




 

1 5,810,000.00 0.00 5,810,000.00

2 20,404,800.00 6,012,484.26 14,392,315.74

3 1,219,000.00 358,160.00 860,840.00

4 35,000.00 8,975.00 26,025.00

5 70,000.00 0.00 70,000.00

6 462,000.00 68,700.00 393,300.00

7 0 0.00 0.00

8 110000 4,900.00 105,100.00

9 30000 1,750.00 28,250.00

10 0 0.00 0.00

11 8,707,900.00 955,552.00 7,752,348.00

12 35,881,600.00 5,027,388.88 30,854,211.12

13 598,800.00 468,702.80 130,097.20

14 145,100.00 124,860.00 20,240.00

73,474,200.00
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ส ำนักวชิำกำร

ส ำนักกำรประชุม

ส ำนัก

ส ำนักงำนประธำนวฒิุสภำ

ส ำนักประชำสัมพนัธ์

ส ำนักบริหำรงำนกลำง

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ

ส ำนักกำรต่ำงประเทศ

ส ำนักกำรพมิพ์

ส ำนักนโยบำยและแผน

ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ

ส ำนักกฏหมำย

ส ำนักพฒันำทรัพยำกรบคุคล

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

ส ำนักกรรมำธกิำร 1 , 2 , 3

3 78.27

86.05

จัด
โครงกำร

แล้ว

10.97

14.01
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1

งบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง 
(บำท)

4

1

1

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(บำท)

อยู่ระหว่ำง
ยกเลิกด ำเนินกำร

14.87

0.00

4.45

5.83

0.00

ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำย

งบประมำณ

0.00

29.47

29.38

25.64

0.00

0 2 0
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0

0 4 0

0 0

0 1 0

0

19 0

0 8 0

0

0 1 0

ที่

สถำนะของโครงกำร

1

จ ำนวน
โครงกำร

20.00% 59

ตำรำงสรุปกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 2 (ระหว่ำงเดอืนมกรำคม - มนีำคม 2564)

คงเหลืองบประมำณ (บำท)

15
รวม 75 13,031,472.94 60,442,727.06 17.74
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1 2 0

3 0 0



ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

จ านวน  75 โครงการ จัดโครงการแล้ว จ านวน 15 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลติ ผลลัพธ์ 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Information System : HRIS) 
(ส ำนกับริหำรงำนกลำง) 

350,000 340,260 9,740   

2 โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับวินัยและโทษ 
ทางวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาพร้อม 
กรณีตัวอยา่ง (ส ำนกับริหำรงำนกลำง) 

20,000 17,900 2,100   

3 โครงการเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงิน 
การคลังรัฐสภา (ส ำนกักำรคลังและงบประมำณ) 

35,000 8,975 26,025   

4 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) 
ส าหรับงานออกแบบและผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ 
(ส ำนกักำรพิมพ์) 

488,800 468,702.80 20,097.20   

5 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

35,000 36,600 -1,600   

6 โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

88,000 73,135 14,865 
 

  

7 โครงการเสรมิสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน (ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

105,000 68,093 36,907   

8 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
(ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

80,000 53,480 26,520   

9 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ              
การปฏิบัติงานด้านนิติบญัญตัิและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

90,000 57,280    32,720   

10 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

50,000 46,662 3,338   

11 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

43,000 57,100 -14,100   

12 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข 
(ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 

55,000 45,998 9,002   

13 โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑพ์ัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) (ส ำนกันโยบำยและแผน) 

70,000 59,279 10,721   

14 
 
 

โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส ำนกันโยบำยและแผน) 

6,000 2,800 3,200   



ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลติ ผลลัพธ์ 

15 โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความคุ้มค่าของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ส ำนกันโยบำยและแผน) 

69,100 62,781 6,319   

 
รวม 1,587,900 1,398,945.80 188,954.20 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 หมายถึง                       
หมายถึง 

 
 
 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนด    
บรรลุค่าเป้าหมาย 

 หมายถึง อยู่ระหว่างวัดผล 

 
 

หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย    

 



1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ ความก้าวหน้า1. คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวชิาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา มีการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ณ หอ้งประชุม
คณะกรรมาธกิาร (สผ.) 305 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา ประชุมคร้ังที่ 2/2564 วนัที่ 22 มีนาคม 
2564 ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธกิาร (สผ.) 407 โดยมีการพจิารณา ดังนี้
- ใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการศึกษาวเิคราะหฐ์านข้อมูลวชิาการและกฎหมายของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินการการสร้างภาคีเครือข่ายวชิาการและกฎหมายของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งนี้ จะได้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการบรูณาการฐานข้อมูล
วชิาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป
 2. คณะอนุกรรมการจดัท าฐานข้อมูลวชิาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วนัที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชุม คตร.
 1 ชัน้ 3 สานักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา โดยมีการพจิารณา ดังนี้
 - การศึกษา วเิคราะห ์ฐานข้อมูลวชิาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่จะน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่จะพฒันา
สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการบรูณาการฐานข้อมูลวชิาการและกฎหมาย
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะอนุกรรมการ มีการด าเนินการ ดังนี้
1). มีการทบทวนแผนบรูณาการฐานข้อมูลวชิาการและกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา
 พ.ศ. 2562-2565   2) มีการจดัท าแผนปฏบิติัการบรูณาการฐานข้อมูลวชิาการและกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าป ีพ.ศ. 2564  3) พจิารณาศึกษาวเิคราะหฐ์านข้อมูล
วชิาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักวิชาการ

2 โครงการจัดท าขอ้มลูวิชาการในรปูแบบ Service Delivery ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ 1. จดัประชุมเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ
2. จดัเตรียมและรวบรวมข้อมูล -รูปแบบ เพื่อน าไปใช้ในการจดัท าโครงการจดัท าข้อมูล
วชิาการในรูปแบบ Service Delivery 
3. ปรับปรุงข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผ่านหน้าเวบ็ไซด์
- KPI Research Snap
3. ประชุมชีแ้จงและรับฟงัข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขหน้าเวบ็ไซด์
4. ฝึกอบรมทบทวนการน าเข้าข้อมูล

ส านักวิชาการ

3 โครงการเสรมิสรา้งความรูใ้นวงงานนิติบญัญัติ ต.ค.63-ก.ย.64                    362,000.00                      68,700.00                    293,300.00 เปา้หมายการจดัสัมนา จ านวน 4 คร้ัง ด าเนินการแล้ว จ านวน 3 คร้ัง ส านักวิชาการ
ด าเนินการจดัสัมมนาฯ 4 คร้ัง พ.ย. 63,ก.พ.64

 พ.ค.64 ส.ค.64
                         362,000.00                            68,700.00                          293,300.00 ครัง้ที่ 1 จดัสัมนาเร่ือง  "แนวทางการพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 6 + 1 ร่างฯ ของสมาชิก

วฒิุสภา ณ หอ้ง 2702 อาคารสุขประพฤติ  ครัง้ที่ 2 จดัสัมนาเร่ือง  " เทคโนโลยีอวกาศสู่การ
พฒันาชาติอย่างยัง่ยืน" ในวนัพธุที่ 9 ธนัวาคม2563 เวลา 08.30 -15.00 นาฬิกาณ หอ้ง
ประชุมวายุภกัษ์ 6 - 7 ชัน้ 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็น
เตอร์ แจง้วฒันะ กรุงเทพ กลุ่มเปา้หมายประกอบด้วย สมาชิกวฒิุสภา กรรมาธกิาร บคุลากร
ในวงงานรัฐสภา   ครัง้ที่ 3 โครงการสัมมนาทางวชิาการของวฒิุสภา เร่ือง "ร่าง
พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานท าให้
แทง้ลูก) " วนัศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00  - 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุม
คณะกรรมาธกิาร (สว.) หมายเลข 402- 403 ชัน้ 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)

เรือ่งที่ 1 ยกระดบัการสนับสนุนงานดา้นนิตบิญัญัต ิ จ านวน 10 โครงการ

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ประจ าเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และขอ้มลูการวิจัยให้เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   จ านวน 5 โครงการ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

4 โครงการน าเสนอขอ้มลูองค์ความรูท้างการวิจัยสูก่ารใชป้ระโยชน์ในกระบวนการนิติ
บญัญัติ

ต.ค.63-ก.ย.64                      50,000.00                                -                        50,000.00 ส านักวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางรูปแบบในการด าเนินงานและการน าเสนอข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย ประชุมหารือกับหน่วยงานเครือข่าย/ประชาสัมพนัธรู์ปแบบ/
น าเสนอข้อมูลทางวชิาการ ช่องทาง อาท ิสัมมนา เสนวนา นิทรรศการ สรุปย่อ  แผ่น
พบั  และติดตามประเมินผล

