 คน  

11) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร ดาน 

Consulting จัดโดยกรมบัญชีกลาง 1 คน คือ นางสาวจิราวรรณ สืบเหลารบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  

12) หลักสูตร การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับ นักบริหารระดับสูง รุนท่ี 7 จํานวน 1 

คน คือ นายรุงธรรม เปรมมางกูร ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  

13) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง รุนท่ี 22 มิ.ย - ธ.ค.2563 (ทุกวันจันทร และ 

วันอังคาร 3 คน 1.นางพัชรวลัย พินทุเสนีย 2.นายอมร  จึงรุงฤทธ์ิ สํานักงานประธานวุฒิสภา 3. นายภาคภูมิ เปยปลูก  

สํานักกรรมาธิการ 3 ) จัดโดยสถาบันพระปกเกลา  

14) หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนท่ี 11 เรียนทุกวันศุกร เริ่มวันท่ี 17 ก.ค.2563  

(นางรักชนก เกสรทอง สํานักงานประธานวุฒิสภา) จัดโดยสถาบันพระปกเกลา  

15) หลักสูตร การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 24 (ปปร.24) 

 เดือน ก.ค.2563 - เม.ย 2564 (เรียนทุกวันอังคารและวันพุธ ครึ่งวันเชา) จํานวน 1 คน คือ นายสมใบ มูลจันที ผอ.สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (ไมเสียคาใชจาย)  

16) โครงการเตรียมตัวกอนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจําป 2563 นางกิจจา ฟกจัน สํานักวิชาการ  

17) หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุนท่ี 120 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาปองกันประเทศ วันท่ี  

10 มี.ค-11 ก.ย 2563 น.ส.ปทมาภรณ ชูสกุล สํานักงานประธานวุฒิสภา  

18) หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย  

รุนท่ี 1 จํานวน 2 คน คือ 1. นางธัญญา ศรีสุพรรณ สํานักกรรมาธิการ 2 (ไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันพระปกเกลา)  

2. นางสาวพรพนา ปาเฉย  

19) อบรมการใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) วันท่ี 20 ส.ค 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก

รนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพ จํานวน 2 ราย 1.น.ส.ทัศนวรรณ พัฒนคุม 2.น.ส.ภัทราพร มูณี  

20) โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ในระดับ 

Advanced ดาน Consulting ระหวางวันท่ี 4-13 ก.ย 2563 สงนางสาวชัญญา ชินชัยชนะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เช่ียวชาญ ชวยราชการสํานักกรรมาธิการ 1      

21) การประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของสวนราชการ และ

ผูรับบําเหน็จรายเดือน ในวันท่ี 12 ก.ย 2563 ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ จํานวน 2 คน คือ  

นายพุทธิอนันต นุมนก พนักงานขับรถยนต กลุมงานยานพาหนะ และนายชัยอนันต พิมพทอง กลุมงานอาคารสถานท่ี  

22) โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ระหวางวันท่ี 2-4 ก.ย. 

2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ นางสาวนํ้าฝน ราชสมบัติ สํานักกฎหมาย  

23) โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยขาราชการ วันท่ี 21 - 24 

ก.ย 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ นายภัฏ บพิธนิติกุล สํานักบริหารงานกลาง  

24) โครงการอบรมหลักสูตรสรางสรรคงานพิมพและสื่อดวย Adobe InDesign CC รุนท่ี 1 วันท่ี 5-7 ส.ค.2563 ณ ม.

สุโขทัยธรรมาธิราช นายทวีทรัพย ประดับดวงจินดา นายชางศิลปปฏิบัติงาน   

25) โครงการอบรมหลักสูตร Digital Publishing รุนท่ี 1 วันท่ี 10-11 ก.ย.2563 ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูและมโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณดานการปฏิบัติงานกับตางประเทศ 

2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีความรูและประสบการณกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิด 

การพัฒนาท้ังตอตนเองและตอองคกร 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 5 คร้ัง 

 ผลผลิต :  

 ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 3 คร้ัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทํารายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ  

จาํนวน 5 ฉบับ 

 ผลลัพธ :  

 ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทํารายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ  

จํานวน 3 ฉบับ 

 สรุปผลการดําเนินการ ดําเนินการจํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี  

1) ประเทศสิงคโปร วันท่ี 25 - 29 พ.ย 2562 การศึกษาดูงานตางประเทศของผูเขารับการอบรมการเสนอผลงาน   

และการพูดเพ่ือการประชุม (OCC) รุนท่ี 1/2563 ผูเขาอบรม 2 คน (1.นางปญจพร สุทธิยงค 2.นายภีรภัทร ดิษฐากรณ)  

จัดโดย สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ              

2) เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุน วันท่ี 13-18 ธ.ค 2562 การศึกษาดูงานตางประเทศของ น.ส.ชลธิชา มีแสง  

ผูเขารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) 

รุนท่ี 23 จัดโดย สถาบันพระปกเกลา  

3) ประเทศนิวซีแลนด อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศช้ันสูง (AOCC) รุนท่ี 16/2563  

วันท่ี 27 ม.ค - 1 มี.ค 2563 (นายอภิชาติ ออนสรอย) จัดโดย สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูและแลกเปลีย่นประสบการณดานกระบวนการนิติบัญญัต ิ

และการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับเจาหนาท่ีรัฐสภาตางประเทศ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนา 

ท้ังตอตนเองและตอองคกร 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเขารวมโครงการแลกเปลีย่นขาราชการฯ จํานวน 4 คร้ัง 

 

โครงการท่ี 3.2.10.  : โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ตางประเทศ                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,500,000  บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 1,730,000 บาท  
 

โครงการท่ี 3.2.11.  : โครงการแลกเปลี่ยนขาราชการสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกบัตางประเทศ                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    1,000,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 0 บาท  
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 ผลผลิต :  

 ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนขาราชการฯ จํานวน 0 คร้ัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทํารายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ 

จํานวน 4 ฉบับ 

 ผลลัพธ :  

 ผูเขารวมโครงการไดนําความรูและประสบการณไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทํารายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ 

จํานวน 0 ฉบับ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

  ไดมีการประสานงานกับสาธารณรัฐเกาหลีและไดการตอบรับเรียบรอยแตภายหลัง แตไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

(e - mail) ภายหลังขอยกเลิกการจัดโครงการเน่ืองจากสถานการณสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศตางๆมีการระบาดของ เช้ือไวรัส

โรคติดตอ COVID – 19 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือสนับสนุนใหขาราชการสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีโอกาสเขารับการศึกษาตอในระดบัปริญญาโท-ปริญญาเอก 

หรือทุนฝกอบรม ณ ตางประเทศ ท่ีสอดคลองและเปนประโยชนตอสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีการจัดทํากรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมท่ีสอดคลองและเปนประโยชนตอสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ 

 ผลผลิต :  

 มีการจัดทํากรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมท่ีสอดคลองและเปนประโยชนตอสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ 

 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรมใหแกขาราชการ เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือทุนฝกอบรม  

ณ ตางประเทศ จาํนวน 7 ทุน  

 ผลลัพธ :  

  มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรมใหแกขาราชการ เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือทุนฝกอบรม  

ณ ตางประเทศ จาํนวน 2 ทุน  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1.คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาไดพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนการฝกอบรม  

ณ ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการดําเนินการจัดจัดสรรทุนฯ  

โดยดําเนินการประกาศรบัสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563       ระดับ

ปริญญาโท 5 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน โดยเปดรับสมัครวันท่ี 1 มิ.ย -15 ก.ค 2563 มีผูสมัครระดับปริญญาโท 1 ราย นาย

การุณย พิมพสัง ปริญญาเอก 1 ราย คือ นางสาวลักษณ นรี ไชยเดช ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการไดมอบทุนการศึกษา

ใหกับบุคลากรท้ังสองรายดังกลาว                                        

โครงการท่ี 3.2.12.  : โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง                                                              

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,800,000  บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 707,770 บาท  
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   2. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาสงบุคลากรเพ่ือรับทุนฝกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ นางสาวปทมา สุดจันทร ซึ่งสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน ใหใชวิธีอบรมออนไลน โดยนางสาว

ปทมา สุดจันทร ขอสละสิทธ์ิ 

  

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 

ท่ีไดรับการฝกอบรม 

2. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมาย สามารถนําความรูจากเรื่อง 

ท่ีไดรับการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

  รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรบัจากการฝกอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 96.46 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรบัจากการฝกอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

  รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 80.23 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

 สรุปผลการดําเนินการ ดําเนินกิจกรรม จํานวน 7 หลักสูตร ดังน้ี 

 1. หลักสูตร การจดัทําบทวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการปฏริูปประเทศ และการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรชาติและงานวิชาการ รุนท่ี 1และ รุนท่ี 2 วันท่ี 14,17 ม.ค 2563 เวลา 13.00 -16.00 นาฬิกา ณ หองประชุหมายเลข 

402-403 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย และวันท่ี 18 ก.พ.2563 วลา 09.00 -16.00 น. ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ  

รุนท่ี 1 กลุมเปาหมาย 127 คน ผานการอบรม จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 90.55 มีความรูเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 91.27  

รุนท่ี 2 กลุมเปาหมาย 100 คน ผานการอบรม จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 92 มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 92 

ผลผลิต รอยละ 91.63 (80) ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด  

ผลลัพธ รอยละ 80.23 (80) ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 2. หลักสูตร การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศ จดัโครงการวันท่ี 11 ก.พ.2563 แบงเปน 2 รุน รุน 1 ภาคเชา รุน 2 ภาคบาย กลุมเปาหมาย จํานวน 47 

คน ผาน 41 คน คิดเปนรอยละ 87.23 กลุมเปาหมายประกอบดวย สายวิชาการสํานักกรรมาธิการ และนักวิเคราะหนโยบาย 

และแผน ณ หองอบรมคอมพิวเตอร อาคารสุขประพฤต ิ 

ผลผลิต รอยละ 97.56 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด                          

โครงการท่ี 3.2.13.  :  โครงการพัฒนาความรูความสามารถท่ีจาํเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติและ

การติดตามงานตามยุทธศาสตรชาติ 

                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   536,500 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 229,212 บาท  
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ผลลัพธ รอยละ 81.30 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน  

  3. หลักสูตร เสริมสรางเทคนิคการจัดการเรื่องราวรองทุกขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโครงการอบรมวันท่ี 28-31 ต.ค. 2562 ณ อาคารสุขประพฤติ ศึกษาดูงานวันท่ี 8 พ.ย. 2562     ณ 

ศูนยดํารงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา  

ผลผลิต รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจท่ีกําหนด  

ผลลัพธ รอยละ 82.60 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

  4. หลักสูตร การพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจรัฐสภา    กิจกรรม

ท่ี 1 วันท่ี 24 - 25 ต.ค. 2562 จัดอบรมบรรยายใหความรู/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอง 2701 อาคาร   สุขประพฤต ิ

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 14 พ.ย. 2562 ภาคเชา เวลา 9.00 - 11.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการกู

ชีพฉุกเฉิน โดย วิทยากรภาครัฐ ณ อาคารสุขประพฤติ (ภาคบาย) เวลา 13.30 - 16.00 น. ศึกษาดูงาน ณ  ทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ กลุมเปาหมาย 30 คน ผานเกณฑ 30 คน  

ผลผลิต รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจท่ีกําหนด                          

ผลลัพธ รอยละ 82.40 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 5. หลักสูตร การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขาราชการสายงานวิทยาการ จัดโครงการในวัน 3- 4  

ก.พ.2563 ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตําแหนง

วิทยากร จํานวน 43 คน (กลุมเปาหมาย 43 คน เขารวม 39 คน คิดเปนรอยละ 90.70 และผานเกณฑการทดสอบความรูความ