พ.ย. 63, ธ.ค. 
63

กิจกรรมที่ 2 โครงการกิจกรรมเร่ืองเล่าเข้าประเด็น (วจิยั) ก.พ.,เม.ย. 64

1.จดัประชุมหารือการด าเนินงานด้านการวจิยัระหวา่งส านักวชิาการ ส านักงานเลขาธกิาร
วฒิุสภากับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) คร้ังที่ 
4/2563 ในวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 และด าเนินการแจกแบบส ารวจการใช้ประโยชน์จาก
การวจิยัในกระบวนการนิติบญัญัติใหก้ับส านักกรรมาธกิาร 1 2 3 และส านักวชิาการ เก็บแบบ
ส ารวจแล้วส่งมอบให ้สกสว.ไปประสานงาน. 2.ประชุมคณะกรรมการวจิยัและพฒันาของ
วฒิุสภา คร้ังที่ 1/2564 วนัที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหม้ีการจดัเร่ืองเล่า
เข้าประเด็น  (วจิยั) และใหป้ระสานงานกับสกสว.และหน่วยงานเครือข่าย เพื่อด าเนินการจดั
กิจกรรมต่อไป ประชุมคร้ังที่ 2 วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์ 2564   
3. ประสาน สกสว. เพื่อขอสรุปการประชุมเวท ีสกสว. (TRIS Forum) เร่ือง พเิคราะหร่์าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม มาเผยแพร่แก่สมาชิกวฒิุสภา
4. ประสานนางสาวดาวน้อย สุทธนิิภาพนัธ ์สมาชิกวฒิุสภา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจดัเร่ืองเล่า
เข้าประเด็น (วจิยั) "มองการคอร์รัปชันไทยผ่านดัชนีชีว้ดัภาพลักษณ์คอร์รัปชัน"                  
      5. จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)” ประกอบด้วย บคุลากรจากส านักวชิาการ 
ส านักกรรมาธกิาร 1 2 และ3 ส านักละ 10 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน ในประเด็น “การศึกษาการ
น าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการนิติบญัญัติ” ในวนัศุกร์ที่ 18 ธนัวาคม 2563 
เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งจามจรีุ บอลรูม เอ โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์การน างานวจิยัและงานวชิาการ   ไปใช้ในการปฏบิติังานที่
เกี่ยวข้อง     6. ด าเนินการส่งคลิปวดีิโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ให้
เจา้หน้าที่คณะกรรมาธกิารสามัญ เร่ืองต่างๆ  ดังนี้ 1) คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข 
วฒิุสภา เร่ือง     ยิง่ตรวจไว คนไทยยิง่ไกลโรคพยาธ ิ 2) คณะกรรมาธกิารการคมนาคม 
วฒิุสภา เร่ือง พฒันาเขตชายแดน เปดิประตูเศรษฐกิจเพื่อนบา้น  3) คณะกรรมาธกิารการ
พฒันาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส วฒิุสภา เร่ือง 
ผัสสะ-คนตาบอด 
 4)  คณะกรรมาธกิารการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วฒิุสภาเร่ือง      
จิก๊ซอวช์ิน้ส าคัญแหง่พกุาม  5) คณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วฒิุสภา 
เร่ือง กรุงเทพฯ น้ าไม่พอใช้ใน 20 ปขี้างหน้า คนพกิารและผู้ด้อยโอกาสจ านวน 2 เร่ือง คือ     
 1) เร่ือง สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก 2) เร่ือง “ผู้สูงอายุทกัษะสูง” เปน็ที่ต้องการใน
อุตสาหกรรม  7. ด าเนินการส่งเอกสารงานวจิยัใหก้ับเจา้หน้าที่คณะกรรมาธกิารการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรมของานวจิยั จ านวน 3 เร่ือง ดังนี้ 1) เร่ือง "ผลกระทบจากการต้ังนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ด้านเศรษฐกิจ สังคม"  2)  เร่ือง “พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกชา”3)  
เร่ือง “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา” คณะกรรมาธกิารการพฒันาสังคม และกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 2 เร่ือง 1 เร่ือง สังคมที่คนรุ่น
ใหม่ ไม่อยากมีลูก 2 เร่ือง “ผู้สูงอายุทกัษะสูง” เปน็ที่ต้องการในอุตสาหกรรม
7) ส่งมอบข้อมูลวชิาการที่ได้รับการประสานงานจาก สถาบนัคลังสมองชาติผ่านทางสกสว. 
เร่ือง แพลตฟอร์มวจิยัด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจดัการงานวจิยัเพื่อมุง่ผลลัพธ์
 ใหก้ับคณะกรรมาธกิารเกษตรและสหกรณ์ วฒิุสภา จ านวน 5 เล่ม                                 
      8) การประชุมเวท ีสกสว. (TSRI Forum) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  (Metting 
ID: 876 0749 7213) เร่ือง “พเิคราะหร่์าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยขน์ผลงานวจิยัและ
นวตักรรม”  วนัศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา เปน็โครงการ
การศึกษาและแนวการเชือ่มโยงงานวจิยักับภาคนโยบาย สกสว. 
8) ด าเนินการส่งผลงานวจิยัประเภทการทอ่งเที่ยวทางน้ า ทางแม่น้ า ทางทะเลและเขือ่น ให้
เจา้หน้าที่คณะกรรมาธกิารการทอ่งเที่ยว จ านวน 9 เร่ือง
 1  การบริหารจดัการความปลอดภยัทางสุขภาพจากส่ิงแวดล้อมชายหาดของชายหาด
ทอ่งเที่ยว/ขวญัรว ีสิริกาญจ
 2 การศึกษาประเด็นเร่งด่วนในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเรือส าราญของไทย/ไพฑูรย์ มนต์
พานทอง
 3 การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับการทอ่งเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหาร
จดัการแหล่งทอ่งเที่ยวในพื้นที่หมูเ่กาะลันตา จงัหวดักระบี/่ดรรชนี เอมพนัธุ์
4 การพฒันาและบริหารจดัการการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืนแบบบรูณาการของ จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี/พมิพล์ภสั พงศกรรังศิลป์
5 การพฒันารูปแบบการเปน็ทา่เรือส าราญเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเรือส าราญในกลุ่ม
ทอ่งเที่ยวอันดามันของไทย/อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
6 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
ของเกาะพทิกัษ์ จงัหวดัชุมพร ระยะที่ 1/เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
7 การพฒันากิจกรรมด าน้ าเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน/ภาสิณี วรชนะนันท์
8 การพฒันาธรุกิจทอ่งเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว จงัหวดักระบี/่
พมิพล์ภสั พงศกรรังศิลป์
9 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวทางน้ าในกรุงเทพฯและบริเวณ
ใกล้เคียง/ปิ่นรัชฎ ์กาญจนัษฐิติ

8) ส่งมอบข้อมูลวชิาการที่ได้รับการประสานงานจาก สถาบนัคลังสมองชาติผ่านทางสกสว. 
เร่ือง การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพนัธุข์้าวบนโซ่อุปทานเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 1 ชุด 
ใหก้ับคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ วฒิุสภา 



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

3.จดัสัมมนาน าเสนอผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบญัญัติ ม.ิย.- ส.ค. 64                        28,960.00                                   -                          28,960.00 

5 โครงการจัดท าฐานขอ้มลูด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / 
การควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดิน

ต.ค.63-ก.ย.64                      75,000.00                        4,900.00                      70,100.00 ส านักกรรมาธิการ 1
 , 2 , 3

จดักิจกรรมอบรมการน าเข้าข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลสนับสนุนการพจิารณาศึกษา
กฎหมาย/การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 ก าหนดกลไกและ
แนวทางในการน าเข้าและกล่ันกรองคุณภาพของข้อมูล (พ.ย.-ธ.ค 63) กิจกรรมที่ 2 
ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการน าเข้าข้อมูล (ธ.ค 63- ก.ย 64) กิจกรรมที่ 3 ก าหนด
ขอบเขตและรายการข้อมูลสารสนเทศ (ธ.ค 63-ก.ย 64) กิจกรรมที่ 4 จดักิจกรรม
อบรมการน าเข้าข้อมูล (ม.ีค-ก.ย 64) กิจกรรมที่ 5 กกล่ันกรองและน าเข้าข้อมูล (ธ.ค 
63- ก.ย 64) กิจกรรมที่ 6 จดักิจกรรมประชาสัมพนัธฐ์านข้อมูล (ก.ค - ก.ย 64) 
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธกิารวฒิุสภา (ก.ค - ก.ย 64)

ต.ค.63-ก.ย.64                        75,000.00                          4,900.00                        70,100.00 

1.จดัประชุมหารือการด าเนินงานด้านการวจิยัระหวา่งส านักวชิาการ ส านักงานเลขาธกิาร
วฒิุสภากับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) คร้ังที่ 
4/2563 ในวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 และด าเนินการแจกแบบส ารวจการใช้ประโยชน์จาก
การวจิยัในกระบวนการนิติบญัญัติใหก้ับส านักกรรมาธกิาร 1 2 3 และส านักวชิาการ เก็บแบบ
ส ารวจแล้วส่งมอบให ้สกสว.ไปประสานงาน. 2.ประชุมคณะกรรมการวจิยัและพฒันาของ
วฒิุสภา คร้ังที่ 1/2564 วนัที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหม้ีการจดัเร่ืองเล่า
เข้าประเด็น  (วจิยั) และใหป้ระสานงานกับสกสว.และหน่วยงานเครือข่าย เพื่อด าเนินการจดั
กิจกรรมต่อไป ประชุมคร้ังที่ 2 วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์ 2564   
3. ประสาน สกสว. เพื่อขอสรุปการประชุมเวท ีสกสว. (TRIS Forum) เร่ือง พเิคราะหร่์าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม มาเผยแพร่แก่สมาชิกวฒิุสภา
4. ประสานนางสาวดาวน้อย สุทธนิิภาพนัธ ์สมาชิกวฒิุสภา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจดัเร่ืองเล่า
เข้าประเด็น (วจิยั) "มองการคอร์รัปชันไทยผ่านดัชนีชีว้ดัภาพลักษณ์คอร์รัปชัน"                  
      5. จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)” ประกอบด้วย บคุลากรจากส านักวชิาการ 
ส านักกรรมาธกิาร 1 2 และ3 ส านักละ 10 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน ในประเด็น “การศึกษาการ
น าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการนิติบญัญัติ” ในวนัศุกร์ที่ 18 ธนัวาคม 2563 
เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งจามจรีุ บอลรูม เอ โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์การน างานวจิยัและงานวชิาการ   ไปใช้ในการปฏบิติังานที่
เกี่ยวข้อง     6. ด าเนินการส่งคลิปวดีิโอจาก research cafe ทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ให้
เจา้หน้าที่คณะกรรมาธกิารสามัญ เร่ืองต่างๆ  ดังนี้ 1) คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข 
วฒิุสภา เร่ือง     ยิง่ตรวจไว คนไทยยิง่ไกลโรคพยาธ ิ 2) คณะกรรมาธกิารการคมนาคม 
วฒิุสภา เร่ือง พฒันาเขตชายแดน เปดิประตูเศรษฐกิจเพื่อนบา้น  3) คณะกรรมาธกิารการ
พฒันาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส วฒิุสภา เร่ือง 
ผัสสะ-คนตาบอด 
 4)  คณะกรรมาธกิารการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วฒิุสภาเร่ือง      
จิก๊ซอวช์ิน้ส าคัญแหง่พกุาม  5) คณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วฒิุสภา 
เร่ือง กรุงเทพฯ น้ าไม่พอใช้ใน 20 ปขี้างหน้า คนพกิารและผู้ด้อยโอกาสจ านวน 2 เร่ือง คือ     
 1) เร่ือง สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก 2) เร่ือง “ผู้สูงอายุทกัษะสูง” เปน็ที่ต้องการใน
อุตสาหกรรม  7. ด าเนินการส่งเอกสารงานวจิยัใหก้ับเจา้หน้าที่คณะกรรมาธกิารการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรมของานวจิยั จ านวน 3 เร่ือง ดังนี้ 1) เร่ือง "ผลกระทบจากการต้ังนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ด้านเศรษฐกิจ สังคม"  2)  เร่ือง “พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกชา”3)  
เร่ือง “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา” คณะกรรมาธกิารการพฒันาสังคม และกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 2 เร่ือง 1 เร่ือง สังคมที่คนรุ่น
ใหม่ ไม่อยากมีลูก 2 เร่ือง “ผู้สูงอายุทกัษะสูง” เปน็ที่ต้องการในอุตสาหกรรม
7) ส่งมอบข้อมูลวชิาการที่ได้รับการประสานงานจาก สถาบนัคลังสมองชาติผ่านทางสกสว. 
เร่ือง แพลตฟอร์มวจิยัด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจดัการงานวจิยัเพื่อมุง่ผลลัพธ์
 ใหก้ับคณะกรรมาธกิารเกษตรและสหกรณ์ วฒิุสภา จ านวน 5 เล่ม                                 
      8) การประชุมเวท ีสกสว. (TSRI Forum) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  (Metting 
ID: 876 0749 7213) เร่ือง “พเิคราะหร่์าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยขน์ผลงานวจิยัและ
นวตักรรม”  วนัศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา เปน็โครงการ
การศึกษาและแนวการเชือ่มโยงงานวจิยักับภาคนโยบาย สกสว. 
8) ด าเนินการส่งผลงานวจิยัประเภทการทอ่งเที่ยวทางน้ า ทางแม่น้ า ทางทะเลและเขือ่น ให้
เจา้หน้าที่คณะกรรมาธกิารการทอ่งเที่ยว จ านวน 9 เร่ือง
 1  การบริหารจดัการความปลอดภยัทางสุขภาพจากส่ิงแวดล้อมชายหาดของชายหาด
ทอ่งเที่ยว/ขวญัรว ีสิริกาญจ
 2 การศึกษาประเด็นเร่งด่วนในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเรือส าราญของไทย/ไพฑูรย์ มนต์
พานทอง
 3 การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับการทอ่งเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหาร
จดัการแหล่งทอ่งเที่ยวในพื้นที่หมูเ่กาะลันตา จงัหวดักระบี/่ดรรชนี เอมพนัธุ์
4 การพฒันาและบริหารจดัการการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืนแบบบรูณาการของ จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี/พมิพล์ภสั พงศกรรังศิลป์
5 การพฒันารูปแบบการเปน็ทา่เรือส าราญเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเรือส าราญในกลุ่ม
ทอ่งเที่ยวอันดามันของไทย/อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
6 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
ของเกาะพทิกัษ์ จงัหวดัชุมพร ระยะที่ 1/เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
7 การพฒันากิจกรรมด าน้ าเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน/ภาสิณี วรชนะนันท์
8 การพฒันาธรุกิจทอ่งเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว จงัหวดักระบี/่
พมิพล์ภสั พงศกรรังศิลป์
9 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวทางน้ าในกรุงเทพฯและบริเวณ
ใกล้เคียง/ปิ่นรัชฎ ์กาญจนัษฐิติ