เขาใจท่ีกําหนด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100)  

ผลผลิต รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจท่ีกําหนด  

ผลลัพธ รอยละ 81.67 ของ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 6. หลักสูตร การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขาราชการสายงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม 

วันท่ี 19- 20 ต.ค.2562 ณ อาคารสุขประพฤติ และศึกษาดูงานวันท่ี 20 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน  

ผลผลิต รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจท่ีกําหนด  

ผลลัพธ รอยละ 85.20 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 7. หลักสูตร การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขาราชการสายงานวิเทศสัมพันธ จัดกิจกรรมวันท่ี 21 

พ.ค 2563 ระหวางเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา จัดอภิปราย หัวขอ "พิธีการทูต มารยาทสากล และการตอนรับบุคคลสําคัญ

ตางประเทศ" ณ หองประชุมหมายเลข 2405 ช้ัน 24 อาคารสุขประพฤติ 

ผลผลิต รอยละ 100 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความเขาใจท่ีกําหนด  

ผลลัพธ รอยละ 83.81 ของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
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แนวทางการพัฒนา 3.3 สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรท้ัง

สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการปฎิบัติงานภายในองคกร 4 เรื่อง 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือเปนการตอบแทนคณุความดีและเปนขวัญกําลังใจใหแกผูเกษียณอายรุาชการท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

วิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจรติจนเกิดประโยชนและผลดีตอราชการ 

2. เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเขารวมกันเปนเกียรติและอําลาอาลัยตอผูเกษียณอายุราชการอยาง

เปนทางการ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมพิธีอําลาอาลยัตอผูเกษียณอายรุาชการอยางเปนทางการ 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 291.67 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมพิธีอําลาอาลัยตอผูเกษียณอายุราชการอยางเปนทางการ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 75 ของผูเขารวมในพิธีอําลาราชการ ประจําป 2563 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 93.3 ของผูเขารวมในพิธีอําลาราชการ ประจําป 2563 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 วันท่ี 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ หองประชุม 2702 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารยพิเศษพร

เพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มอบหมายให นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปนประธานในพิธีอําลาราชการ เน่ืองใน

โอกาสเกษียณอายุราชการ ประจําป 2563 เพ่ือรวมแสดงมุทิตาจิตแกขาราชการและลูกจางประจําของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา โดยมีผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขารวมในพิธี เลขาธิการวุฒิสภา ไดมอบโลท่ีระลึก

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และของท่ีระลึกจากศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงหศึก 

สิงหไพร รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง เพ่ือเปนเกียรติแก ผูเกษียณอายุ

ราชการ กลุมเปาหมาย จํานวน 60 คน เขารวมกิจกรรมจํานวน 175 คน 

  

โครงการท่ี 3.3.1.  :  พิธีอําลาราชการ ประจาํป 2563                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  26,800 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 26,800 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือเปนการสงเสรมิความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ใน

เรื่องสุขภาพรางกายและจิตใจใหพรอมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางยั่งยืน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 จํานวนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเตมิ และการสรางการพ่ึงพาตนเอง ไมนอยกวารอยละ 85 

 ผลผลิต :  

 จํานวนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสรางการพ่ึงพาตนเอง รอยละ 97.50 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจจากการเขารวมโครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสราง  การ

พ่ึงพาตนเอง 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจจากการเขารวมโครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสรางการ

พ่ึงพาตนเอง 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดบรรยายเก่ียวกับการเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน 1 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมวันท่ี 23 ม.ค.2563 ณ หอง 2703 

อาคารสุขประพฤติ ชวงเชา ในหัวขอ "กินคลีนอยางไทย หางไกล NCDs" และ "อวนอันตรายลดไดงายดวย หลัก 3 อ" ชวงบาย 

ในหัวขอ "ออกกําลังกายพลิกชีวิต คุณภาพชีวิตจะเปลื่ยนไป"กลุมเปาหมายจํานวน 80 คน เขารวม 78 คน 

 กิจกรรมอบรมการจัดทําหนากากอนามัยและเจลลางมือ จัดกิจกรรมวันท่ี 9 มี.ค 2563 ณ หองประชุมกรรมาธิการ

หมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมายจํานวน 40 คน 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมสิ่งแวดลอม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 89.23 ของบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

  

โครงการท่ี 3.3.2.  : โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม และการสรางการพ่ึงพาตนเอง                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักการคลังและงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  50,000บาท /งบประมาณท่ีเบิกจาย : 40,069 บาท  
 

โครงการท่ี 3.3.3.  :  โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรูความเขาใจดานกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดลอม 
และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  38,000 บาทงบประมาณท่ีเบิกจาย : 3,600 บาท  
 



- 68 - 
 
 ผลลัพธ :  

 รอยละ 97.60 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดกิจกรรมวันท่ี 17 ก.ค.2563 เวลา 08.30-12.15 นาฬิกา ผานระบบสื่อออนไลน (Webex Meetings)  

กลุมเปาหมาย จํานวน 500 คน ประกอบดวยขาราชการ สํานักงานลขาธิการวุฒิสภา จํานวน200คน ขาราชการสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวน 300 คน  
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 

ท่ีไดรับการฝกอบรม 

2. เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมาย สามารถนําความรูจากเรื่อง 

ท่ีไดรับการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรือ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ

ความรู ความเขาใจท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 86.02 ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑ     การ

ทดสอบความรู ความเขาใจท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ระดับการประเมินองคกรแหงความสุข ในระดับรอยละ 60 

 ผลลัพธ :  

  ระดับการประเมินองคกรแหงความสุข ในระดับรอยละ 76.72 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก คุณภาพชีวิต และความผูกพันธของ

บุคลากร จัดกิจกรรมวันท่ี 23 -24 มี.ค.2563 จํานวน 42 คน กลุมเปาหมาย เขารับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 36 

คน คิดเปนรอยละ 85.71 และมีความรูเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 83.80 

 2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหมีความสมดุลของชีวิตสวนตัวกับการทํางาน (Work - Life Balance) จัดกิจกรรม

วันท่ี 26 มิ.ย.2563 ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมายบุคลากรอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 51 คน กลุมเปาหมาย เขา

รับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 88.24 และมีความรูเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 3.3.4.  : โครงการสงเสริมความสัมพันธและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   130,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 79,990 บาท  
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แนวทางการพัฒนา 3.4 สงเสริมใหบุคลากรปฎิบัติตนตามประมวลจรยิธรรม เพ่ือใหเอื้อตอการ

บรรลเุปาหมายองคกร 6 เรื่อง 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. เพ่ือสนับสนุนสงเสรมิใหบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏบัิติตามวัฒนธรรมองคกร  

3. เพ่ือสรางการมสีวนรวมในการรณรงคใหเกิดพฤตกิรรมท่ีพึงประสงคและรวมมือขับเคลือ่นองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 92.10 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร “สามัคคีมีวินัย สุจริต

โปรงใส รอบรูงานสภา มีจิตอาสา มุงงานสภาสัมฤทธ์ิ” 

 ผลลัพธ :  

  รอยละ 97.50 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร “สามัคคีมีวินัย 

สุจริตโปรงใส รอบรูงานสภา มีจิตอาสา มุงงานสภาสัมฤทธ์ิ” 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. รณรงควัฒนธรรมจําข้ึนใจ มีสื่อท่ีใชในการรณรงคอยางนอย 2 ประเภท จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ บทบาท

ของโคชกับการพัฒนาบุคลากร : โคชเพ่ือการรูคิดตานทุจริตสูการมุงผลสัมฤทธ์ิขององคกร วันท่ี 24 ม.ค.2563 กลุมเปาหมาย 

ประกอบดวยผบก.จํานวน 80 คน เขารวม 71 คน ผลผลิต คิดเปนรอยละ 89 ผลลัพธคิดเปนรอยละ 98.60 

 2. กิจกรรมเสริมสรางพลังแผนดิน “จิตอาสาเพ่ือสังคม” ดําเนินกิจกรรมวันท่ี 4 มิ.ย.2563 ณ อาคารสุขประพฤติ

กลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน เขารวม 95 คน ผลผลิต คิดเปนรอยละ 95 ผลลัพธคิดเปนรอยละ 96.55 

 3. สัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองคกรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผูบริหารของ

สวนราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันท่ี 13 ธ.ค.2563 ณ หองประชุมริมแมนํ้าเจาพระยา 401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เปนการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผูบริหารของสวนราชการสังกัดรัฐสภาเก่ียวกับกระบวนการสรางเสริมจริยธรรมแบบมีสวนรวม เพ่ือ

ขับเคลื่อนคานิยมหลักและวัฒนธรรมองคกรของสวนราชการสังกัดรัฐสภามีกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) 

ผลผลิต คิดเปนรอยละ 92.30 ผลลัพธคิดเปนรอยละ 97.52 ไดมีการดําเนินการติดตามผลการiปฏบัติตามคานิยมรวมของสวน

ราชการสังกัดรัฐสภา "สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง"ภายใตวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

โครงการท่ี 3.4.1.  :  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและคานยิมหลัก เพ่ือนําไปสูการบรรลเุปาหมายขององคกร                                         

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักทรัพยากรบุคคล                                   
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  168,400  บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 50,885 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสรางความความรู ความเขาใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา     

2 เพ่ือสนับสนุนสงเสรมิใหบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมขาราชการรัฐสภา  

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประมวล

จรยิธรรมขาราชการรัฐสภา 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ประมวลจรยิธรรมขาราชการรัฐสภา 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการไดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 

 ผลลัพธ :  

  รอยละ 100 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการไดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1.สัมมนาสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประมวลขริยธรรมเจาหนาท่ีรัฐสภา จํานวน 3 รุน จัดกิจกรรมระหวาง     

วันท่ี 22-24 ก.ค.2563 เวลา 09.00-16.30 นาฬิกา ณ โรงแรมแกรนด ริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จ.นนทบุรี กลุมเปาหมาย 

จํานวน 450 คน เขารวม 435 คน 

 2. ศึกษาดูงาน 2 รุน จัดกิจกรรมในวันท่ี 4, 14,19 ส.ค.2563 เวลา 09.00 -16.00 นาฬิกา ณ บริษัทไลออน  (ประเทศ

ไทย จํากัด) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดแบบอยางในการประพฤตปิฏิบัตตินท่ีดีตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา  

2. เพ่ือสรางเสริมใหหนวยงานในสงักัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดาํเนินการและปฏิบัติการสงเสริมใหบุคลากรใน

กํากับดูแลปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและความโปรงใส 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 95 ของหนวยงานในสังกัดสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมคัดเลอืกขาราชการผูมีคณุธรรมและ

จรยิธรรมดเีดนและสาํนักท่ีมผีลงานดานการสงเสรมิตามประมวลจรยิธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใสเขารวมคดัเลือกสาํนักท่ีมี

ผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจรยิธรรมขาราชการรัฐสภา 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมคัดเลือกขาราชการผูมีคุณธรรม

และจริยธรรมดีเดนและสํานักท่ีมีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใสเขารวมคัดเลือกสาํนัก

ท่ีมีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 

โครงการท่ี 3.4.2.  :  โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจาหนาท่ีรัฐสภา                                                             
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักทรัพยากรบุคคล                                   

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 160,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 105,410 บาท  
 

โครงการท่ี 3.4.3.  :  โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  214,500 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 214,314 บาท  
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 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 95 ของบุคลากรท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนขาราชการผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ไดรับคะแนนในการคัดเลือก 

ไมตํ่ากวารอยละ 75 ของคะแนนรวมและสํานักท่ีเขารวมคัดเลือกสํานักท่ีมีผลงาน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของบุคลากรท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนขาราชการผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ไดรับคะแนนในการคัดเลือก 