8) ส่งมอบข้อมูลวชิาการที่ได้รับการประสานงานจาก สถาบนัคลังสมองชาติผ่านทางสกสว. 
เร่ือง การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพนัธุข์้าวบนโซ่อุปทานเมล็ดพนัธุ ์จ านวน 1 ชุด 
ใหก้ับคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ วฒิุสภา 

กิจกรรมที่ 1 :  ก าหนดกลไกและแนวทางในการน าเข้าและกล่ันกรองคุณภาพของข้อมูล 
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพจิารณากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ได้
ด าเนินการจดัท าระบบฐานข้อมูลฯ แล้ว และก าหนดแนวทางน าไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ
รัฐสภา  กิจกรรมที่ 2 : ก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการน าเข้าข้อมูล ประกอบด้วย เจา้หน้าที่สาย
วชิาการ และสายทั่วไป (เจา้พนักงานธรุการขอองส านักกรรมาธกิาร 1 2 และ 3)
กิจกรรมที่ 3 :ขอบเขตและรายการข้อมูลสารสนเทศ คือ  1) รายงานการศึกษาดูงานภายใน/
ต่างประเทศ 2) รายงานสรุปผลการสัมมนา 3) รายงานการพจิารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธกิาร 4) เอกสารประกอบการพจิารณา และ 5) ท าเนียบผู้ทรงคุณวฒิุ (ท าเนียบผู้
ชีแ้จง)  จดัท าคู่มือเกี่ยวกับน าเข้าข้อมูลรายงานการพจิารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิารใน
ระบบ e-office 
กิจกรรมที่ 4 : การจดัอบรมการน าเข้าข้อมูล  เร่ือง การกล่ันกรอง ติดตาม ตรวจสอบ และ
น าเข้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพจิารณากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในวนัที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00.16.00 นาฬิกา ณ หอ้งอบรมคอมพวิเตอร์ ส านักเท
คโนลีสารสนเทศและการส่ือสาร ชัน้ 4 อาคารรัฐสภา วทิยากร โดยนางปยิมาภรณ์ ทองปยุ 
ผบก.บริการเอกสารอ้างอิง ส.กรรมาธกิาร 2  นางธนิสร ยอดอินทร์ นิติกร ชก. นางสาวพนม
วนั ดินรี  นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ชก . นางสาวภรภคั ปยิะฉัตรสกุลชัย จพง.ธรุการ ชง.
กิจกรรมที่ 5 : การกล่ันกรองและน าเข้าข้อมูล 



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาความรว่มมอืกับเครอืขา่ยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขา้ราชการในการ
เผยแพรค่วามรูด้้านการต่างประเทศ

พ.ค.- ก.ย.64                      70,000.00                                -                        70,000.00 ก าหนดแผนงานด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ส านักการ
ต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาการสร้างและพฒันาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
  กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏบิติัการการจดัท า infogarphic พ.ค.- ก.ย.64                        70,000.00                                   -                          70,000.00 

7 โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวน/วางแผนด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 น าเข้าข้อมมูล   
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลกฎหมายระหวา่ง
เครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานเลขาธกิารวฒิุสภา

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ ส านักกฏหมาย

กิจกรรมน าเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

1.ประชุมคณะกรรมการพฒันาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน คร้ังที่ 1/2563 วนัที่ 5 พฤศจกิายน
 2563 ที่ประชุมเหน็ชอบเร่ืองที่พจิารณาดังนี้ 
1.รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
2.ก าหนดกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ปจัจบุนั
ได้มีการน าเข้าข้อมูลกฎหมายในฐานข้อมูล ลงในเวบ็ไซด์ http://asean-law.senate.go.th 
โดยมีกฎหมายอาเซียนอื่นๆ ที่เพิ่มเติม ต้ังแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม จ านวน 42 ฉบบั
 ดังนี้ 1.ประเทศลาว จ านวน 29 ฉบบั  2.ประเทศสิงค์โปร์ จ านวน 13 ฉบบั
พร้อมกับเพิ่มค าค้น (Keyword) ของกฎหมายดังกล่าว  และได้มีการเผยแพร่การ
ประชาสัมพนัธข์้อมูลกฎหมาย และข่าวสารอันเกี่ยวกับอาเซียนโดยส่ือทางเฟสบุ๊ค จ านวน 17 
คร้ัง นอกจากนี้อนุกรรมการฯ ได้จดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
http://asean-law.senate.go.th แสดงหน้าเวบ็ไซด์ในรูปแบบปอ๊ปอัพ (Pop-Up) และ   
แบนเนอร์ (Banner) 
3.คณะกรรมการพฒันาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้มีค าส่ังที่ 3/2563 เร่ือง แต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการด าเนินการจดัการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการฐานข้อมูล
กฎหมายอาเซียน ส่ัง ณ วนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินการได้ประชุมคณะท างาน
จดัท าข้อมูลการเปรียบเทยีบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 วนัที่ 
11 มีนาคม 2564 คร้ังที่ 2 วนัที่18 มีนาคม 2564 
4. มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม และต้ังคณะท างานต่าง ๆ ดังนี้
 - แต่งต้ังอนุกรรมการด าเนินการจดัการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการ
ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เพิ่มเติม ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2564
 - แต่งต้ังอนุกรรมการด าเนินการพฒันาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เพิ่มเติม ลงวนัที่ 22 
มีนาคม 2564
 - แต่งต้ังคณะท างานในคณะอนุกรรมการด าเนินการจดัการประชุมเครือข่ายความร่วมมือใน
การบรูณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน จ านวน 4 คณะ ดังนี้
  1. คณะท างานจดัเวทเีสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการฐานข้อมูลกฎหมาย
อาเซียน คร้ังที่ 1 ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2564 
   2. คณะท างานจดัเวทเีสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการฐานข้อมูลกฎหมาย
อาเซียน คร้ังที่ 2 ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2564
   3. คณะท างานจดัเวทเีสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการฐานข้อมูลกฎหมาย
อาเซียน คร้ังที่ 1 เพิ่มเติม ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2564
   4. คณะท างานจดัเวทเีสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการฐานข้อมูลกฎหมาย
อาเซียน คร้ังที่ 2 เพิ่มเติม ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2564
    - แต่งต้ังคณะท างานในคณะอนุกรรมการด าเนินการพฒันาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาเครอืขา่ย และความรว่มมอืของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสนับสุนนงานวุฒิสภา  จ านวน 5 โครงการ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

8 โครงการจัดท าบทวิเคราะห์กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้เก่ียวขอ้งต่อผลกระทบของรา่งกฎหมายในชัน้การพิจารณาของวุฒิสภาหรอื
คณะกรรมาธิการ 

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ ส านักกรรมาธิการ 1
 , 2 , 3

กิจกรรมที่ 1 การรับฟงัความคิดเหน็จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2 การจดัท าบทวเิคราะหก์ระบวนการรับฟงั
ความคิดเหน็ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชัน้
กรรมาธกิาร

1.ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....   ผลการ
ด าเนินงาน
 คณะกรรมาธกิารวสิามัญกิจการวฒิุสภามอบหมายใหค้ณะกรรมาธกิารสามัญประจ าวฒิุสภา 
พจิารณาศึกษาร่างพระราชบญัญัติตามข้อบงัคับการประชุมวฒิุสภา พ.ศ.2562 ข้อ 119 ดังนี้
 1) คณะกรรมาธกิารการพฒันาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุคนพกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส
 (2) คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ
(3) คณะกรรมาธกิารการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม
 (4) คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข
 รายงานของคณะกรรมาธกิารทั้ง 4 คณะ ถือเปน็การจดัท าบทวเิคราะหก์ระบวนการรับฟงั
ความคิดเหน็ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชัน้กรรมาธกิาร 
เนื่องจากมีผลการรับฟงัความคิดเหน็จากผู้เกี่ยวข้องในชัน้คณะกรรมาธกิาร และจดัท าเปน็
รายงานการพจิารณาศึกษาล่วงหน้า (ต่างกันเพยีงการเรียกชือ่เอกสาร) หมายเหตุ: เนื่องจาก
รายงานการพจิารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิาร ทั้ง 4 คณะ ไม่ถูกเผยแพร่หน้าเวบ็ไซต์ของ
ส านักงาน ดังนั้น ขอเสนอความเหน็ใหม้ีการปรับปรุงหน้าเวบ็ไซต์เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ซ่ึงเปน็การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธกิารในการจดัท าบทวเิคราะห์
กระบวนการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย
ในชัน้กรรมาธกิารhttp://web.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft/ จงึยากต่อการสืบค้น 
ดังนั้น ขอเสนอความเหน็ใหม้ีการปรับปรุงหน้าเวบ็ไซต์เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซ่ึง   
                                                                                                                 
              เปน็การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธกิารในการจดัท าบทวเิคราะห์
กระบวนการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย

จ านวน 4 ฉบบั 1. ร่างพระราชบญัญัติจดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่
 ..) พ.ศ. ....
 (1) เชิญผู้ชีแ้จงจาก (1.1) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
  (1.2) ศาลปกครอง (2) การประชุม จ านวน 2 คร้ัง
2. ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการวนิิจฉัยชีข้าดอ านาจหน้าที่ระหวา่งศาล (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ... 
ไม่มีการเชิญผู้ชีแ้จง
 ไม่มีการรับฟงัความคิดเหน็เพิ่มเติมด้วยกระบวนการใด ๆ
3. ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (1) เชิญผู้ชีแ้จงจาก 
(1.1) กระทรวงการคลัง  (2) การประชุม จ านวน 3 คร้ัง  3.ร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรร
คล่ืนความถีแ่ละก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....) 4. ร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากับ
การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ.
 ....



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

9 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนส าหรบัสมาชกิวุฒิสภา ต.ค.63-ม.ค.64                      30,000.00                        1,750.00                      28,250.00 
ส านัก
ภาษาต่างประเทศ

จดัอบรมพฒันาทกัษะด้านภาษาจนี ต.ค.- ธ.ค. 63                        30,000.00                          1,750.00                        28,250.00 

10 โครงการเชือ่มโยงขอ้มลูผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ ต.ค.63-ก.ย.64                      50,000.00                                -                        50,000.00 ส านักวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ติดตามรวบรวมข้อมูลวแคราะห์
ผลด าเนินงานที่ผ่านมาในการเชื่อโยงงานด้านวิชาการ/จัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการและผลงานการวิจัยของส านักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมหารือคณะท างานก าหนด
แนวทางการด าเนินงานเพื่อต่อยอดความร่วมมือตามโครงการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการและ
งานวิจัยฯ กับหน่วยงานภายในประเทศ

พ.ค.- มิ.ย. 64

กิจกรรมที่ 2

3. ติดต่อประสานงานเพื่อขอศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือการจัดท าข้อตกลงในการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย

ม.ค.- ก.พ. 64

4.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย มิ.ย.- ก.ย. 64

5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯและเสนอ
เลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 1             637,000.00               75,350.00             561,650.00 

จดักิจกรรมระหวา่งวนัที่ 17  มีนาคม -2 มิถุนายน 2564 อบรมสัปดาหล์ะ 2 วนั ทกุวนัพธุ 
พฤหสั เวลา 16.00 - 18.00 นาฬิกา รวมระยะเวลา 40 ชัว่โมง หรือ 20 คร้ัง ณ หอ้งประชุม
หมายเลข 301  อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย

ส านักวชิาการได้ขอปรับแผนงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า - 2019  โดยขอปรับระยะเวลาจดันิทรรศการเล่ือนออกไปสมัย
ประชุมหน้า ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการดังนี้  1. ส านักงานกิจการยุติธรรมด าเนินการ
เตรียมความพร้อมในการจดันิทรรศการเพื่อน าเสนอผลงานวชิาการและผลงานวจิยัต่อสมาชิก
วฒิุสภาในสมัยประชุมคร้ังต่อไป
2. ส านักกิจการยุติธรรมประสานส านักวชิาการ เพื่อประชาสัมพนัธก์ารสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง การพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการกระท าผิดซ้ าในชุมชน คร้ังที่ 2  ทั้งนี้ ส านักวชิาการได้
ด าเนินการประชาสัมพนัธก์ารสัมมนาเร่ืองดังกล่าวต่อสมาชิกวฒิุสภาและบคุลากรส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภา ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในคร้ังนี้ หลังจาการสัมนาส านักกิจการ
ยุติธรรมได้ส่งผลการสัมนาใหส้ านักวชิาการ โดยอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมผลการสัมมนา
ดังกล่าวเผยแพร่ต่อสมาชิกวฒิุสภาและบคุลากรส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาต่อไป
3. ส านักกิจการยุติธรรมและส านักวชิาการ ได้มีการส่งข่าวสารและแลกเปล่ียนข้อมูลความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ของ 2 หน่วยงาน เพื่อเปน็ข้อมูลในการเชือ่มโยงงานวชิาการ
และผลงานวจิยัต่อไป 
การ MOU กับ สถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
1. สถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ได้มีหนังสือ
ขอความอนุเคราะห ์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและรวบรวมตาราง
ค าตอบจากสมาชิกวฒิุสภา อันเปน็ส่วนหนึ่งของโครงการวจิยั "การศึกษาเปรียบเทยีบจดุยืน
และนโยบายจดัการ Climate Change ของพรรคการเมืองไทย ช่วงสมัยการเลือกต้ัง ป ี2652
2. คณะท างานโครงการเชือ่มโยงข้อมูลผลงานด้านวชิาการและงานวจิยัภายในประเทศ 
ด าเนินการประชุมร่วมกับผู้วจิยัเพื่อสร้างความเข้าใจแบบสอบถามผ่านระบบ ZOOM 
3. อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้สอบถามสมาชิกวฒิุสภาต่อไป



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนากลไกการสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจของวฒิุสภาในการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาต ิจ านวน 5 โครงการ

1 โครงการจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการ
ปฏริปูประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ และงานวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในการจดัท าเอกสารวชิาการใหก้ลุ่มเปา้หมาย 1.1 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกลุ่มเปา้หมายเดิมกับกลุ่มเปา้หมายใหม่ กิจกรรมที่ 1.2 ศึกษาดูงาน
เพื่อพฒันางานวชิาการ กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเปา้หมายจดัท าเอกสารวชิการ  กิจกรรมที่ 3 

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ จดัท าเอกสารวชิาการ จ านวน 57 ฉบบั และเผยแพร่ทาง www.senate.go.th Line@ 
secretariat-senate Line@ senate   รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธกิารวฒิุสภา      
วนัที่ 30 มีนาคม 2564

ส านักกรรมาธิการ 1
 , 2 , 3

2 โครงการสารสนเทศสนับสนุนงานนิติบญัญัติ “Committee’s Info Room” ต.ค.63-ก.ย.64                      35,000.00                                -                                  -   ส านักกรรมาธิการ 1
 , 2 , 3

1.ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง และท าแบบสอบถาม จดัท าคลิปอธบิายวธิกีารใช้งาน Line 
official account การน าเสนอข้อมูล การ broadcast การใช้งาน ริชเมนู การ์ด เมส
เสจ ส าหรับแอดมิน Line official

ม.ีค.- พ.ค.64                        15,740.00                                   -                                     -   

2. ใหบ้ริการข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ ต.ค.63 - ก.ย.
64

                       19,260.00                                   -                                     -   ผลการด าเนินงานเดือนกุมภาพนัธ ์มีผู้ใช้บริการ Broadcast จ านวน 342 ราย / 37 เร่ือง  
และจ านวนการใช้งานข้อความตอบกลับอัตโนมัติ 280 เร่ือง (ไตรมาสที่ 1 ผู้ใช้บริการ 
Broadcast จ านวน 1,397ราย/ 126 เร่ือง  และจ านวนการใช้งานข้อความตอบกลับอัตโนมัติ 
280 เร่ือง/ 1,379 เร่ือง

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 2               35,000.00                         -                 35,000.00 

1 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ กิจกรรมที่ 1 ต้ังมีคณะกรรมการ/คณะท างานด าเนินงานตามระบ[ความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง 4
 ระบบ แล้ว (เปน็คณะกรรมการ/คณะท างานที่ได้มีการแต่งต้ังในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลฯ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2561 -2562))

ส านักบรหิารงาน
กลาง

2  โครงการทบทวนมาตรฐานความรูค้วามสามารถที่ใชใ้นการปฏบิตัิงาน ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรบัการปฏบิตัิงาน

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏบิติังาน 
ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน คร้ังที่ 3/2563 และคณะกรรมการฯ     
ได้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ    1) แนวทางการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏบิติังาน ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน ต าแหน่งประเภททั่วไป    
    2) (ร่าง) แผนด าเนินการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏบิติังาน 
ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน   3) จดักิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อทบทวน
ความเข้าใจและระดมความคิดเหน็ตามโครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏบิติังาน ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน (Focus Group) ระหวา่ง
วนัที่  4 กุมภาพนัธ ์ถึงวนัที่ 4 มีนาคม 2564  โดยมีกลุ่มเปา้หมายเปน็ข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ระดับอาวโุส หรือผู้บงัคับบญัชากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ที่มีผลการปฏบิติัราชการในระดับดีเด่น จ านวน 12 ต าแหน่ง ณ หอ้งประชุมส านักบริหารงาน
กลาง และหอ้งประชุมกรรมาธกิาร (ส าหรับต าแหน่งเจา้พนักงานธรุการ)

ส านักบรหิารงาน
กลาง

3 โครงการทบทวนแผนก าลังคนเพ่ือการเตรยีมความพรอ้มให้สามารถรองรบั
สภาวการณ์ในปจัจุบนัและอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64                      20,000.00                                -                        20,000.00 ส านักบรหิารงาน
กลาง

 ด าเนินการทบทวนแผนก าลังคนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ธ.ค.63- ส.ค.64                        20,000.00                                   -                          20,000.00 

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนการบริหารทรัพยากรบคุคล (4 ระบบ)                  
  2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 2 คร้ัง (2 ระบบ ระบบบริหรจดัการผู้มีศักยภาพสูล 
และระบบการหมุนเวยีนการปฏบิติังาน)                                                                 
                3.อยูร่ะหวา่งรวบรวมปญัหาอุปสรรค พร้อมทั้งศึกษาและปฏบิติัตามแผนพฒันา
ทรัพยากรบคุคล ฉบบัที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เรือ่งที่ 2 พัฒนางานดา้นการตดิตามเสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาต ิจ านวน 2 โครงการ

มีการใหบ้ริการข้อมลด้วยระบบอัตโนมัติและการใหบ้ริการข้อมลเผยแพร่รายสัปดาห ์จดัท า
แบบสอบถามเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ของผู้ใช้งาน เพื่อน ามาปรับปรุงเมนูการใช้งานและข้อมูล 
ด าเนินการแล้วเสร็จวนัที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะท างานเมือ่วนัที่ 25  มกราคม 2564

เรือ่งที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันตอ่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต จ านวน 36 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดรับและสนับสนุนภารกิจขององค์กรทั้งในปจัจบุนัและอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวน 6 โครงการ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

4 โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารงานบคุคล ต.ค.63-ก.ย.64                      15,000.00 
                               -   

                     15,000.00 อยูร่ะหวา่งการวางแผนงานเพื่อจดักิจกรรมชีแ้จงเร่ือง PMS / PMS online ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564

ส านักบรหิารงาน
กลาง

ด าเนินการชีแ้จงกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบคุคล
ใหม่ รวมถึงชีแ้จงแนวทาง หรือคู่มือการด าเนินการตามกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์และ
วธิกีารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบคุคลใหม่

ม.ค, เม.ย., 
ก.ค.64

                       15,000.00 

                                  -   

                       15,000.00 

5 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการรฐัสภาพรอ้มกรณีตัวอย่าง

ต.ค.63-ก.ย.64                      20,000.00                      17,900.00                        2,100.00 ผลผลิต มีการจดักิจกรรมชีแ้จง ใหบ้คุลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวนิัยและการด าเนินการทางวนิัยในส่วนที่
ส าคัญอย่างน้อย 1 (1) คร้ัง                                  
ผลลัพธ ์ร้อยละ 82 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมายได้น าความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวนิัยและการด าเนินการทางวนิัยไปปรับ
ใช้ในการปฏบิติังาน

ส านักบรหิารงาน
กลาง

ด าเนินการชีแ้จงกฎ ระเบยีบ เกี่ยวกับวนิัยข้าราชการ และการด าเนินการทางวนิัยใน
ส่วนที่ส าคัญ

ก.ค.- ส.ค. 64                        20,000.00                        17,900.00                          2,100.00 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล (Human 
Resource Information System : HRIS)

พ.ย 63-ก.ย. 4                    350,000.00                    340,260.00                        9,740.00 ผลผลิต มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเพื่อจดัเก็บระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบคุคล จ านวน 1(1) 
เคร่ือง   ผลลัพธ ์ บคุลากรของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
มีความพงึพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล ร้อยละ...(82)

ส านักบรหิารงาน
กลาง

1. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเพื่อจดัเก็บฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล

พ.ย.63-ส.ค.64                      350,000.00                      340,260.00                          9,740.00 

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรบัการปฏบิตัิงานด้านนิติบญัญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตรช์าติ

ต.ค.63- กย.64                    180,000.00                      38,366.00                    141,634.00 จดัแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

1.กิจกรรมที่ 1 การพฒันาผู้บงัคับบญัชา
กลุ่มงานเพื่อการขับเคล่ือนสู่องค์กรสมรรถนะสูง

                       85,000.00                        38,366.00                        46,634.00 จดักิจกรรมวนัที่ 25 และ 26 พฤศจกิายน 2563 แบง่เปน็ 2 รุ่นๆ ละ 1 วนั รูปแบบฟงัการ
บรรยาย เร่ือง "ภาวะผู้น าการเปล่ียนการสร้างนวตักรรมขององค์กรเพื่อการขับเคล่ือนสู่
องค์กรสมรรถนะสูง" และการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้นวตักรรมสีเขียว ณ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เขตพระโขนง กรุงเทพ  กลุ่มเปา้หมายเข้ารับการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 71 คน จากจ านวน 79 คน คิดเปน็ร้อยละ 89.87
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด คิดเปน็ร้อยละ 100

ผลผลิต ร้อยละ 100 (82) ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด           
 ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(82) ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิติังาน
ได้

2.กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร                        95,000.00                                   -                          95,000.00 อยูร่ะหวา่งจดัท าหลักสูตร จดักิจกรรมช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2564

1.ด าเนินการประกวดราคาแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทางบริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการได้ จงึมีการปรับลดสเปค็ 2 รายการอีกทั้ง เพื่อใหส้อดคล้องตามข้อก าหนดของ
กระทรวงดิจทิลั                                                                                              
    2.ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณไป 
340,260