รอยละ 100 ของคะแนนรวมและสํานักท่ีเขารวมคัดเลือกสํานักท่ีมีผลงาน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. นําเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกฯ พรอมปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ และประกาศหลักเกณฑ 

ดําเนินการตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการรัฐสภา ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน 

และสํานักท่ีมีผลงานดานการสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือประชุมและเตรียมความพรอมในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการรัฐสภา ผูมีคุณธรรมฯ และสํานักดีเดน ประจําป  

พ.ศ.2563  

 2. ช้ีแจง/สัมมนาหลักเกณฑฯ เพ่ือสรางความเขาใจโดยท่ัวกัน ดําเนินการจัดสัมมนาในวันท่ี 14 ก.พ.2563 ณ  

หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ 

 3. ดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือก และการสรุปรายงานผูรับการเสนอช่ือ  

4. จัดการลงคะแนน กระบวนการพิจารณาคัดเลือก สรุปผลการคัดเลือกและการประกาศผล จัดกิจกรรมวันท่ี  

19 มิ.ย 2563  

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหยดึมั่นหลักคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 93 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

 สรุปผลการดําเนินการ  

 1..จัดสัมมนาในวันท่ี 14 ก.พ.2563 ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ 

 2.กิจกรรมเพ่ิมและพัฒนา EQ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางาน จัดกิจกรรม รุน 1 วันท่ี 1 ก.ค.2563 รุน 2 วันท่ี 

2 ก.ค.2563 กลุมเปาหมาย 124 คน มีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 90.32    

โครงการท่ี 3.4.4.  : โครงการสนบัสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปรงใส                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 253,900 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 53,880 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรมีความรูและตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสรางทัศนคติ 

คานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ใหกับบุคลากร        

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 98.20 ของบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมีความรูและความตระหนักถึงโทษภัยการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ :  

  รอยละ 91 ของผูเขารวมโครงการมคีวามรูและความตระหนักถึงโทษภยัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 รับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน วันท่ี 12-14 พ.ย. 2562 ณ พิพิษภัณฑตานโกง สํานักงาน ป.ป.ช.  

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสรางความความรู ความเขาใจท่ีถูกตองตอบุคลากรเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

2. เพ่ือสนับสนุนสงเสรมิใหบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัตหินาท่ี

ราชการและดํารงชีวิตสวนตน  

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 97 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 90 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการไดใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการและการดํารงชีวิตสวนตน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 90.40 ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเขารวมโครงการไดใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการและการดํารงชีวิตสวนตน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมรุนท่ี 1 วันท่ี 13 มี.ค 2563 รุนท่ี 2 ปรับรูปแบบจากการศึกษาดูงานเปน

การบรรยายใหความรู เมื่อวันท่ี 29 พ.ค 2563 ณ หองประชุม 2703 อาคารสุขประพฤต ิ                                   

 

โครงการท่ี 3.4.5.  :  โครงการเรียนรูกระบวนการปองกนัและปราบปรามการทุจริตสาํนกังานเลขาธกิารวุฒิสภา                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  19,300 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 16,300บาท  
 

โครงการท่ี 3.4.6.  : โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                               
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 171,800 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 11,380 บาท  
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แผนปฎิบัตกิารเรือ่งท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมีขดีสมรรถนะสูง 

 

กลุยทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัย 5 เรือ่ง  

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและรองรับสถานการณฉุกเฉินเหตุภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในหนวยงาน  

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู 

ความเขาใจ และพรอมท่ีจะนําไปสูการดําเนินงาน 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 86.60 ของผูรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู 

ความเขาใจ และพรอมท่ีจะนําไปสูการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จํานวน 1 ฉบับ  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1.อบรมการดับเพลิง ดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยประจําอาคารสุขประพฤติ นําเสนอเลขาธิการ

วุฒิสภา เห็นชอบ และไดดําเนินโครงการซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ

แผนดินไหว ประจําอาคารสุขประพฤติ โดยไดจัดประชุมรวมกันกับ กรมทรัพยากรธรณี สถานีดับเพลิงและกูภัยบางโพ สํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลุมงานรักษาความปลอดภัย เมื่อวันท่ี 19 มี.ค 2563                 

2. กิจกรรมอบรมการดับเพลิง กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล กิจกรรมฝกซอมเจาหนาท่ี และกิจกรรมซอมหนีไฟ ท้ัง  

4 กิจกรรมจดเมื่อวันท่ี 20 มิ.ย 2563 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

  

พันธกิจ 4 บริหารจัดการใหเปนองคกร ท่ีมีสมรรถนะสูงทันสมัย ตามหลกัธรรมาภิบาลและทันตอ

การเปลีย่นแปลง 

โครงการท่ี 4.1.1.  :  การซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยและแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ
แผนดินไหว ประจําอาคารสุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักบริหารงานกลาง 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  86,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 20,800 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการใชเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและเทคนิคการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

3. เพ่ือใหมีแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาประกาศใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 100 ของผูรับผดิชอบในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง มคีวามรู ความ

เขาใจ และพรอมท่ีจะนําไปสูการดาํเนินงาน 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของผูรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง มีความรู ความ

เขาใจ และพรอมท่ีจะนําไปสูการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

จํานวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

จํานวน 1 ฉบับ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จัดกิจกรรมวันท่ี 5 และวันท่ี 17 ก.พ.2563 

  

โครงการท่ี 4.1.2.  : โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักนโยบายและแผน 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  103,000  บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 79,286 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสื่อสารแนวทางการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. กลุมเปาหมายท่ีเขารับฟงการช้ีแจงมีการรับรูเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายเขารวมรับฟงการช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายเขารวมรับฟงการช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ตามท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารับฟงการช้ีแจงกรอบการประเมินมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 80 ของผูเขารับฟงการช้ีแจงกรอบการประเมินมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

  จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 22 

ต.ค. 2562 ณ หอง 2703 อาคารสุขประพฤติ 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหบุคลากรของสํานักการพิมพสามารถปฏิบัติงานตามคูมือของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่ง

เปนกระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ทําใหการบริการดานการออกแบบและการผลิตสื่อสิ่งพิมพไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 

ทันสมัยและรวดเร็ว เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด  

 ผลผลิต :  

 รอยละ 98.46 ของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของบุคลากรสํานักการพิมพปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 

 

โครงการท่ี 4.1.3.  : ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักนโยบายและแผน 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : 20,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 6,750 บาท 
 

โครงการท่ี 4.1.4.  :  การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001 : 2015 

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักการพิมพ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 20,150 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : / 15,240 บาท 
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 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของบุคลากรสํานักการพิมพปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 

  สรุปผลการดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 บรรยายใหความรูทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงาน จัดวันท่ี 20 ก.ค 2563 ณ หองประชุม 2703 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ บรรยายใหความรูทางวิชาการ      เรื่อง 

เทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรวมกัน 2 รุนๆ ละ 32 คน รุน 1 ภาคเชา รุน 2 ภาค

บาย โดยมี นายพิษณุ นภากร รองผูจัดการสายการผลิต โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกผู

เขาอบรม  

  กิจกรรมท่ี 2 ทบทวนความรูตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จัดวันท่ี 14 ก.ค 2563 

ทบทวนความรูตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จํานวน 2 รุนๆ ละ 32 คน รุน 1 ภาคเชา รุน 2 ภาค

บาย วิทยากร โดย บ.บิสแมน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด       

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือผานการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 ไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากลและ

สามารถสรางความพึงพอใจแกผูรบับริการ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 1.ผานการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015                    

2.รอยละ 85 ไมพบขอบกพรองสาํคัญในการตรวจประเมินของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด 

 ผลผลิต :  

 1.ผานการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015                    

2.รอยละ 100 ไมพบขอบกพรองสําคัญในการตรวจประเมินของกลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการตามท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 1.มีการใหบริการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ    

2.รอยละ 85 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักการพิมพ 

 ผลลัพธ :  

  1.มีการใหบริการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ    

2.รอยละ 99.85 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักการพิมพ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เขาตรวจประเมินเพ่ือตออายุการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001 : 2015 เมื่อวันท่ี 31 ก.ค. 2563 

 

 

 

โครงการท่ี 4.1.5.  : โครงการตรวจประเมนิเพ่ือตออายุการรับรองมาตรฐานระบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักการพิมพ  

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 85,600 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 69,550 บาท 
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กลุยทธท่ี 4.2 สงเสริมการสรางนวตักรรมในการปฎิบัติงาน 2 เรื่อง 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร บุคลากรของสํานักงาน บุคคลท่ีเก่ียวของในวงงานรัฐสภา หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน 

และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ไดรับทราบขอมูลการประชุมวุฒิสภาผานชองทางตางๆ เชน facebook Line เปนตน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีการเผยแพรขอมลูการประชุมวุฒิสภาผานชองทางตางๆ เชน facebook Line อยางนอย 2 ชองทาง 

 ผลผลิต : 

 มีการเผยแพรขอมูลการประชุมวุฒิสภาผานชองทางตางๆ เชน facebook Line จํานวน 2 ชองทาง   

 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลการประชุมวุฒิสภาท่ีเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน facebook Line เปนตน 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลการประชุมวุฒิสภาท่ีเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน facebook Line 

เปนตน 

 สรุปผลการดําเนินการ 

ไดแตงตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธขอมูลการประชุมวุฒิสภาผานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิคส ประจําปงบประมาณ 

2562 ตามคําสั่ง ท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 28 มิ.ย 2562 คณะทํางาน ฯ ไดมีการประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ

ขอมูลการประชุมวุฒิสภาผานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส และกําหนดรูปแบบเน้ือหาท่ีจะเผยแพรประชาสัมพันธ ไดมีการจัดทํา

สรุปผลการประชุมวุฒิสภาและเผยแพรขอมูลการประชุมวุฒิสภาในรูปแบบหัวขอสรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี 1 (สมัยสามัญ

ประจําปครั้งท่ีสอง) วันท่ี 11 พ.ย 2562 - ครั้งท่ี 9 (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) วันท่ี 23 ธ.ค 2562 เผยแพรทางเว็บไซต 

Senate.go.th /แอพพลิเคช่ันไลน Secretariat - Senate แอพพลิเคช่ันไลน สมาชิกวุฒิสภา / Facebook Page สํานักการ

ประชุมวุฒิสภา 

  

โครงการท่ี 4.2.1.  : โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเผยแพรขอมูลการประชมุวุฒิสภาอยางถูกตองและรวดเร็ว        
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักการประชมุ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร / โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

1. มีระบบสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือ

กฎหมายบัญญตั ิ

2. เพ่ือใหความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวม เก่ียวกับกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงตามท่ีรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายบัญญตัิ กับประชาชน ภาคประชาสังคม และบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานรัฐสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเผยแพรความรูเก่ียวกับกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ 

องคกรอิสระ และองคกรตามกฎหมายนิติบัญญัติ จํานวน 1 ระบบ 

 ผลผลิต :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเผยแพรความรูเก่ียวกับกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ 

องคกรอิสระ และองคกรตามกฎหมายนิติบัญญัติ จํานวน 1 ระบบ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 85 ของการจัดทําระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารง

ตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ และองคกรตามกฎหมายนิติบัญญัติ เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 86.47 ของการจัดทําระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารง

ตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ และองคกรตามกฎหมายนิติบัญญัติ เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  สรุปผลการดําเนินการ 

 1.ตั้งคณะทํางานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนองคความรูและการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

คณะทํางานฯ ไดประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ไดศึกษาและรวบรวมกระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงตามท่ี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ                            

2. การกําหนดรูปแบบ คณะทํางานฯ ไดประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการนําเสนอผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟ

กราฟฟก คณะทํางานฯ ไดพิจารณาเพ่ือจัดทําอินโฟกราฟฟก จํานวน 2 ประเด็น คือ (1) วุฒิสภากับการดําเนินการเพ่ือใหไดมา

ซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน (2) กระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ 2) เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการสรรหาและตรวจสอบประวัติผูดํารงตําแหนงตามท่ีรัฐธรรมนูญ

กําหนด 3) เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินกรรมการ ป.ป.ช. ไดเผยแพรอินโฟกราฟฟกชวงเดือน มิ.ย 2563 

3.การนําขอมูลเผยแพร ไดเผยแพรอินโฟกราฟฟกในเว็ปไซตของวุฒิสภา https://www.senate.go.thชองทางเว็บไซต

ของวุฒิสภา ดําเนินการ 6 เรื่อง ดังน้ี 1) เรื่อง กระบวนการไดมาซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ เผยแพรเดือน

ม.ค 2563 2) เรื่อง หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภาในการใหความเห็นชอบและการเลือกใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรํฐ

ธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน เผยแพรเดือน ม.ค 2563 3) เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการไดมา  ซึ่งผูดํารง

ตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เผยแพรเดือนมี.ค. 2563 4) เรื่อง หนาท่ีของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เผยแพร เดือนเม.ย.2563  

5) เรื่อง มาตรการควบคุมขอมูลขาวสารลับในการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความ

ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ

โครงการท่ี 4.2.2.  :  โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการไดมาซ่ึงบุคคล

ผูดํารงตําแหนงตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายบัญญัติ 

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักกํากบัและตรวจสอบ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร / โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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กฎหมาย และอํานาจของวุฒิสภาในการใหความเห็นชอบและการเลือกใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอ่ืน เผยแพรเดือน พ.ค 2563 6) เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินของกรรมการ 

ป.ป.ช.ตามพระราชชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เผยแพรเดือน ก.ค 

2563      

 

กลุยทธท่ี 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานขอมูลโดยมีการบรูณาการ การเปดกวางและเชื่อมโยงกัน

เพ่ือมุงสูการเปน Digital Senate 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือซักซอม ช้ีแจงทําความเขาใจในแนวทางการเบิกจายเงินการจัดซื้อ จัดจาง รวมถึงกฎหมาย และระเบียบ      

ท่ีเก่ียวกับงานดานการเงิน การคลัง ใหกับผูท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือใหมีความเขาใจ  

ท่ีถูกตอง และตรงกันทุกสวนงาน 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน และสะทอนสภาพปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดจากการเบิกจายเงิน 

3. เพ่ือรวบรวมปญหา และแนวทางการแกไข โดยจัดเก็บและเผยแพรไวในระบบอินทราเน็ตของสํานักงานฯ เพ่ือใช

เปนองคความรูในการปฏิบัติงานรวมกันลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผูท่ีเก่ียวของ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงิน การจัดซื้อ จัด

จาง กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับงานดานการเงินการคลัง  

 ผลผลิต : 

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงิน การจัดซื้อ จัด

จาง กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับงานดานการเงินการคลัง  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานได 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 1. กิจกรรมซักซอมความเขาใจในการจัดทําบัญชีพัสดุ และตรวจสอบบัญชีพัสดุของแตละสํานักกับทะเบียนคุม

ทรัพยสิน - ดําเนินการท้ัง 2 กิจกรรม เมื่อวันท่ี 4 ต.ค.2562 กลุมเปาหมายจํานวน 47 คน เขารวมจํานวน 41 คน (ประกอบดวย

ผูแทนจาก 18 สํานัก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมชวยอํานวยการ กลุมงานท่ีปรึกษากฎหมาย)   

 2.ดําเนินการตรวจสอบพัสดุท่ีแตละสํานักรายงาน และนําผลท่ีเขาตรวจสอบพัสดุแตละสํานักฯ มาปรับปรุงในทะเบียน

คุมทรัพยสิน ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบวาบุคลากรแตละสํานักไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานทําใหมีความรูความเขาใจ 

สงผลใหไมเกิดการผิดพลาดในการลงบัญชีควบคุมพัสดุ 

 

 

 

โครงการท่ี 4.3.1.  :  โครงการบริหารจดัการครุภัณฑเพ่ือไปรัฐสภาใหม 

                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักการคลังและงบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร / โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรท้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ พรอมท้ังระบบสารสนเทศตางๆ ของ

สํานักงานฯ ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

1. มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 5 เคร่ือง 

2. มีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ จํานวน 11 ระบบ 

 ผลผลิต :  

1. มีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 5 เคร่ือง 

2. มีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ จํานวน 11 ระบบ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

รอยละ 85 ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ พรอมท้ังระบบสารสนเทศไดรับการแกไขปญหาความขัดของ

ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ผลลัพธ :  

รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ พรอมท้ังระบบสารสนเทศไดรับการแกไขปญหาความขัดของ

ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของทางราชการกับบริษัท เอ็ม เอฟ อีซ ีจํากัด (มหาชน) เบิกจายงบประมาณและ

ตรวจรับงานจํานวน 12 งวดๆ ละ 500,000 บาท ดังน้ี  

งวดท่ี 1 วัน ท่ี  20 พ.ย 2562 งวดท่ี 2 วัน ท่ี  20 ธ.ค.2563 งวดท่ี 3 วัน ท่ี  30 ม.ค.2563 งวดท่ี 4 วัน ท่ี  26 ก.พ  2563                  

งวดท่ี 5 วันท่ี 27 มี.ค2563 งวดท่ี 6 วันท่ี 1 พ.ค 2563 งวดท่ี 7 วันท่ี 27 พ.ค2563  งวดท่ี 8 วันท่ี 26 มิ.ย 2563                  งวด

ท่ี 9 วันท่ี 23 ก.ค 2563 งวดท่ี 10 วันท่ี 27 ส.ค 2563 งวดท่ี 11 วันท่ี 24 ก.ย 2563 งวดท่ี 12 วันท่ี 25 ต.ค 2563 

  

โครงการท่ี 4.3.2.  :  การบํารุงรักษาระบบฐานขอมลูและระบบโปรแกรมประยุกต 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                           
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 6,000,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 6,000,000 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือพัฒนาระบบการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหนวยงานภาครัฐ 

ท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ดวย

เทคโนโลยี e-CMS Version 2.0 on Cloud 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหเช่ือมโยงกับหนวยงานภาครัฐ จํานวน 1 ระบบ 

 ผลผลิต :  

มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหเช่ือมโยงกับหนวยงานภาครัฐ จํานวน 1 ระบบ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 หนวยงานภาครัฐ จํานวน 2 หนวยงาน ท่ีเช่ือมโยงเครือขายและแลกเปลี่ยนขอมลูรวมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ผลลัพธ :  

  หนวยงานภาครัฐ จํานวน 3 หนวยงาน ท่ีเช่ือมโยงเครือขายและแลกเปลี่ยนขอมลูรวมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน และวิเคราะหหนวยงานภาครัฐท่ีสามารถใชงานระบบเพ่ือเช่ือมโยงการรับสง

หนังสือผานระบบ e-CMS เสนอเลขาธิการวุฒิสภาโดยเลขาธิการวุฒิสภาไดเห็นชอบตามเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เช่ือมโยงแลว 6 หนวยงาน และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถเช่ือมโยงได 3 หนวยงาน คือ 1) สํานักงาน กสทช.         

2) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 3) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

กลุยทธท่ี 4.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความม่ังคงปลอดภัยดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเปนไปตามมาตรฐานสากล 7 เรื่อง  

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ มีวงจรเครือขายอินเทอรเน็ตในการเช่ือมตอการใชงานระบบอินเทอรเน็ตท่ีมี

ความเร็วสูงเพียงพอกับการใชงานได 

2. เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีวงจรเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือใชงานระบบอินเทอรเน็ต หากวงจรเครือขาย

อินเทอรเน็ตหลักใชงานไมได  

3. เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญตัิแหงชาติผานโทรศัพทมอืถือประเภท 

Smart Phone 

 

 

โครงการท่ี 4.3.3.  :  โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสํานกังานเลขาธิการ
วุฒิสภากับหนวยงานภาครัฐ 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร: โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 
 

โครงการท่ี 4.4.1.  :  การเชาสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 6,000,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 5,940,000 บาท  
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 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ใหบริการอินเตอรเน็ตท่ีมีความเร็วไมนอย

กวา 900/800 Mbps 

2. มีระบบถายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผานโทรศัพทมือถือ จํานวน 1 ระบบ 

 ผลผลิต :  

1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ใหบริการอินเตอรเน็ตท่ีมีความเร็ว  

900/800 Mbps  

2. มีระบบถายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผานโทรศัพทมือถือ จํานวน 1 ระบบ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 จํานวนการ DownTime ของการใชงานอินเตอรเน็ต ไมเกิน 24 ชั่วโมง/ป สามารถรองรับการปฏบัิตงิาน 

ในวงงานนิติบัญญัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลลัพธ :  

 จํานวนการ DownTime ของการใชงานอินเตอรเน็ต 22 ชั่วโมง 37 นาที/ป สามารถรองรับการปฏิบัติงาน 

ในวงงานนิติบัญญัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําสัญญากับบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ตามระเบียบราชการ ดําเนินการ

ตรวจรับงานและเบิกจายงบประมาณจํานวน 12 งวด ๆ ละ 495,000 บาท ดังน้ี  

งวดท่ี 1 วันท่ี 27 พ.ย 2562 งวดท่ี 2 วันท่ี 3 ม.ค. 2563 งวดท่ี 3 วันท่ี 27 ธ.ค. 2563  งวดท่ี 4 วันท่ี 20 ก.พ 2563 งวดท่ี 5 

วัน ท่ี  23 มี .ค  2563 งวด ท่ี  6 วัน ท่ี  20 เม .ย  63 งวด ท่ี  7 วัน ท่ี  27 พ.ค 63 งวด ท่ี  8 วัน ท่ี  25 มิ . ย  2563 งวด ท่ี  9  

วันท่ี 25 ก.ค 2563 งวดท่ี 10 วันท่ี 27 ส.ค 2563 งวดท่ี 11 วันท่ี 21 ก.ค 2563  งวดท่ี 12 วันท่ี 7 ต.ค 2563 

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือดําเนินการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเคลื่อนท่ี จํานวน 284 เลขหมาย 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีบริการอินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ี จํานวน 284 เลขหมาย 

 ผลผลิต :  

 มีบริการอินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ี จํานวน 284 เลขหมาย 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 อินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ีสามารถใชงานไดตามขอกําหนด รอยละ 100 

 ผลลัพธ :  

  อินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ีสามารถใชงานไดตามขอกําหนด รอยละ 100 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําสัญญากับบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 

2563 เบิกจายงบประมาณ 12 งวดๆ ละ 91,164 บาท  

โครงการท่ี 4.4.2.  :  โครงการจัดหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนท่ีสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัส
สําหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหนวยงาน จํานวน 284 เลขหมาย 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  1,093,968 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 1,093,968 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมือดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมปีระสิทธิภาพ

ทดแทนของเดิม และจดัหาใหไดจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรตอบุคลากรในอัตรา 1:1 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอุปกรณดานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพเพ่ือทดแทนของเดิม ดงัน้ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 243 เคร่ือง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 50 เคร่ือง 

3. เครื่องพิมพสี จํานวน 47 เคร่ือง 

4. เครื่องพิมพขาว-ดํา จํานวน 144 เคร่ือง 

5. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 71 เคร่ือง 

6. เครื่องมัลติฟงกช่ัน จํานวน 111 เคร่ือง 

 ผลผลิต :  

1. เครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 243 เคร่ือง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 50 เคร่ือง 