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบคุลากรให้มีศักยภาพขับเคลื่อนยทุธศาสตร์องค์กรไดอ้ยา่งเปน็ระบบและหลากหลาย จ านวน 18 โครงการ

จดักิจกรรมวนัที่ 22  มีนาคม  2564 ณ หอ้ง 402-403 อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย 
กิจกรรมคร้ังที่ 1 ภาคเช้า เร่ือง "หน้าที่ของนายทะเบยีนและผู้ช่วยนายทะเบยีนข้อมูลข่าวสาร
ลับ และการบริหารจดัการข้อมูลข่าวสารลับ" โดยวทิยากรจากส านักข่าวกรองแหง่ชาติ 
กลุ่มเปา้หมายข้าราชการที่ได้รับมอบหมายใหเ้ปน็นายทะเบยีนและผู้ช่วยนายทะเบยีนข้อมูล
ข่าวสารลับ จ านวน 150 คน กิจกรรมคร้ังที่ 2 ภาคบา่ย เร่ือง "มาตรการในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและพฤติกรรมที่เปน็การล่วง
ละเมิดและคุกคามทางเพศ และความรู้เกี่ยวกับระเบยีบวา่ด้วยการลาของข้าราชการ 
กลุ่มเปา้หมาย ข้าราชการและบคุลากรของส านักงานที่สนใจ จ านวน 150 คน โดยวทิยากร
จากส านักมาตรฐานวนิัย ส านักงาน ก .พ. นายนพดล ลอยลม นิติกรช านาญการ ส านัก
บริหารงานกลาง



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

8 โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ งานด้านการเงนิการคลังรฐัสภา ม.ค. - เม.ย. 64                      35,000.00                        8,975.00                      26,025.00 ผลผลิต จ านวนกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 (85)                                               
ผลลัพธ ์ร้อยละ ...80 ของกลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความ
เข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการจดัสวสัดิการเพิ่มเติม และ

ส านักการคลังและ
งบประมาณ

จดับรรยายเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา ก.พ.- ม.ีค. 64                        35,000.00                          8,975.00                        26,025.00 
9 โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถที่จ าเปน็ส าหรบัการปฏบิตัิงานด้านนิติบญัญัติ

และการติดตามงานตามยุทธศาสตรช์าติ
ต.ค.63 ม.ีค.64                      90,000.00                      57,280.00                      32,720.00 จดักิจกรรมระหวา่งวนัที่ 18 - 19  มีนาคม  2564 ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย          

จ านวน 72 คน โดยมีวทิยากร ดร.ธนาวชิญ์ จนิดาประดิษฐ์ เปน็วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่ 
   ผู้เข้าอบรม ในหวัข้อ "แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ" และ "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ"

ผลผลิต ร้อยละ ..(82) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด                   
ผลลัพธ์ รอ้ยละ ...(82) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติังาน

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดัโครงการ ธ.ค.63-ม.ค.64                        90,000.00                        57,280.00                        32,720.00 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร (Management Competency) ก.ค.63-ก.ย.64                    570,000.00                    150,003.00                    419,997.00 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดัโครงการ 1 คร้ัง

ก.ย 64

                     570,000.00                      150,003.00                      419,997.00 

11 โครงการส าหรบันักกฎหมายนิติบญัญัติ ต.ค.63-ก.ย.64                    133,000.00 
                               -   

                   133,000.00 จดักิจกรรมในไตรมาสที่ 3 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

การจดัฝึกอบรมส าหรับนักกฎหมายนิติบญัญัติ ก.ค- ก.ย. 64                      133,000.00                                   -                        133,000.00 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1.กิจกรรมการพฒันาตามหลักสูตรร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
  รูปแบบกิจกรรมก ; การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หวัข้อวชิา "ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 " จ านวน 6 ชัว่โมง ระหวา่งเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2564                     
          2. กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจดัการองค์กร ก าหนดจดัระหวา่ง
วนัที่ 22-25 เมษายน 2564 ณ จ.เชียงใหม่ หวัข้อการสัมมนาและศึกษาดูงาน                     
               1. การศึกษาดูงานการเปน็(น าในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
มาปรับใช้ในการปฏบิติังานและการขับเคล่ือนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ                   
                        2. การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่การเปน็ผู้น าต้นแบบ                 
                               3. การสัมมนาระดมความคิดหน็เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

จดักิจกรรมวนัที่ 25  มีนาคม  2564 ณ หอ้ง 402 - 403 อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย  
ประเด็นการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สิน โดยมีนายวนัชัย สอนศิริ สมาชิกวฒิุสภา    
เปน็วทิยากร กลุ่มเปา้หมาย 80 คน  เข้าร่วม 68 คน มีผู้สนใจเข้าร่วม 22 คน



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

12 โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้ององค์กร พ.ย.63-ก.ย.64                    140,000.00                                -                      140,000.00 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
ทมีงานจดัการความรู้ (KM Team)

ธ.ค.63- ก.ย.64                        50,000.00                                   -                          50,000.00  1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
  3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
  4. แจง้เวยีนใหส้ านักและกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อพจิารณาเสนอหวัข้อนวตักรรม             
 เพื่อพฒันาการด าเนินงานโดยใช้การจดัการความรู้ และจดัท าแบบฟอร์มการเสนอหวัข้อ
นวตักรรม ซ่ึงจะเปน็ข้อมูลในการจดัท าแผนปฏบิติัการการจดัการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการจดัการความรู้ฯ และเลขาธกิารวฒิุสภาพจิารณาต่อไป         
5. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาคร้ังที่
 1/2564 เมือ่วนัอังคารที่ 2 กุมภาพนัธ ์2564  เพื่อพจิารณาแนวทางการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. ประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาคร้ังที่ 1/2564         
เมือ่วนัอังคารที่ 16 กุมภาพนัธ ์2564 เพื่อพจิารณาแผนปฏบิติัการการจดัการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
  7. จดัท าแผนปฏบิติัการการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขาธกิารวฒิุสภาเหน็ชอบแผนการด าเนินงานเมือ่วนัที่ 25 
กุมภาพนัธ ์2564 และด าเนินการแจง้เวยีนใหบ้คุลากรทราบ

2. การด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ ม.ค.- ก.ย. 64                        12,000.00                                   -                          12,000.00 

3. การจดักิจกรรมวนัแหง่การเรียนรู้ (KM Day) ส.ค.64-ก.ย.64                        78,000.00                                   -                          78,000.00 

1. มีการด าเนินการติดตามและเสนอแนะการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ฯ ให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ และคล่องตัวผ่านการด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ
 ซ่ึงได้มีค าส่ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 
แต่งต้ังคณะท างาน จ านวน 3 คณะ เพื่อด าเนินการในรายละเอียดการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรู้ การส่ือสารประชาสัมพนัธ ์และการจดังานสัปดาหว์ชิาการ 
ได้แก่  1) คณะท างานด้านการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจดัการ
ความรู้ โดยมีนายนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้อ านวยการส านัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 เปน็หวัหน้าคณะท างาน
 2) คณะท างานด้านการส่ือสารประชาสัมพนัธก์ารจดัการความรู้ โดยมี นางสุวรรณภา ก าลา 
นักประชาสัมพนัธเ์ชีย่วชาญ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒิุสภาภมูิภาค 
ส านักประชาสัมพนัธ ์เปน็หวัหน้าคณะท างาน
 3) คณะท างานด้านการจดังานสัปดาหว์ชิาการ โดยมีนางยุวดี รูปขจร ผู้อ านวยการส านัก
กรรมาธกิาร 1 เปน็หวัหน้าคณะท างาน
2. คณะท างานด้านการจดังานสัปดาหว์ชิาการ ได้มีการประชุมเพื่อแนวทางการจดักิจกรรม
สัปดาหว์ชิาการของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้คร้ังที่ 1
 วนัศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมส านักวชิาการ (การประชุมนอกรอบ)
 คร้ังที่ 2 วนัศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมส านักวชิาการ (การ
ประชุมนอกรอบ)   คร้ังที่ 3 วนัศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา 
ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธกิารหมายเลข 314  ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) (การ
ประชุมคณะท างานฯ คร้ังที่ 1/2564)  3. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนฯ ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ
คร้ังที่ 2/2564 เมือ่วนัพฤหสับดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา                   
ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธกิารหมายเลข 410 ชัน้ 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) เพื่อ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

13 โครงการส่งบคุลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ต.ค.63-ก.ย.64                  1,080,900.00                    302,650.00                    778,250.00 เปา้หมาย 25 หลักสูตร ด าเนินการแล้ว 5 หลักสูตร ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

1. หลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปี                      800,000.00                      227,300.00                      572,700.00 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ                      280,900.00                        75,350.00                      205,550.00 

14 โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ธ.ค.63-ก.ย. 64                  2,100,000.00                                -                    2,100,000.00 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

 ด าเนินโครงการ 2 คร้ัง                                                                        - 
ทนุการศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก ภายในประเทศ                             - 
ทนุฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ม.ิย.- ก.ย. 64                    2,100,000.00                                   -                      2,100,000.00  - ทนุการศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอกภายในประเทศ                               
ด าเนินการจดัท ากรอบแนวทางด าเนินการจดัสรรทนุการศึกษาและทนุฝึกอบรมของส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศรับสมัคร วนัที่ 24 มีนาคม -15 
กรกฎาคม 2564
- ทนุฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ                                                                         1) 
 จดัท ากรอบแนวทางด าเนินการจดัสรรทนุการศึกษาและทนุฝึกอบรมของส านักงานเลขาธกิาร
วฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
  2)  หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง “การบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการปฏบิติังานของ
คณะกรรมาธกิารรัฐสภา” จดัโดยสมัชชารัฐสภาของประเทศที่ใช้ภาษาฝร่ังเศส ร่วมกับสถาบนั
ส่งเสริมรัฐสภาของกัมพชูา (PIC) จ านวน 1 ทนุ ได้แก่ นางสาวธนิยา  อุมะวชินี นักวเิทศ
สัมพนัธป์ฏบิติัการ กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซีย อีตาลี ส านักภาษาต่างประเทศ ระหวา่งวนัที่
 23 -24 พฤศจกิายน 2563 (ไม่มีค่าใช้จา่ย)

 ั 1) หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มใหก้ับองค์กร ระหวา่งวนัที่ 12 – 13
 พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์    คือ นางสาวจริาวรรณ สืบเหล่ารบ             
   2) หลักสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 
20 ในวนัที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2564 และจดัใหม้ีการเรียนการสอน 
สัปดาหล์ะ 2 วนั คือ วนัศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 นาฬิกา และวนัเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 
นาฬิกา ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน ณ สถาบนัพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน คือ นายอภชิาติ  อ่อนสร้อย 
ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ                                                                  3)
 หลักสูตรจติวทิยาความมัน่คง รุ่นที่ 121 ระหวา่งวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์ ถึงวนัที่ 10 กันยายน 
2564  อบรม ในวนัพธุ วนัพฤหสับดี และวนัศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา  จดัโดย
สถาบนัจติวทิยาความมัน่คง สถาบนัวชิาการปอ้งกันประเทศ จ านวน 2 คน   1.นางสาวศิริพร 
 พฒุซ้อน  วทิยากรเชีย่วชาญ  กลุ่มงานติดตามผลการด าเนินงาน ส านักก ากับและตรวจสอบ 
2. นายภาสันต์  เงาศุภธน  นิติกรช านาญการพเิศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ ฯ
 ส านักกรรมาธกิาร 1  4) หลักสูตร การบริหารกลยุทธก์ารประชาสัมพนัธ ์รุ่นที่ 14 อบรม
ระหวา่งวนัที่ 21 เมษายน – 25 มิถุนายน 2564 ณ สถาบนัการประชาสัมพนัธ ์และศึกษาดู
งานภายในประเทศ โดยมีค่าลงทะเบยีน จ านวน 68,000 บาท จ านวน  1 คน คือ 
นางสาวชญานุช  ศิริพรเพิ่มศักด์ิ วทิยากรช านาญการ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์
5) หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการปฏบิติังาน (Intensive Language Course : ILC) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวา่งวนัที่ 14 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564 ณ 
สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนคนละ 45,000 บาท 
จ านวน 2 คน คือ 1) นางธนยา สิงหม์ณี นิติกรช านาญการ  ส านักกรรมาธกิาร 3 และ 2) น.ส.
อังศุมาลิน  สมรรคเสวนีิติกรช านาญการ  ส านักกรรมาธกิาร 3