3. เครื่องพิมพสี จํานวน 47 เคร่ือง 

4. เครื่องพิมพขาว-ดํา จํานวน 144 เคร่ือง 

5. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 71 เคร่ือง 

6. เครื่องมัลติฟงกช่ัน จํานวน 111 เคร่ือง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 95 ของครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบฯ มีประสิทธิภาพสามารถใชงานไดตามขอกําหนด 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 95 ของครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบฯ มีประสิทธิภาพสามารถใชงานไดตามขอกําหนด 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการจัดทําสัญญากับบริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต สัญญาเลขท่ี 

36/2563 ลงวันท่ี 27 เม.ย. 2563 วงเงิน 22,480,000 บาท ณ อาคารสุขประพฤติ บริษัทดําเนินการสงมอบคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ เมื่อวันท่ี 8 ก.ค.2563 การชําระเงินแบงเปน 2 งวด งวดท่ี 1 ในเดือน ก.ค งวดท่ี 2 วันท่ี 24 ก.ย.2563 โดยจัดอบรม

ใหกับบุคลากรผูใชงานจํานวน 120 คน แบงเปน 4 รุน ในวันท่ี 24 และ วันท่ี 31 ก.ค. 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 4.4.3.  :  จัดหาครุภัฑณคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพ่ือทดแทนของเดิมและจดัหาใหไดจํานวน
เคร่ืองคอมพิวเตอรตอบุคลากร ในอัตราสวน 1:1 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 22,769,400 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 22,480,000 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือบริหารจดัการดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ

การปฏิบัติงานดานนิติบัญญตัิไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 แผนบริหารจัดการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 แผน 

 ผลผลิต :  

 แผนบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 แผน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมี

ความมั่นคงปลอดภัยอยางนอยรอยละ 80 ของแผน 

 ผลลัพธ :  

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมี

ความมั่นคงปลอดภัยอยางนอยรอยละ 100 ของแผน  

 สรุปผลการดําเนินการ 

  1.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดประกาศใชนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

  2. วันท่ี 27 ส.ค 2563 ดําเนินการแจงเวียนประกาศสนง.เลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แผนตอเน่ืองการบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา (BCP) เพ่ือถือปฏิบัติ 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหมีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. เพ่ือใหมีเครื่องมือในการบรหิารความเสีย่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 มีแผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 แผน 

 ผลผลิต :  

  มีแผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ.ศ. 2563-2565 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 มีการประกาศใชแผนการบริหารความเสีย่งดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 คร้ัง 
 

 ผลลัพธ :  

 มีการประกาศใชแผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยดีิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2563-2565  

จํานวน 1 คร้ัง 

โครงการท่ี 4.4.4.  :  โครงการเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : เปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ   
 

โครงการท่ี 4.4.5.  :  โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                                               งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร : เปนโครงการท่ีไมใชงบประมาณ  
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 สรุปผลการดําเนินการ 

1.กําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางาน ศึกษาและวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               

2.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 แผน 

3.นําเรียนเลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบแผน เมื่อวันท่ี 26 พ.ค.2563 และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดประกาศ 

แจงเวียนการใชแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

4.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ และรายงานผูบริหารตามสายบังคับบัญชา    

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license สําหรับอุปกรณเครือขายและระบบปองกันไวรัส ของสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย อยูเสมอ สามารถรองรบัการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณเครือขายและระบบปองกันรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 ระบบ 

และ Antivirus Management จํานวน 1,200 หนวย  

 ผลผลิต : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณเครือขายและระบบปองกันรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 ระบบ 

และ Antivirus Management จํานวน 1,200 หนวย  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของอุปกรณท่ีมีลิขสิทธ์ิการใชงาน (license) สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 

 ผลลัพธ : 

 รอยละ 100 ของอุปกรณท่ีมีลิขสิทธ์ิการใชงาน (license) สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง  

 สรุปผลการดําเนินการ 

  สํานักงาเลขาธิการวุฒิสภานดําเนินการจัดซื้อจัดจางลงนามในสัญญากับบริษัท โมทีพเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 2563 วงเงิน 4,840,000 บาท และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดมีการประชุมพิจารณาโครงการจัดซื้อลิขสิทธ์ิ 

(License) โปรแกรมการประชุมออนไลน จํานวน 30 License เพ่ือใชสนับสนุนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุม

ผูบริหาร 1503 ช้ัน 15 อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายนรมิตร คุณโลกยะ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เปนประธานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 4.4.6.  :  การจัดหาลิขสิทธิ์ (license) สําหรับอุปกรณเครือขาย 
                                หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  4,851,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 4,840,000 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการบํารุงรักษาใหอุปกรณในระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ในการ

ใหบริการในระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถทํางานไดอยางปกต ิ

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีเขาโครงการบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

และระบบเครือขายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใชงานไดเปนปกติ  

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีเขาโครงการบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

และระบบเครือขายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใชงานไดเปนปกติ   

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 97 ของอุปกรณในโครงการไดรับการแกไขปญหาขอขัดของหรือไดรับอุปกรณทดแทนทันตามเวลา 

ท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 97 ของอุปกรณในโครงการไดรับการแกไขปญหาขอขัดของหรือไดรับอุปกรณทดแทนทันตามเวลา 

ท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดทําสัญญาจางตามระเบียบของทางราชการ 2 ฉบับ ๆ ละ 6 เดือน ดําเนินการตรวจรับงาน ดังน้ี   

สัญญาฉบับท่ี 1 งวดท่ี 1 วันท่ี 19 พ.ย 2562 งวดท่ี 2 วันท่ี 20 ธ.ค. 2563 งวดท่ี 3 วันท่ี 17 ม.ค. 2563 งวดท่ี 4 วันท่ี 25 ก.พ 2563 

งวดท่ี 5 วันท่ี 25 มี.ค 2563 งวดท่ี 6 วันท่ี 24 เม.ย 2563 สัญญาฉบับท่ี 2 งวดท่ี 1 วันท่ี 27 พ.ค 2563 งวดท่ี 2 วันท่ี 25 มิ.ย 2563 

งวดท่ี 3 วันท่ี 23 ก.ค 2563 งวดท่ี 4 วันท่ี 26 ส.ค 2563 งวดท่ี 5 วันท่ี 2 ก.ย 2563 งวดท่ี 6 วันท่ี 19 ก.ย 2563 

 

กลุยทธท่ี 4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร มีความรู ความสามารถในการ

ประยุกตใชระบบ digital อยางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหปรับใชเทคโนโลยีใหมตลอดเวลา  

 

ไมมีโครงการ 

พันธกิจ 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

แผนปฎิบัตกิารเรือ่งท่ี 5 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

โครงการท่ี 4.4.7.  : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือขายและซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร                                                           
                              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 6,002,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 5,997,000 บาท  
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กลยุทธท่ี 5.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจและมีสวนรวมอยางถูกตองตอการเมือง การปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 1 เรือ่ง 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหผู เขารับการอบรมเขาใจเก่ียวกับความรู พ้ืนฐานของการเปนวิทยากรกระบวนการเพ่ือการเผยแพร

ประชาธิปไตย 

2. เพ่ือเสริมสรางประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูการเปนวิทยากรกระบวนการแกเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยฯ 

ครู-อาจารยสอนสังคมศึกษา 

3. เพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งในการเผยแพรและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ  

ในทองถ่ินแกเครือขายผูนํานักประชาธิปไตย ครู-อาจารยสอนสังคมศึกษา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเปนวิทยากรกระบวนการและมีความรูเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับ

จุดเนนท่ีสําคัญของรายวิชาตามโครงการเสรมิสรางความพรอมแกทองถ่ิน 

 ผลผลิต :  

 ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเปนวิทยากรกระบวนการและมีความรูเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับ

จุดเนนท่ีสําคัญของรายวิชาตามโครงการเสรมิสรางความพรอมแกทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 50 ของผูเขารับการอบรมสามารถเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเผยแพรประชาธิปไตยไดอยาง     มี

ประสิทธิภาพ 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 89.10 ของผูเขารับการอบรมสามารถเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเผยแพรประชาธิปไตยไดอยาง  มี

ประสิทธิภาพ 

 สรุปผลการดําเนินการ : 

 จัดกิจกรรมวันท่ี 19 ก.ค.2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมเครือขายผูนํา

นักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือขายของวุฒิสภา เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมวิทยากรเพ่ือการเผยแพร

ประชาธิปไตย สําหรับนวัตกรเพ่ือการสอนประชาธิปไตย และใหเกียรติบรรยายพิเศษในหัวขอ การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และจัดจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 27-29 ก.ย.2563 

 

 

โครงการท่ี 5.1.1.  : โครงการอบรมวิทยากรเผยแพรประชาธิปไตย 
                              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  300,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 252,273.80 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการเมือง การปกครองและบทบาทหนาท่ี และอํานาจของวุฒิสภาในรูปแบบ “สภาจําลอง” 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 จํานวนนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวมโครงการฯ จํานวนโรงเรียนละไมนอยกวา 200 คน 

 ผลผลิต :  

 จํานวนนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวมโครงการฯ จํานวน 200 คน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละของกลุมเปาหมายมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรับทราบบทบาท หนาท่ี และอํานาจของวุฒิสภา ไมนอยกวารอยละ 80 

 ผลลัพธ :  

 รอยละของกลุมเปาหมายมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรับทราบบทบาท หนาท่ี และอํานาจของวุฒิสภา ไมนอยกวารอยละ 85 

 สรุปผลการดําเนินการ : 

ดําเนินการจัดโครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ในตางจังหวัด และกรุงเทพฯ รวม 15 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี วันท่ี 17 ธ.ค 2562  ผูเขารวมจํานวน 645 คน                         

ครั้งท่ี 2 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง จ.สมทุรปราการ วันท่ี 13 ม.ค.2563 ผูเขารวมจํานวน 300 คน                    

ครั้งท่ี 3 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี จ.ลําปาง วันท่ี 17 ม.ค. 2563 ผูเขารวมจํานวน 250 คน                         

ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด วันท่ี 30 - วันท่ี 31 ม.ค 2563 ผูเขารวมจํานวน 300 คน                    

ครั้งท่ี 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ วันท่ี 5 ก.พ. 2563 ผูเขารวมจํานวน 350 คน    

ครั้งท่ี 6 ณ วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม วันท่ี 19 ก.พ 2563 ผูเขารวมจํานวน 480 คน                             

ครั้งท่ี 7 ณ โรงเรียนเซนตคาเบรยีล กรุงเทพฯ วันท่ี 21 ม.ค 2563 ผูเขารวมจํานวน 350 คน                        

ครั้งท่ี 8 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม วันท่ี 28 ก.พ. 2563 ผูเขารวมจํานวน 300 คน                    

ครั้งท่ี 9 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคม จ.นครสวรรค วันท่ี 24 ก.ค. 2563 ผูเขารวมจํานวน 150 คน                  

ครั้งท่ี 10 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค วันท่ี 24 ก.ค.2563 ผูเขารวมจํานวน 200 คน                     

ครั้งท่ี 11 ณ โรงเรียนหอวัง จ.นนทบุรี วันท่ี 10 ส.ค.63 ผูเขารวมจาํนวน 200 คน                           

ครั้งท่ี 12 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร วันท่ี 18 ส.ค.2563 ผูเขารวมจาํนวน 200 คน               

ครั้งท่ี 13 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.นนทบุรี วันท่ี 28 ส.ค.6253 ผูเขารวมจํานวน 200 คน                   

ครั้งท่ี 14 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย จ.นครราชสมีา วันท่ี 18 ก.ย.2563 ผูเขารวมจํานวน 200 คน                  

ครั้งท่ี 15 ณ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) จ.กรุงเทพ วันท่ี 24 ก.ย.2563 ผูเขารวมจํานวน 200 คน 

 

 

โครงการท่ี 5.1.2.  : โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หนาท่ี และอํานาจของ

วุฒิสภาสูเยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร)                                                               
                              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  300,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 197,975 บาท  
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กลยุทธท่ี 5.2 จัดทําสื่อเก่ียวกับการใหความรูทางดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพ่ือเผยแพรใหแกประชาชนผานหนวยงานและชองทางตางๆ  
5 เรือ่ง 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือจัดทําเอกสารสงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา ซึ่งเปนเอกสารท่ีแสดงขอมูลอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา และท่ีเปน

ประโยชนในวงงานรัฐสภา 

2. เพ่ือจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหแกบุคคลาหรือคณะบุคคลท่ีเขารวมกิจกรรม/ภารกิจของวุฒิสภาคณะกรรมาธิการ 

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3. เพ่ือเผยแพรขอมูลและอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาในโอกาสท่ีประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 เอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา จํานวน 1 เร่ือง  

 ผลผลิต :  

 เอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา จํานวน 1 เร่ือง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละของเอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา มีการเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย 

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 100 ของเอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณองคกรวุฒิสภา มีการเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย 

 สรุปผลการดําเนินการ : 

 ดําเนินการจัดพิมพหนังสือ "สาระความรูสําหรับประชาชนเพ่ือปองกันการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19)” จํานวน 20,000 เลม เผยแพรไปยังบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลในวงงาน 

  

  

โครงการท่ี 5.2.1.  : โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณองครกวุฒิสภา  
                              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักประชาสมัพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  200,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 298,000 บาท  
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือเผยแพรกิจกรรม ผลการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ใหแกสาธารณชนไดรับทราบ 

2. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในรูปบบหนังสือและ e-book ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน (social media) ใหสาธารณชนท่ัวไปติดตามขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและกวางขวางยิ่งข้ึน  

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายเดือน) ฉบับเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

จํานวน 12 คร้ัง 

 ผลผลิต :  

 วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายเดือน) ฉบับเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

จํานวน 12 คร้ัง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา

และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ไมนอยกวารอยละ 60 

 ผลลัพธ :  

 รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา

และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ รอยละ 100 

 สรุปผลการดําเนินการ : 

 จัดจาง บริษัท ธนอรุณการพิมพ จาํกัด จัดพิมพวารสาร "สารวุฒิสภา" เดือนละ 1 ฉบับ (ต.ค 2562 - มี.ค 2563 เดือน

ละจํานวน 4,000 เลม (เม.ย-ก.ย 63 เดือนละ 3,000 เลม เน่ืองจากกลุมเปาหมายลดลง)  

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือเปนการจัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานของวุฒิสภาเปนรายปนําเสนอตอสวนราชการสถาบันการศึกษา และ

สาธารณชนท่ัวไปไดรับทราบ 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานของวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ผานทางสี่อสังคมออนไลน Social Media ใหสาธารณะชน

ท่ัวไปไดติดตามขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและกวางขวางยิ่งข้ึน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

  หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายป) จํานวน 1 เร่ือง 

 ผลผลิต :  

 หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายป) จํานวน 1 เร่ือง 

 

โครงการท่ี 5.2.2.  :  โครงการจัดทําวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือและ e-book                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  1,650,000ท บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 1,455,000 บาท  

โครงการท่ี 5.2.3.  : โครงการจัดทําหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book                                                              
                               หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักประชาสัมพันธ 

             งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 650,000  บาท /งบประมาณท่ีเบิกจาย : 585,000 บาท  
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 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา

และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ ไมนอยกวารอยละ 60 

 ผลลัพธ :  

 รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา

และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญฯ รอยละ 100  

 สรุปผลการดําเนินการ :    

จัดจางบริษัทอมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชซิ่ง จํากัด ดําเนินการจัดพิมพหนังสือ กําหนดสงงาน 2 งวด บริษัทไดมี

หนังสือ สงมอบงาน งวดท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 ส.ค. 2563 สงมอบงาน งวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 ก.ย 2563 ประเภท สื่อสิ่งพิมพ คือ 

หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจําป 2562 จํานวน 1,000 เลม พรอมไฟลอารตเวิรคตนฉบับและไฟล PDF และประเภทรูปแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)  

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหสาธารณชนท่ัวไป เกิดความรูความเขาใจ เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาท หนาท่ีและอํานาจ

ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ตลอดจนความรูเก่ียวกับวงงานรัฐสภา  

2. เพ่ือเผยแพรบทบาทหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภาในดานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ ในรูปแบบหนังสือให

สาธารณชนท่ัวไปไดติดตามอยางสะดวก รวดเร็วและกวางขวางยิ่งข้ึน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 หนังสือความรูเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา และความรูในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ จาํนวน 1 เร่ือง 

 ผลผลิต :  

 หนังสือความรูเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา และความรูในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ จาํนวน 1 เร่ือง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา

และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ ไมนอยกวารอยละ 60 

 ผลลัพธ :  

 รอยละของกลุมเปาหมายไดรับรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา

และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญฯ รอยละ 100 

 สรุปผลการดําเนินการ : 

 จัดพิมพหนังสือ เรียนรูเรื่อง "วุฒิสภา" จํานวน 10,000 เลม และเผยแพรใหกลุมเปาหมาย 

  

โครงการท่ี 5.2.4.  : การจัดทําหนังสือความรูเกี่ยวกับบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา และความรูในวงงาน
รัฐสภา                                                              
                                หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 
                                        งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  100,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 71,690 บาท  
 



- 92 - 
 
 

กลยุทธท่ี 5.3 สงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยของวุฒิสภา 
6 เรือ่ง  

 

 
 วัตถุประสงค :  

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีและอํานาจของรัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 80 ของเยาวชนท่ีเขารวมโครงการผานเกณฑการประเมินการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน                 
 ผลผลิต : 

 รอยละ 95.51 ของเยาวชนท่ีเขารวมโครงการผานเกณฑการประเมนิการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน    
 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของเยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูในหนาท่ีและอํานาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุสามารถนําความรูไปเผยแพรตอไดของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาท่ีของรัฐสภาและมีความเช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถนําความรู

ไปเผยแพรตอได 

 ผลลัพธ : 

  รอยละ 80 ของเยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูในหนาท่ีและอํานาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสามารถนําความรูไปเผยแพรตอไดของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาท่ีของรัฐสภาและมีความเช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถนําความรู

ไปเผยแพรตอไดของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของรัฐสภาและมีความเช่ือมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถนําความรูไปเผยแพรตอได  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับรูการพัฒนาเปนผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน เขาใจหนาท่ีและอํานาจ

ของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข            

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ (ครู)สามารถนําความรูเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจของรัฐสภาและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตบริบทของสถานการณปจจุบันท่ีไดรับไปปรับใชกับกระบวนการ

ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได  

 ผลกระทบ :  
  รอยละ 96.10 ของผูเขารวมโครงการไดรับรูการพัฒนาเปนผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน เขาใจหนาท่ีและ

อํานาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข            

รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการ (ครู)สามารถนําความรูเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจของรัฐสภาและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตบริบทของสถานการณปจจุบันท่ีไดรับไปปรับใชกับกระบวนการ

ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได  

โครงการท่ี 5.3.1.  : โครงการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนดวยกระบวนการลูกเสือ                                                       
                              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : สํานักงานประธานวุฒิสภา 
                                   งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 3,830,500 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 3,248,068 บาท  
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 สรุปผลการดําเนินการ : 

 1. ประธานวุฒิสภาไดมอบนโยบายและเห็นชอบโครงการกองทุนการศึกษา โดยมอบหมายใหรองประธานวุฒิสภาคนท่ี

สอง เปนประธานกรรมการ เมื่อวันท่ี 3 ต.ค.2562 และเลขาธิการวุฒิสภา  ไดมอบหมายใหสํานักงานประธานวุฒิสภา  เปน

ผูรับผิดชอบโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 3 ต.ค.2562 โดยประธานวุฒิสภาไดลงนามแตงตั้งคณะกรรมการประสานงาน

เพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ตามคําสั่งวุฒิสภา ท่ี 60/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธ.ค.2562 คณะกรรมการ

ประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง และไดมีคําสั่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ จํานวน 4 คณะ คือ  

1.คณะอนุกรรมการพัฒนาผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนดวยกระบวนการลูกเสือ                                 

2.คณะอนุกรรมการดานการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรยีนการสอนทางไกลผานระบบดิจิทัล                

3.คณะอนุกรรมการพัฒนาดานกายภาพแกโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา                           

4.คณะอนุกรรมการดานจติอาสาทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย และท่ีประชุมเห็นชอบแผนการดาํเนินงานโครงการพัฒนา

ผูนํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนดวยกระบวนการลูกเสือ ประจาํปงบประมาณ 2563  

2. จัดกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง กลุมเปาหมายเ ประกอบดวย ครูและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี จํานวน 14 โรงเรียน 

ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 7- 9 ส.ค. 2563 ณ คายลูกเสือสมพล โตรักษา จ.กาญจนบุรี กลุมเปาหมายครูและนักเรียนเขา

รวม จํานวน 209 คน                                          

ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 13 - 16 ก.ย.2563 ณ โรงแรมรเิวอรไซต กรงุเทพ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กลุมเปาหมาย 

ผูบริหารและนักเรยีนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ีรวม 14 โรงเรียน จํานวน 288 คน 

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงบทบาท หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

2. เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภาไดพบปะกับประชาชนอยางใกลชิด ในการรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนปญหาอุปสรรคในดาน

ตาง ๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนสื่อกลางในการสะทอนปญหาไปสูฝายบริหารและสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

3. เพ่ือใหประชาชนไดมสีวนรวมกับกิจกรรมของวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 รอยละ 85 ของประชาชนกลุมเปาหมายรบัรูรับทราบถึงบทบาทหนาท่ี และอํานาจของวุฒิสภา 

 ผลผลิต :  

 รอยละ 100 ของประชาชนกลุมเปาหมายรับรูรับทราบถึงบทบาทหนาท่ี และอํานาจของวุฒิสภา 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จํานวน 1 เลม 

 ผลลัพธ :  

  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จํานวน 1 เลม  

 สรุปผลการดําเนินการ  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไดแตงตั้งคณะกรรมการแบงตามภูมิภาค จํานวน 6 คณะ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ีพบประชาชน เปาหมายจํานวน 60 ครั้ง ดําเนินการลงพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ จํานวน 102 ครั้ง 

ดังน้ี 

โครงการท่ี 5.3.2.  : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน                                                              
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 7,000,000 บาท / งบประมาณท่ีเบิกจาย : 6,360,096.39 บาท  
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1. วันท่ี 9 - 11 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จํานวนงบประมาณ 147,945 บาท 

2. วันท่ี 10 - 11 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม จํานวนงบประมาณ 73,357.50 บาท 

3. วันท่ี 16 - 17 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ จํานวนงบประมาณ 69,760 บาท 

4. วันท่ี 1 - 2 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ จํานวนงบประมาณ 43,094.50 บาท 

5. วันท่ี 17 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดนครปฐม จํานวนงบประมาณ 19,775 บาท 

6. วันท่ี 19 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนงบประมาณ 9,550 บาท 

7. วันท่ี 24 - 25 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา จํานวนงบประมาณ 49,630 บาท 

8. วันท่ี 28 - 29 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนงบประมาณ 101,005 บาท 

9. วันท่ี 31 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส จํานวนงบประมาณ 186,033.40 บาท 

10. วันท่ี 3 - 4 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดลําปาง จํานวนงบประมาณ 46,765 บาท 