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

15 โครงการพัฒนาบคุลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ต.ค.63-ก.ย. 64                  1,875,000.00                                -                    1,875,000.00 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินโครงการ                    1,875,000.00                                   -                      1,875,000.00 

16 โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ต.ค.63-ก.ย.64                    750,000.00                                -                      750,000.00 ไม่มีก าหนดการเดินทางภายใต้โครงการแลกเปล่ียนฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโควดิ – 19 และอยูร่ะหวา่งการศึกษาแนวทางการด าเนินการในรูปแบบออนไลน์

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการโครงการ เม.ย. - ก.ย. 64                      750,000.00                                   -                        750,000.00 
17 โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพการปฏบิตัิงานด้านวิชาการของบคุลากรส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา
ต.ค.63-พ.ค.64                      50,000.00                      46,662.00                        3,338.00 จดัอบรมวนัที่ 1,8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ หอ้ง 402- 403 ชัน้ 4  อาคาร

รัฐสภา เกียกกาย  กลุ่มเปา้หมาย ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการที่ปฏบิติังานเกี่ยวกับ
การจดัท าเอกสารวชิาการของส านักกรรมาธกิาร 1-3 ส านักวชิาการ ส านักกฎหมายและ
ข้าราชการที่เสนอเอกสารวชิาการผ่านคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการจดัท าเอกสารวชิาการ 
โดยมีการฝึกปฏบิติัและน าเสนอผลการจดัท าเอกสารวชิาการและการพฒันางานวชิาการเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของส านักงาน้ลขาธกิารวฒิุสภา วทิยากรโดย รศ.ดร.ภมูิ มูลศิลป ์รศ.ดร.ศิริพร
  ดาบเพชร ผศ.ดร.จลุศักด์ิ ชาญณรงค์ เปน็ผู้บรรยายและค าแนะน าใหแ้ก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 กลุ่มเปา้หมาย 50 คน เข้าร่วม 40 คน ผ่านการทดสอบ 40 คน

ผลผลิต ร้อยละ100 (80) ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด                   
ผลลัพธ์ ร้อยละ ...(80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติังานได้

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดัโครงการ  มี.ค.2564 ต.ค.63-ก.ย. 64                        50,000.00                        46,662.00                          3,338.00 

18 โครงการเสรมิสรา้งเทคนิคการจัดการเรือ่งราวรอ้งทุกขเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงาน

ธ.ค.63-ม.ีค.64                    105,000.00                      68,093.00                      36,907.00 
ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดักิจกรรม                      105,000.00                        68,093.00                        36,907.00 

19 โครงการพัฒนาความรูแ้ละทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจรฐัสภา

ต.ค.63-ก.พ.64                      80,000.00                      53,480.00                      26,520.00 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

จดัฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการใหแ้ก่เจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา พ.ย 63                        80,000.00                        53,480.00                        26,520.00 

จดัอบรมเชิงปฏบิติัการวนัที่ 30 พฤศจกิายน 63 วนัที่ 1,4,7 ธนัวาคม 2563 ณ อาคารสุข
ประพฤติ  วนัที่ 8 ธนัวาคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
ศูนย์ด ารงธรรม กลุ่มเปา้หมาย 25 คน เข้าร่วม 24 คน

1.จดัอบรมวนัที่ 18 ธนัวาคม 63 วทิยากร : ทมีวทิยากรกองบญัชาการต ารวจนครบาล เวลา 
08.30 -16.00 น. ณ หอ้ง 402- 403 ชัน้ 4  อาคารรัฐสภา เกียกกาย                               
  2.จดัวนัที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 402-403 ชัน้ 4 อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย (สว.) กลุ่มเปา้หมายเจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา ในสังกัดส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 
จ านวน 31 คน เพื่อ ใหม้ีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติัเกี่ยวกับงานด้านการ
รักษาความปลอดภยัตามหลักสากล โดยมีการฝึกปฏบิติัในการควบคุมฝูงชน การชุมนุม
เรียกร้องทางการเมือง สถานการณ์การแสดงออกทางการเมืองในบริเวณอาคารรัฐสภา และ
ในพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงอาคารรัฐสภา วทิยากรโดย พนัต ารวจเอก สถิตย์ วชิัยกุล ผู้ก ากับ
การฝ่ายอ านวยการ กองบงัคับการ  ตรวจคนเข้าเมือง 3 และคณะ และการบรรยายและฝึก
ปฏบิติัเกี่ยวกับยุทธวธิใีนการรักษาความปลอดภยัและการอารักขาบคุคลส าคัญในกรณีอพยพ
ทางน้ า วทิยากรโดย พนัต ารวจเอก ปรเมษฐ์ โพยนอก ผู้ก ากับการ 2 กองบงัคับการต ารวจน้ า
 และคณะ

ผลผลิต ร้อยละ 96 (80) ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด    
ผลลัพธ์รอ้ยละ ..(80) ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิติังาน
ได้

ผลผลิต รอ้ยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด    
ผลลัพธร้์อยละ ..(80) ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิติังาน
ได้



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

20 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏบิตัิงานยังรฐัสภาแห่งใหม่ ต.ค.63-ก.ค. 
64

                   585,000.00                                -                      585,000.00 1. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดและพฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิลัของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา คร้ังที่ 3/2563 เมือ่วนัที่ 25 กันยายน 2563 เหน็ชอบแผนปฎบิติัเ   พื่อ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานการพฒันาทกัษะด้านดิจทิลัของบคุลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
 2. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดและพฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิลัของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา คร้ังที่ 4/2563 เมือ่วนัที่ 9 พฤศจกิายน 2563 เหน็ชอบการจดัท า
หลักสูตรพฒันาทกัษะดิจทิลัของบคุลากรสังกัดรัฐสภา (Curriculum Development)   
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ                                                                                 
            3.จดัหาหลักสูตร e – Learning ด้านดิจทิลัส าหรับการพฒันาบคุลากรของ (ใบ
ประกาศโดยสถาบนัพฒันาบคุลากรภาครัฐด้านดิจทิลัภายใต้การด าเนินงานของส านักงาน
พฒันารัฐบาลดิจทิลั (องค์การมหาชน) ใหส้อดคล้องกับแผนพฒันาทกัษะด้านดิจทิลัของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าป ี2564 และประสานวทิยากรส าหรับการจดัฝึกอบรมในช่วงไตร
มาสที่ 3

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

 ด าเนินการจดัโครงการ 4 หลักสูตร ธ.ค.63-เม.ย.64                      585,000.00                                   -                        585,000.00 
21 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏบิตัิงานรฐัสภา (English for 

Parliamentary work)
ต.ค.63-ก.ค 64                    130,000.00                                -                      130,000.00 1.วนัที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุม 2701 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ 

นายสมใบ มูลจนัท ีผู้อ านวยการส านักพฒันาทรัพยากรบคุคล เปน็ประธานการประชุมหารือ
แนวทางการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับส านักภาษาต่างประเทศ โดยมี นายอภชิาติ                   
อ่อนสร้อย ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ และเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม       
 2.อยูร่ะหวา่งจดัท ารายละเอียดหลักสูตรฯ ก าหนดจดัในไตรมาสที่ 3

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินโครงการ 1 คร้ัง ม.ค.64-เม.ย 64                      130,000.00                                   -                        130,000.00 
22 โครงการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ธ.ค.63- พ.ค 

64
                     43,000.00                      57,100.00 -                    14,100.00 ผลผลิต ร้อยละ82.54 (80) ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการ

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด           
ผลลัพธ์ ร้อยละ...(80) ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิติังาน
ได้

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดัโครงการ 1 คร้ัง ม.ค.- ก.พ. 64                        43,000.00                        57,100.00 -                      14,100.00 

1.จดักิจกรรมวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 และวนัที่ 11 ม.ีค 2564 ณ หอ้งประชุม 402-403 
อาคารรัฐสภาเกียกกาย วนัแรกกิจกรรมบรรยาย 1) เร่ือง หลักเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขการ
ประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ ก.ร 2) เร่ืองการท างานแบบมุง่ผลสัมฤทธิเ์พื่อความส าเร็จ
ขององค์กร วนัที่สองเร่ือง การจดัท าผลงานส าหรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง   
ในระดับที่สูงขึน้ หวัข้อ "ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธรุการและระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม และการร่างหนังสือราชการที่มีความจ าเปน็
ต่อการปฏบิติังาน " วทิยากรจากส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นางสาวยุภาวดี มีแสง และ
นายจกัรพงศ์ จนิดาวงค์ กลุ่มเปา้หมาย ข้าราชการที่มีคุณสมบติัเข้รับการประเมินเพื่อแต่งต้ัง
ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพเิศศ จ านวน 63 
คน เข้าร่วม 52 คน  ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ คิดเปน็ร้อยละ 82.54



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

23 โครงการพัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development 
Plan: IDP)   1.จดัท าแผน พ.ย.-ธ.ค.63  และเม.ย-พ.ค.64                                  
    2.ประชาสัมพนัธเ์สริมสร้างควารู้ความเข้าใจ 2 ช่วง 1) พ.ย.-ธ.ค.63  2) เม.ย.-มิย 64
     3. ด าเนินการพฒันา รอบ 1 ม.ค-เมย รอบ 2 ม.ิย-ก.ย 64  4.ติดตามและสรุป รอบ
 1 เม.ย 64 คร้ังที่ 2 ก.ย 64

ต.ค 63- ก.ย 
64

 ไมใ่ชง้บประมาณ  1.จดักิจกรรมประชุมชีแ้จงเกี่ยวกับการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ตามหลักสูตรการ
พฒันาบคุลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส าหรับผู้บงัคับบญัชากลุ่มงาน และ
ข้าราชการวชิาการระหวา่งวนัที่ 22 - 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม
หมายเลข 2503 ชัน้ 25 อาคารสุขประพฤติ                                                         2.
จดัท าแบบฟอร์มการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) โดยใช้ Google Form พร้อมด้วยคู่มือ
การจดัท า IDP และคลิปวดิีโอแนะน าขัน้ตอนการใช้งาน ได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบแล้ว                                                                 3.
ด าเนินการแจง้เวยีนบคุลากรใหจ้ดัท า IDP โดยจะก าหนดใหส่้งในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 4.
ในป ี2564  IDP จะตอบตัวชีว้ดัตามยุทธศาสตร์ HR ของ ก.ร. 3 เร่ือง คือ                 1. การ
เชือ่มโยง PMS กับ IDP
     2. การพฒันาบคุลากรตามหลักสูตรร่วมของสองส่วนราชการ
     3. การสนับสนุนใหบ้คุลากรมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

24 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการประเมนิความคุ้มค่าของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค 63-ม.ีค 64                      69,100.00                      62,781.00                        6,319.00 ผลผลิต ร้อยละ 95.45 (92) ของกลุ่มเปา้หมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภา                                              
ผลลัพธ ์ร้อยละ 100 (92) ของกลุ่มเปา้หมายสามารถเขียน
โครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภา

ส านักนโยบายและ
แผน

ด าเนินโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า ธ.ค.63- ม.ีค.64                        69,100.00                        62,781.00                          6,319.00 

25 การเตรยีมความพรอ้มก่อนเกษียณอายุราชการ ส.ค. - ก.ย. 64                      40,000.00                                -                        40,000.00 อยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ เนื่องจากตามแผนการด าเนินงาน
ก าหนดด าเนินการในเดือนกันยายน

ส านักบรหิารงาน
กลาง

1. กิจกรรมการใหค้วามรู้เร่ืองบ าเหน็จบ านาญและสิทธปิระโยชน์อื่นใหก้ับข้าราชการ
และลูกจา้งประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ  ตามปงีบประมาณ ส.ค.- ก.ย. 64                          2,450.00 

                                  -                            2,450.00 

2. กิจกรรมพธิอี าลาราชการ ก.ย 64                        37,550.00                                   -                          37,550.00 
26 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจด้านความรบัผิดชอบ     

ต่อสังคม (CSR) และสิง่แวดล้อม
เม.ย.64-ก.ค.64                      38,000.00                                -                        38,000.00 ก าหนดด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ส านักพัฒนา

ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดัโครงการ 1 คร้ัง                        38,000.00                                   -                          38,000.00 
27 โครงการส่งเสรมิความสัมพันธ์และสรา้งบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน            

อย่างมปีระสิทธิภาพและมคีวามสุข
ต.ค. 63 -     
 พ.ค. 64

                     55,000.00                      45,998.00                        9,002.00 ผลผลิต ร้อยละ 94.45 (82) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด            
   ผลลัพธ์ ระดับการประเมินองค์กรแหง่ความสุข ในระดับ
ร้อยละ ..(62)

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ด าเนินการจดัโครงการ 1 คร้ัง พ.ย.- ธ.ค.63                        55,000.00                        45,998.00                          9,002.00 

จดัอบรมเชิงปฏบิติัการในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 และวนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 ณ หอ้ง 
2703 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมายจ านวน 63 คน เข้าร่วม 63 คน

แนวทางการพัฒนา 3.3 สรา้งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตการท างานของบคุลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏบิตัิงานภายในองค์กร  จ านวน 3 โครงการ

จดักิจกรรมวนัที่ 3 และวนัที่ 4 ธนัวาคม 2563 แบง่เปน็ 2 รุ่นๆ ละ 1 วนั รูปแบบรับฟงัการ
บรรยาย ฝึกปฏบิติั และทดสอบความรู้ รุ่นที่ 1 หวัข้อ สมดุลชีวติที่สร้างได้ : สุขภาพดี ชีวติมี
สุข สนุกกับการท างานในวยัสูงอายุ หวัข้อ การบริหารสมดุลชีวติในยุคดิจทิลั 4.0 หวัข้อ 
Happy Money : การเงินดี ชีวเีปน็สุข โดย นายสรวทิย์ บวัศรี วทิยากรผู้ใหค้วามรู้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ณ  หอ้งประชุมหมายเลข 2703 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

28 โครงการส่งเสรมิการปฏบิตัิตามวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และค่านิยมรว่มของส่วนราชการรฐัสภา เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลุเปา้หมายขององค์กร

ต.ค.63-ก.ค.64                      94,000.00                        8,750.00                      85,250.00 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

กิจกรรม Best Practice วฒันธรรมองค์กร ยุค 4.0 ม.ค 64                        94,000.00                          8,750.00                        85,250.00 
29 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรให้ปฏบิตัิตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ

รฐัสภา
ต.ค.63-ม.ิย.64                      85,000.00                                -                        85,000.00 ผลผลิต ร้อยละ ..(92) ของบคุลากรส านักงานเลขาธกิาร

วฒิุสภาที่เปน็กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา            

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา/องค์กร
ต้นแบบคุณธรรม

เม.ย 64
                       85,000.00                                   -                          85,000.00 

30 โครงการคัดเลือกบคุลากรผู้มคุีณธรรมและจรยิธรรมดีเด่นตามประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการรฐัสภาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ต.ค.63-ก.ย.64
                     64,000.00                                -                        64,000.00 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

ชีแ้จงสัมมนาหลักเกณฑ์ฯ                        64,000.00                                   -                          64,000.00 
31 โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาลและความโปรง่ใส ต.ค.63-ม.ีค 64                      13,900.00                        3,500.00                      10,400.00 ส านักพัฒนา

ทรพัยากรบคุคล

ประชุมสัมมนาชีแ้จงแผนส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ม.ีค 64                        13,900.00                          3,500.00                        10,400.00 

32 โครงการเรยีนรูก้ระบวนการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ต.ค.63-ม.ีค.64                      35,000.00                      36,600.00 -                      1,600.00 

การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงประจกัษ์ถึงโทษภยัของการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

ม.ค 64                        35,000.00                        36,600.00 -                        1,600.00 

33 โครงการคัดเลือกส านักที่มผีลงานด้านการส่งเสรมิตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
รฐัสภาและความโปรง่ใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ก.พ.-ก.ย.64
                     35,600.00                                -                        35,600.00 

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

แจง้ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ก.พ 64
                       35,600.00                                   -                          35,600.00 

34 โครงการส่งเสรมิการปฏบิตัิตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.63-ก.ย.64                      88,000.00                      73,135.00                      14,865.00 จดักิจกรรม แบง่เปน็ 2 รุ่น ดังนี้                                                                          
        1.กิจกรรม "การบรรยายเร่ืองการบริหารชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง" 
พร้อมกัน 2 รุ่น ในวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563 วทิยากร : นางสาวอุศนีย์  ธปูทอง รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการพเิศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ หอ้งประชุม
หมายเลข 402- 403 ชัน้ 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กลุ่มเปา้หมายบคุลากรระดับช านาญการ 
จ านวน 100 คน     2.การศึกษาดูงานเร่ือง "การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกต์ใช้
ในการปฏบิติัราชการและการด ารงชีวติ"  ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและความมัน่คง (ศปร. กองบญัชาการ กองทพัไทย)  ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.
ปทมุธานี  รุ่นที่ 1 วนัที่ 15 ธนัวาคม 2563 รุ่นที่ 2 วนัที่ 22 ธนัวาคม 2563 ผู้เข้าร่วม จ านวน
 96 คน

ผลผลิต ร้อยละ 100 (92) ของบคุลากรส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภาที่เปน็กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมโครงการ       
      ผลลัพธ ์ร้อยละ ..(92) ของบคุลากรส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงในการปฏบิติัหน้าที่ราชการและการ
ด ารงชีวติส่วนตน

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

1.ด าเนินการอบรมเชิงปฏบิติัการ และสรุปผลการจดัโครงการ พ.ย 63                        88,000.00                        73,135.00                        14,865.00 

ด าเนินการแจง้เวยีนหนังสือใหส่้งไฟล์ภาพการปฏบิติัตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ของแต่ละส านัก เพื่อจดัท าส่ือประชาสัมพนัธโ์ครงการ โดยก าหนดจดัโครงการขึน้ในเดือน
เมษายน 2564

ด าเนินการสรรหาข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ภายในส านักต าแหน่งละ 1 คน คือ 1. ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ประเภทวชิาการ 2. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป 3 พนักงานราชการ
 4.ลูกจา้ง

แนวทางการพัฒนา 3.4 ส่งเสรมิให้บคุลากรปฏบิตัิตนตามวัฒนธรรมองค์กร/ประมวลจรยิธรรมเพ่ือให้เอ้ือต่อการบรรลุเปา้หมายขององค์กร  จ านวน 9 โครงการ

 1.จดัท าแผนด าเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                     2. 
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานราชการของรัฐสภา และ ก.ร.     
พจิารณาเหน็ชอบแผนด าเนินงาน                                                                     3.
จดักิจกรรมประชุมสัมมนาชีแ้จงแผนส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
 และความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 วนัที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.-
16.30 น. ณ หอ้ง 402-403 ชัน้ 4 อาคารรัฐสภา 4 คณะท างานจดัท านโยบายและมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและผู้ประเมินภายนอกได้ก าหนดใหส้ ารวจความ
แบง่เปน็ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วนัที่ 3 พฤศจกิายน 2563 รุ่นที่ 2 วนัที่ 4 พฤศจกิายน 2563 ณ พพิษิ
ภณัฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขตดุสิต กรุงเทพ กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 100 
 คน เข้าร่วม 99 รวมบคุคลที่เกี่ยวข้องเปน็ 111 คน  ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
การบรรยาย เร่ือง โทษภยัของการทจุริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท าแบบทดสอบความรู้
และทศันคติต่อการปอ้งกันและปราบปราบปรามการทจุริตของบคุลากร โดย นายกนต์ธร  บวั
งาม เจา้พนักงานปอ้งกันการทจุริตช านาญการ ส านักต้านทจุริตศึกษา ส านักงาน ป .ป.ช. 
ภาคบา่ย เวลา 13.00 –16.00 นาฬิกา การศึกษาดูงานพื้นที่ส่วนการแสดงจริงของพพิธิภณัฑ์
ต้านโกง การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าการทจุริตในภาคราชการในส่วนคดีถึงที่สุดแล้ว 
เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้เชิงประจกัษ์และความตระหนักถึงโทษภยัของการทจุริตแก่บคุลากร 

   

ผลผลิต ร้อยละ 99.10 (80) ของบคุลากรที่เปน็
กลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการ                           
ผลลัพธ ์ร้อยละ 94.73 (85) ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความตระหนักถึงโทษภยัการทจุริต และ
ประพฤติมิชอบ

ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

 จดักิจกรรมสัมนาเชิงปฏบิติัการและการถอดบทเรียนเพื่อขับเคล่ือนสู่การเปน็องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบเมือ่วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564 เร่ือง บทบาทการน าในการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ โดยวทิยากร พลอากาศเอก วรีวทิ คงศักด์ิ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

35 โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครอืขา่ยคุณธรรมและความโปรง่ใส ก.ค.- ก.ย. 64                    113,000.00                                -                      113,000.00 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ส านักพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล

1.จดังานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องบคุลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวลั ส.ค 64                      113,000.00                                   -                        113,000.00 
36 โครงการส่งเสรมิความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ตาม

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา
ก.ค.- ส.ค.64                    171,500.00                      13,935.00                    157,565.00 ส านักพัฒนา

ทรพัยากรบคุคล
ร่วมจดังานถวายความจงรักภกัดีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ก.ค 64                      171,500.00                        13,935.00                      157,565.00 วนัเสาร์ที่ 5 ธนัวาคม เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ทอ้งสนามหลวง ส านักงานเข้าร่วมสนับสนุน
กิจกรรมวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ โดยมีบคุลากรส านักพฒันา
ทรัพยากรบคุคลเข้าร่วมปฏบิติัหน้าที่บริการผู้เข้าร่วมพธิจีดุเทยีนมหามงคลเพื่อสดุดีพระ
เกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวจารุวรรณ ชินเข
วา้ นางสาวพกิุล  หอ้ยดอกหอม นางสาววรณธร หงส์จรรยา และนายกิตติวฒัน์ ธรฤทธิ์

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 3           9,254,000.00           1,385,468.00           7,868,532.00 

1 โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA 
4.0)

ต.ค.63-พ.ค.64                      70,000.00                      59,279.00                      10,721.00 ส านักนโยบายและ
แผน

ด าเนินโครงการจดัประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินการพฒันา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ม.ค - เม.ย.64                        70,000.00                        59,279.00                        10,721.00 