11. วันท่ี 1 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนงบประมาณ 24,690 บาท 

12. วันท่ี 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนงบประมาณ 60,210.40 บาท 

13. วันท่ี 7 - 9 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดแพร และจังหวัดนาน จํานวนงบประมาณ 76,915 บาท 

14. วันท่ี 13 - 15 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดแมฮองสอน จํานวนงบประมาณ 93,250 บาท 

15. วันท่ี 15 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดสิงหบุรี จํานวนงบประมาณ 53,542 บาท 

16. วันท่ี 21 - 22 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดขอนแกน จํานวนงบประมาณ 84,347.66 บาท 

17. วันท่ี 22 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดนครนายก จํานวนงบประมาณ 36,850 บาท  

18. วันท่ี 23 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดชุมพร จํานวนงบประมาณ 53,790 บาท 

19. วันท่ี 4 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย จํานวนงบประมาณ 40,572.50 บาท 

20. วันท่ี 22 - 23 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย จํานวนงบประมาณ 68,539 บาท 

21. วันท่ี 28 - 26 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดเลย จํานวนงบประมาณ 66,505 บาท 

22. วันท่ี 29 พ.ย. 2562 ณ จังหวัดอางทอง จํานวนงบประมาณ 41,610 บาท 

23. วันท่ี 6 - 7 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร จํานวนงบประมาณ 55,286.50 

24. วันท่ี 13 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนงบประมาณ 46,360 บาท 

25. วันท่ี 13 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดลพบุรี จํานวนงบประมาณ 28,460 บาท 

26. วันท่ี 19 - 21 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จํานวนงบประมาณ 52,605 บาท 

27. วันท่ี 6-7 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดระนอง จํานวนงบประมาณ 14,373 บาท 

28. วันท่ี 25 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดปทุมธานี จํานวนงบประมาณ 24,150 บาท 

29. วันท่ี 23 - 24 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดพิจิตร จํานวนงบประมาณ 64,158 บาท 

30. วันท่ี 17 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดนครนายก จํานวนงบประมาณ 14,133 บาท 

31. วันท่ี 23 - 24 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดอุดรธานีจํานวนงบประมาณ 96,835 บาท 

32 วันท่ี 23 - 24 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดสงขลา จํานวน 89,670 บาท        

33. วันท่ี 17 - 18 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษจํานวน 60,855 บาท 

34. วันท่ี 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย จํานวน 96,545 บาท 

35. วันท่ี 24 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดสระบุรี จํานวน 33,050 บาท 

36. วันท่ี 13 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดระยอง จํานวน 29,275 บาท  

37. วันท่ี 14 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 22,050 บาท 

38. วันท่ี 29 ม.ค. 2563 ณ จังหวัดตรัง จํานวน 9,885 บาท" 

39. วันท่ี 13 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดระนอง จํานวน 37,084.82 บาท" 
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40. วันท่ี 14 - 15 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 54,805 บาท" 

41. วันท่ี 22 - 23 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 71,640 บาท" 

42. วันท่ี 14 -15 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7,760 บาท"  

43. วันท่ี 13 มี.ค. 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 56,730 บาท" 

44. วันท่ี 6 มี.ค. 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 40,870 บาท" 

45. วันท่ี 13 - 14 มี.ค. 2563 ณ จังหวัดสุรินทรจํานวน 23,587.50 บาท " 

46. วันท่ี 19 - 20 มี.ค. 2563 ณ จังหวัดนาน และจังหวัดแพร จํานวน 9,070 บาท" 

47. วันท่ี 9 - 10 มี.ค. 2563 ณ จังหวัดตราด จํานวน 102,146 บาท" 

48. วันท่ี 26-27 ก.พ. 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐม จํานวน 69,881 บาท" 

49. วันท่ี 11 มิ.ย. 2563 ณ จังหวัดสตูล จํานวน 8,277.50 บาท" 

50. วันท่ี 19 มิ.ย. 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 1,670 บาท " 

51. วันท่ี 9-11 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จํานวน 129,452.76 บาท" 

52. วันท่ี 9-10 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 87,315 บาท" 

53. วันท่ี 9-10 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดพัทลุง จํานวน 86,600 บาท" 

54. วันท่ี 19 มิ.ย. 2563 ณ จังหวัดชลบุรี จํานวน 3,155 บาท" 

55. วันท่ี 10 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 23,200 บาท" 

56. วันท่ี 16-17 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแกน จํานวน 123,987.50 บาท" 

57. วันท่ี 17-18 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 133,798 บาท" 

58. วันท่ี 26-27 มิ.ย. 2563 ณ จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 17,813 บาท" 

59. วันท่ี 3 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดราชบุรี จํานวน 26,190 บาท" 

60. วันท่ี 17 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 34,500 บาท" 

61. วันท่ี 24-25 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดลําปาง จํานวน 54,825.30 บาท" 

62. วันท่ี 22-23 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดจันทบุรีจํานวน 51,420 บาท" 

63. วันท่ี 29 ก.ค. 2563 ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะหจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 22,498.60 บาท" 

64. วันท่ี 30 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 13,170 บาท" 

65. วันท่ี 15 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,520 บาท" 

66. วันท่ี 7 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 48,724 บาท " 

67. วันท่ี 6-7 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง จํานวน 102,414 บาท" 

68. วันท่ี 6-7 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว จํานวน 95,380 บาท" 

69. เดินทางไปลวงหนาวันท่ี 22-23 ก.ค. 2563 ติดตั้งอุปกรณเพ่ือจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัด

ภาคเหนือ ตอนบน จํานวน 4,460 บาท" 

70. วันท่ี 7-8 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม จํานวน 94,507 บาท" 

71. วันท่ี 14-15 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 50,560 บาท" 

72. วันท่ี 13-15 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน จํานวน 111,266 บาท" 

73. วันท่ี 31 ก.ค. 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 2,600 บาท" 

74. วันท่ี 14 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดนนทบุรีจํานวน 62,885 บาท" 

75. วันท่ี 19-20 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม จํานวน 230,375.60 บาท 

76. วันท่ี 13 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 31,340 บาท" 

77. วันท่ี 14-15 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดนครสวรรคจํานวน 82,630 บาท " 
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78. วันท่ี 20-22 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 69,765 บาท" 

79. วันท่ี 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 2,000 บาท " 

80. วันท่ี 19-20 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดยะลา จํานวน 78,437 บาท" 

81. วันท่ี 21 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดนครนายก จํานวน 33,625 บาท" 

82. วันท่ี 27-29 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดแพร จํานวน 50,880 บาท" 

83. วันท่ี 27-29 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดนานจํานวน 41,035 บาท" 

84. วันท่ี 28 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดสมุทรสาครจํานวน 25,331 บาท"85. วันท่ี 2-3 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 30,227 บาท  

86. วันท่ี 11-12 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 162,472 บาท" 

87. วันท่ี 11 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการจํานวน 44,350 บาท" 

88. วันท่ี 11 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดนครนายก จํานวน 6,195 บาท" 

89. วันท่ี 17-18 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 152,505.50 บาท 

90. วันท่ี 17- 18 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดพะเยา จํานวน 59,279 บาท" 

91. วันท่ี 17-18 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี จํานวน 133,081 บาท" 

92. วันท่ี 17 - 19 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดปตตานีจํานวน 11,045 " 

93. วันท่ี 5-7 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 20,840 บาท" 

94. วันท่ี 26-27 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 58,400 บาท" 

95. วันท่ี 28 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดนครปฐม จํานวน 61,400 บาท " 

96. วันท่ี 22 ก.ย. 2563 จัดสัมมนาการดําเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ป สว.พบประชาชนประชาชนไดอะไร จํานวน 175,174.55 บาท" 

97. วันท่ี 25-26 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหมจํานวน 77,900 บาท" 

98. วันท่ี 27-28 ส.ค. 2563 ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 118,107.50" 

99. วันท่ี 25 - 26 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 225,000 บาท" 

100. วันท่ี 29 - 30 ก.ย. 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จํานวน 143,700 บาท" 

101. วันท่ี 22 ก.ย. 2563 จัดนิทรรศการโครงการหน่ึงป สว.พบประชาชน ประชาชนไดอะไร ณ อาคารรัฐสภา 

(เกียกกาย) จํานวน 105,000 บาท" 

102. วันท่ี 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 5,810 บาท" 
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 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหเงินรางวัลแกเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาในการจัดกิจกรรมทางดานการเมืองการปกครองบทบาท

หนาท่ี และอํานาจของฝายนิติบัญญัติ (วุฒิสภา) 

2. เพ่ือสงเสรมิการมสีวนรวมทางการเมืองแกภาคประชาชน 

3. เพ่ือเปนการขยายเครือขายของฝายนิติบัญญตัิใหเพ่ิมมากข้ึน 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 กลุมเปาหมายการเสนอโครงการเพ่ือเขารับการคดัเลือกจากเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา อยางนอยจํานวน 

40 โครงการ  

 ผลผลิต :  

 กลุมเปาหมายการเสนอโครงการเพ่ือเขารับการคัดเลือกจากเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา จํานวน  

40 โครงการ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 ระดับการมสีวนรวมของกลุมเปาหมายตอกิจกรรมเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา อยางนอยระดับท่ี 3  

 ผลลัพธ :  

 ระดับการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายตอกิจกรรมเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา ในระดับท่ี 3  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินกิจกรรมจํานวน 6 ก ิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 1 ประชาสัมพันธการเสนอโครงการไปยังเครือขาย (จดหมาย ,   

สื่อสังคมออนไลน)  กิจกรรมท่ี 2 เครือขายสงโครงการ กิจกรรมท่ี 3 พิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมท่ี 4 ติดตามผล กิจกรรม

ท่ี 5 สงมอบเงินรางวัล กิจกรรมท่ี 6 รายงานผลตอเลขาธิการวุฒิสภา โดยเครือขาย/ภาคเครือขาย สงโครงการ เขารวม จํานวน 

181 โครงการ มีการดําเนินการ 5 หมวด คือ 1.สื่อสังคมออนไลน 2.การประกวดเพลงพ้ืนบาน 3.นวัตกร 4.ประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 5.วิทยุชุมชน   

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการพูดโตวาทีท่ีถูกตอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสรางสรรคดวย

ศิลปะการพูดและการยอมรับเหตผุลของกันและกัน 

 

 

โครงการท่ี 5.3.3.  : โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเครือขายผูนาํนักประชาธิปไตยวุฒิสภา                                                             
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 550,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย :  410,000  บาท  
 

โครงการท่ี 5.3.4.  :  โครงการจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                                                            
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 200,000 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 231,646 บาท  
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 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง      

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จํานวน 1 คร้ัง 

 ผลผลิต : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดการแขงขันโตวาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง      

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จํานวน 4 คร้ัง 
  

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย เขารวมโครงการฯ มีความรูเก่ียวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การเคารพเสียงขางมาก การรับฟงเสียงขางนอยหลักการยอมรับเหตุผล และหลักการ

โตวาที  

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 87.92 ของกลุมเปาหมาย เขารวมโครงการฯ มีความรูเก่ียวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การเคารพเสียงขางมาก การรับฟงเสียงขางนอยหลักการยอมรับเหตุผล และหลักการ

โตวาที 

 สรุปผลการดําเนินการ 

 จัดกิจกรรมคร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 12 ก.พ.63 ณ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี กลุมเปาหมาย 120 คน เขารวม 193 

คน 

 จัดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 รอบคัดเลือก เมื่อวันท่ี 29 ก.ค.63 ณ ร.ร.ราชนันทาจารยสามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพ โดยมี       

ร.ร ในกรุงเทพเขารวม 4 ร.ร.ผลการคัดเลือก 1. รางวัลชนะเลิศไดรับเงิน 5,000 บาท คือ ร.ร กรุงเทพคริสเตียน 2.เงินรางวัล 3,000 

บาท คือ ร.ร.บดินเดชา 3.เงินรางวัล 2,000 บาท จํานวน 2 รางวัล คือ .ร.ราชนันทาจารยสามเสนวิทยาลัย 2 และร.ร.มัธยมวัดนายโรง 

จัดกิจกรรมคร้ังท่ี 3 วันท่ี 19 ส.ค.2563 ณ ร.ร.ทวีธาภิเษก กรุงเทพ  

จัดกิจกรรมคร้ังท่ี 4 วันท่ี 9 ก.ย. 2563 ณ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ             

 

 
 วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือใหประชาชนไดรับรูรับทราบเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและอํานาจ ผลงานและภารกิจของวุฒิสภาอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอวุฒิสภา 

3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับวุฒิสภาตอสาธารณชน 

4. เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนเกิดจิตสํานึกในการเขามามสีวนรวมทางการเมือง อันเปนพ้ืนฐานของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

 ตัวชี้วัดผลผลิตและคาเปาหมาย :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัด โครงการเพ่ือเสรมิสรางความพรอมแกทองถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการ

เสรมิสรางผูนํานักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” จํานวน 9 คร้ัง 

  

โครงการท่ี 5.3.5.  : โครงการเสรมิสรางความพรอมแกทองถ่ิน หลกัสูตร “กระบวนการเสรมิสราง ผูนํานักประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม”                                                            
                                          หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักประชาสัมพันธ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  6,024,800 บาท/ งบประมาณท่ีเบิกจาย : 4,249,122.26 บาท  
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 ผลผลิต :  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัด โครงการเพ่ือเสริมสรางความพรอมแกทองถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการเสริมสราง

ผูนํานักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” จํานวน 9 คร้ัง   

 ตัวชี้วัดผลลัพธและคาเปาหมาย : 

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ มคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและอํานาจของฝายนิติ

บัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย และการมีสวนรวมทางการเมือง  

 ผลลัพธ :  

 รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและอํานาจของฝายนิติ

บัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย และการมีสวนรวมทางการเมือง  

 สรุปผลการดําเนินการ 

 ดําเนินกิจกรรมจํานวน 9 ครั้ง ดังน้ี 

1.จ.ลําปาง วันท่ี 16 - 18 ม.ค 2563 กลุมเปาหมาย 120 คน ผานการอบรม 117 คน 

2.จ.นครพนม วันท่ี 27 - 29 ก.พ 2563 กลุมเปาหมาย 120 คนผานการอบรม 120 คน  

3.กรุงเทพ ร.ร เซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร วันท่ี 30 ก.ค.-1 ส.ค.2563 

กลุมเปาหมาย 60 คน      

4.จ.นครราชสมีา ร.ร เซนทรลัเพลส วันท่ี 6 - 8 ส.ค. 2563 กลุมเปาหมาย 60 คน                           

5.จ.สมุทรสาคร ร.ร ดิ อิมพีเรียล วันท่ี 13 - 15 ส.ค. 2563 กลุมเปาหมาย 60 คน  

6.จ.สมุทรสงคราม ร.ร ริเวอรตัน อัมพวา วันท่ี 13 ส.ค. 2563 กลุมเปาหมาย 60 คน                              

7.ประจวบคีรีขันธ ร.ร ประจวบแกรนด โฮเตล็ วันท่ี 27 - 29 ส.ค. 2563 กลุมเปาหมาย 60 คน                          

8.จ. ฉะเชิงเทรา ร.ร ซันไรส ลากูน โฮเทลแอนกอลฟ วันท่ี 3 - 5 ก.ย. 2563 กลุมเปาหมาย 60 คน 

9. วันท่ี 28-29 ก.ย. 2563 จัดสัมมนาเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. 2563  

ณ โรงแรมริเวอรไซต กรุงเทพมหานคร 
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4. ปญหาและอุปสรรค  

 จากการดําเนินงานติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จอยางตอเนื่อง และ

โครงการตามตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไดกําหนดเกณฑการประเมินไวใน 3 สวน คือ  

 1) ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ (ความทันเวลาของโครงการ/กิจกรรมท่ีไดกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติราชการประจําป)  

 2) ตัวชี้วัดของผลผลิตของโครงการ  

  3) ตัวชี้วัดของผลลัพธโครงการ  

 จึงสงผลตอการดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปใหบรรลุเปาหมาย

ของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ป จํานวน

โครงการ 

 

จํานวน

โครงการ

บรรลุ

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 
 

รอยละ 

โครงการ 

บรรลุ

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

งบประมาณท่ีไดรบั

จัดสรร 

(บาท)  

งบประมาณท่ีเบิกจาย  

(บาท) 

รอยละ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

(บาท) 

2560 45 33 73.33 71,634,300 56,847,561.02 79.36 14,786,738.98 

2561 48 40 83.33 81,119,150 73,453,617.67 90.55 7,665,532.33 

2562 64 59 92.19 70,612,355 60,573,664.78 85.78 10,038,690.22 

2563 70 65 92.86 84,412,818 73,283,314.57 86.82 11,129,503.43 

 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563 

 จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปสวนใหญเปนไปตาม

เปาหมาย รวมท้ังการวัดผลของการบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธของโครงการตามเกณฑการประเมิน 

ซ่ึงในป 2563 มีจํานวนโครงการมากกวาป พ.ศ. 2560 - 2562 ผลสําเร็จในการบรรลุคาเปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธในระดับท่ีสูงเชนเดียวกัน จากผลสําเร็จดังกลาวเนื่องมาจากผูบริหารไดใหความสําคัญตอการดําเนินการ

เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ ท้ังในระดับผลผลิตและผลลัพธของโครงการ โดยนําผลการรายงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขาสูท่ีประชุมผูบริหารเพ่ือติดตามความกาวหนา รวมถึงใหท่ีประชุม

แสดงความคิดเห็นหรือรายงานปญหาอุปสรรค ซ่ึงจะทําใหมีการแกไขปญหาไดทันเวลา เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกท้ังไดมอบนโยบายผานชองทางตางๆ อาทิ 

Line@secretarial-senate เพ่ือติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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อยางไรก็ตามในการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการมีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

   ปญหาอุปสรรค 

 1. การไดรับจัดสรรงบประมาณแบงเปน 2 ชวง ชวงแรกเปนโครงการท่ีดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 - 2 

จํานวน 45 โครงการ งบประมาณจํานวน 23,025,000 บาท ชวงท่ีสองโครงการจํานวน 25 โครงการ  

ซ่ึงบางโครงการเริ่มดําเนินการตั้งแตในไตรมาสท่ี 1 และตามแผนงานกําหนดดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ท้ังนี้ 

การไดรับจัดสรรงบประมาณแบงเปน 2 ชวง มิไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการครบตามแผนงานท้ัง

ปงบประมาณ จึงทําใหมีการปรับแผนงานและกิจกรรม เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดบรรลุคาเปาหมายท่ีกําหนดไว    

 2. สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ภาครัฐไดมีมาตรการลดการแพรเชื้อระหวางบุคคลมิให

บุคคลจํานวนมากอยูในสถานท่ีแหงเดียวกัน ทําใหโครงการท่ีมีรูปแบบการฝกอบรมท่ีบุคคลตองอยูในสถานท่ีแหง

เดียวกัน มีการรวมกลุมหรือแบงกลุมท่ีเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการไมสามารถดําเนินการไดสํานักงานจึงมี 

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว โดยปรับรูปแบบในการฝกอบรมจากการเขารวม

อบรมในหองเดียวกันเปนการอบรมผานระบบโปรแกรม Cisco WebEX สวนโครงการในลักษณะท่ีสํานักงานตอง

สงบุคลากรไปตางประเทศจึงไมอาจดําเนินการได ไดแก โครงการแลกเปลี่ยนขาราชการสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไทยกับตางประเทศ หรือบางโครงการมีการดําเนินการไปบางกิจกรรมแลวแตยังไมถึงกําหนดระยะเวลา

ตามแผน เม่ือไดรับผลกระทบดังกลาวทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมใหบรรลุผลผลิต ผลลัพธของโครงการได ไดแก 

โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ตางประเทศ โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง (ทุนฝกอบรมตางประเทศ) แมวาจะมีสถานการณดังกลาวจะสงผลตอการบริหารจัดการในหลายดานโดยเฉพาะ

ในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน/โครงการตาง ๆ แตสํานักงานสามารถปรับตัวและเตรียมการรองรับ

กับสถานการณนั้นไดในระดับหนึ่ง จึงทําใหเกิดผลกระทบตอคาเปาหมายใหนอยท่ีสุด  

  3. บางโครงการ/กิจกรรม ไดกําหนดงบประมาณสําหรับการดําเนินงานท่ีสูงเกินจริง สงผลใหเหลือ

งบประมาณเปนจํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณท่ีเหลือดังกลาวสามารถนํามาจัดสรร ใหกับโครงการอ่ืนๆ ได และ

โครงการลักษณะเดิมท่ีเคยไดรับจัดสรรงบประมาณในระดับสูงทุกป แตมีการเบิกจายนอย อาจสงผลใหไดรับ

งบประมาณลดลงตามการเบิกจายจริงในปถัดไป  

 4. การจัดทําโครงการท่ีกําหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมชวงปลายปงบประมาณเม่ือมีเหตุขัดของทําให 

ไมสามารถดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดได  

 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

1) สํานักงานควรมีการเตรียมความพรอมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุม/อบรมโดย

เปนการเตรียมความพรอมท้ังดานระบบการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดโรคระบาดรายแรง 

2) ในการจัดทําโครงการควรมีการวิเคราะหความเหมาะสม ความเปนไปได และงบประมาณ 

ในการดําเนินงานอยางละเอียดรอบคอบ ตั้งแตเริ่มตน อันจะสงผลใหสามารถดําเนินโครงการได 

ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว โดยไมควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไมจําเปน รวมท้ัง 

ตองระมัดระวังมิใหเกิดผลกระทบกับคาเปาหมายผลผลิต ผลลัพธท่ีกําหนดไว ตลอดจนเม่ือมีงบประมาณ
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เหลือจากการดําเนินโครงการผูรับผิดชอบโครงการอาจจัดทําโครงการอ่ืน ๆ ท่ีตอเนื่องหรือโครงการท่ี

ขับเคลื่อนภารกิจท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการงบประมาณ

ในภาพรวม 

3) โครงการสวนใหญเปนโครงการท่ีมีขนาดเล็กของแตละสํานัก ควรเพ่ิมเติมโครงการแบบ 

บูรณาการในภาพรวม เพ่ือใหหลายๆ สํานักมีสวนรวมในการดําเนินการโดยพิจารณาจากภารกิจท่ีเก่ียวของกัน 

อาจทําใหจํานวนโครงการของสํานักงานในภาพรวมลดลง แตสามารถสงผลกระทบตอภารกิจและเกิดประโยชน

ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีนัยยะสําคัญ 

4) การจัดทําโครงการควรเรงดําเนินกิจกรรมตั้งแตไตรมาสท่ี 1 – 3 การกําหนด 

ระยะเวลาจัดกิจกรรมชวงปลายปงบประมาณเม่ือมีเหตุขัดของอาจทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมให 

ประสบความสําเร็จได 

5) โครงการ/กิจกรรมสวนใหญยังเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการซํ้า ๆ มาหลายป ดังนั้น 

ควรเพ่ิมความเขมขนในการวัดผลเพ่ือรองรับการประเมินผลลัพธและความคุมคาของโครงการ โดยวัดผล 

ในมิติประสิทธิผล ประสิทธภิาพ และผลกระทบ 

 