2 โครงการจัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอรแ์มคอินทอช (iMac) ส าหรบังานออกแบบและ
ผลิต สือ่สิง่พิมพ์

                   488,800.00                    468,702.80                      20,097.20 ส านักการพิมพ์

1.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมคอินทอช (iMac) จ านวน 2 เคร่ือง                      435,800.00                      415,737.80                        20,062.20 

2.จดัซ้ือเคร่ืองตัดกระดาษไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง                        53,000.00                        52,965.00                              35.00 

ต.ค.63-ก.ย.64 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมคอินทอช (iMac) จ านวน 2 เคร่ือง                                           -
 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธิเีฉพาะเจาะจง  เมือ่วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 
 ด าเนินการตรวจรับครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมคอินทอช จ านวน 2 เคร่ือง และ
ผลการด าเนินงาน การตรวจรับครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์แมคอินทอช (iMac) จ านวน 2 เคร่ือง 
เงินคืน 25,882.56 บาท และเคร่ืองตัดกระดาษไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
เรียบร้อยแล้วเงินคืน 35 บาท เมือ่วนัที่ 21 มกราคม 2564 และวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563   
ปญัหาอุปสรรค 1) การด าเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เปน็ไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธภิาพ 2) บริษัทสหธรุกิจส่งมอบคอมพวิเตอร์แมคอินทอช (iMac) เกินก าหนดเวลา 
จ านวน 7 วนั คิดค่าปรับวนัละ 831.48 บาท รวมค่าปรับเปน็เงิน 5,860.36 บาท เงินที่ต้อง
จา่ยใหบ้ริษัทสหธรุกิจ (415,737.80*- 5,820.36 = 409,917.44)
หมายเหตุ : ราคาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมคอินทอช (iMac) จ านวน 2 เคร่ือง ก่อนหกัค่าปรับ 
415,737.80 บาท 2. จดัท ารายงานผลการพจิารณาส าหรับการจดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
คอมพวิเตอร์แมคอินทอช จ านวน 2 เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง  และเคร่ืองตัดกระดาษไฟฟา้
 จ านวน 1 เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง  เมือ่วนัที่ 29 ธนัวาคม 2563  โดยมีการเบกิจา่ยเงิน
เมือ่วนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2564 เรียบร้อยแล้ว

เรือ่งที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จ านวน 17 โครงการ
แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรให้มขีดีสมรรถนะสูงและทันสมยั  จ านวน 6 โครงการ

จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครรางวลัเลิศรัฐ สาขา
คุณภาพบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 จ านวน 3 วนั วนัที่ 18 ,28 มกราคม และวนัที่ 16 มีนาคม 
2564  หวัข้อ "การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสมัครรางวลัเลิศ
รัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ รายหมวด" "ประชุมเชิงปฏบิติัการระดมความ
คิดเหน็เกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application 
Report) รายหมวด" โดย. ดร. ธนาวชิญ์ จนิดาประดิษฐ์ เปน็ผู้บรรยายใหค้วามรู้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม  ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธกิารหมายเลข 402- 403 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 70 คน 

ผลผลิต ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภามีแนวทางด าเนินการที่
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 - หมวด 7)        
  1 แนวทาง                                                         
       ผลลัพธ ์รายงานข้อมูลการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเพื่อน ามาใช้ส าหรับ
การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ระบบ
ราชการ 4.0 (หมวด 1 - หมวด 7)

ผลผลิต                                                     1. 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมคอินทอช (iMac) จ านวน 2 เคร่ือง
 2. เคร่ืองตัดกระดาษไฟฟา้ ขนาดเล็ก จ านวน 1 เคร่ือง
ผลลัพธ ์ส านักการพมิพส์ามารถใหบ้ริการงานออกแบบและ
ผลิตส่ือส่ิงพมิพท์ี่มีคุณภาพ สวยงาม สะดวก รวดเร็ว 
ตอบสนองภารกิจและความต้องการของสมาชิกวฒิุสภา 
และบคุคลในวงงานนิติบญัญัติ โดยผู้รับบริการมีความพงึ
พอใจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ...(92)



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

3 โครงการตรวจติดตามการรกัษาระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ต.ค.63-ก.ย.64                      50,000.00                                -                        50,000.00 ส านักการพิมพ์

ยืน่ค าร้องขอการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ธ.ค.63-เม.ย.63                        50,000.00                                   -                          50,000.00 

4 โครงการจัดท าแผนรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภยัและแผ่นดินไหว ณ 
อาคารรฐัสภาเกียกกาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ธ.ค.63- ส.ค.64                      50,000.00                                -                        50,000.00 ส านักบรหิารงาน
กลาง

1 จดัท าร่างแผน 2. อบรมเพื่อจดัท าแผนฯ 3. เสนอแผนต่อเลขาธกิารวฒิุสภาพจิารณา 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามแผนฯ 5.จดักิจกรรม
ซักซ้อมบคุคลากรและเจา้หน้าที่ 6.ประเมินผลโครงการเสนอเลขาธกิารวฒิุสภา

พ.ค. - ม.ิย.64                        36,900.00                                   -                          36,900.00 

5 กิจกรรมซักซ้อมการอพยพหนีไฟ ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย                        13,100.00                                   -                          13,100.00 

5 โครงการชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63-ก.พ.64                        6,000.00                        2,800.00                        3,200.00 

 ด าเนินการจดัโครงการ ธ.ค.63-ม.ค.64                          6,000.00                          2,800.00                          3,200.00 

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏบิตัิงานการบรกิารตามมาตรฐานระบบบรหิารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015

ต.ค.63-ก.ย.64                      60,000.00                                -                        60,000.00 1.ด าเนินการจดัท าแผนปฏบิติัการฝึกอบรมโครงการเสร็จแล้ว เมือ่วนัที่ 9 พฤศจกิายน 2563  
  2. อยูร่ะหวา่งประสานงานเพื่อด าเนินการ จดักิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอกตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2015  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการประสานงานเพื่อหาสถานที่ศึกษาดูงาน
 2. อบรมทบทวนข้อก าหนด และการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการประสานวทิยากรผู้เชีย่วชาญ
 3. อบรมฟงับรรยายทางวชิาการ เร่ือง ทางรอดกับทางเลือกของส่ือส่ิงพมิพใ์นยุค IT 4.0 
 - ด าเนินการประสานวทิยากรผู้เชีย่วชาญ คือ รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว 
อาจารย์ประจ าแขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช เรียบร้อย
แล้ว

ส านักการพิมพ์

โครงการพฒันาสมรรถนะการปฏบิติังานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015

                       60,000.00                                   -                          60,000.00 

1.จดัท าแผนการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2018 เมือ่วนัที่
 4 พฤศจกิายน 2563                                                                                       
           2. ด าเนินการประสานสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2018      ในวนัที่ 7 
เมษายน 2564 และได้มีแจง้เวยีนก าหนดการดังกล่าวใหบ้คุลากรทราบ โดยทั่วกัน และ
ด าเนินการปรับเปล่ียน แก้ไขข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ใหม้ีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้อง     
              3.ก าหนดการตรวจวนัพธุที่ 7 เมษายน 2564                                             
                  4.โครงการนี้จะแล้วเสร็จทกุขัน้ตอนภายในเดือนพฤษภาคม 2564

จดักิจกรรมวนัศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุมหมายเลข 
2703   อาคารสุขประพฤติ

 1.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ (BCM)  
ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ด้านอาคารสถานที่และวสัดุอุปกรณ์                               
        2. ประชุมคร้ังที่ 2 วนัที่ 23 มีนาคม 2564 ณ  หอ้งประชุมหมายเลข 312 (สว.) อาคาร
รัฐสภาเกียกกาย                                                                                             
                      3.คณะอนุกรรมการพจิารณาร่างแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ
ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา (BCP)เชิญผู้เชีย่วชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ค าแนะน าการท าแผนใหส้มบรูณ์ยีง่ขึน้ ประกอบด้วยหวัหน้าสถานีดับเพลิงบางโพ ส านัก
การแพทย์ กรมทรัพยากรธรณี ตัวแทนบริษัทซิโนไทย ผอ.ส านักบริหารงานกลางเปน็ประธาน
ในที่ประชุม    วนัศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. หอ้งประชุมหมายเลข 308 อาคาร
รัฐสภา

ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมรับฟงั
การชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ก าหนด  ผลลัพธ ์ร้อยละ 84
 (80) ของผู้เข้ารับฟงัการชีแ้จงกรอบการประเมินมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ

ส านักนโยบายและ
แผน



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

7 โครงการพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพรข่อ้มลูการประชมุวุฒิสภาอย่างถูกต้อง
และรวดเรว็

ต.ค.63-ก.ย.64  ไม่ใช้งบประมาณ พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวฒิุสภา
จ านวน 3 ช่องทาง /จ านวนผู้เข้าถึง
1 Application line  
 - สมาชิกวฒิุสภา 250 คน
 - ประสานงานเครือข่ายกระทรวง 92 คน
 – Secretariat – Senate 1-3 1,023 คน
2 Facebook 530 คน
3 หน้าเวบ็ Senate – ข้อมูลการประชุม   472 คน

ส านักการประชมุ

8 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครฐั

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ 1.อยูร่ะหวา่งการคัดเลือกหน่วยงานที่จะเชือ่มโยง ในปงีบประมาณ 2564                          
  2. อยูร่ะหวา่งการท าMOU 3 หน่วยงาน  ที่ได้มีการทดลองการเชือ่มโยงระบบไปแล้ว 
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

9 การบ ารงุรกัษาระบบฐานขอ้มลูและระบบโปรแกรมประยุกต์ ต.ค.63-ก.ย.64                  6,000,000.00                  1,500,000.00                  4,500,000.00  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพสัดุฯ สัญญาฉบบัที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน                        
 งวดที่ 1  วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563
 งวดที่ 2 ,3  วนัที่ 8 มกราคม 2564                                                                      
  สัญญาฉบบัที่ 2 ระยะเวลา 9 เดือน งวดที่ 1  วนัที่ 11 มีนาคม 2564

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

ตรวจรับงานจา้ง                    6,000,000.00                    1,500,000.00                    4,500,000.00 
10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต.ค.63-ก.ย.64                  1,979,500.00                                -                    1,979,500.00 ส านักงานประธาน

วุฒิสภา

 1.กิจกรรมการรับฟงัความคิดเหน็เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิติังานที่เกี่ยวข้อง                         
  2.วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทกุข์                            
      3. พฒันาระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทกุข์ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา    
        4. ติดต้ังและทดสอบระบบ                                                                
                 5. อบรมการใช้งานระบบ

ธ.ค63-เม.ย64
ธ.ค63- ม.ิย64
ม.ค-ม.ิย 64
ม.ิย-ก.ค 64
ส.ค-ก.ย 64

                                  -   

                   1,979,500.00                                   -                      1,979,500.00 

แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสรมิการสรา้งนวัตกรรมในการปฏบิตัิงาน จ านวน 1 เรือ่ง

แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานขอ้มลู โดยมกีารบรูณาการ การเปดิกว้างและเชือ่มโยงกัน เพ่ือมุง่สูก่ารเปน็ Digital Senate จ านวน 4 โครงการ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตรวจรับพสัดุ  ในการส่งมอบครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ในส่วนงวดงานที่ 1 ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ผู้รับ
จา้ง โดยมีก าหนดส่งมอบงานภายใน 60 วนั นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา (วนัที่ 7 มกราคม 
2564) ครบก าหนดวนัที่ 8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ อยูร่ะหวา่งการตรวจ
รับงานในส่วนงวดงานที่ 1 ใหเ้ปน็ไปตามสัญญาเลขที่ 35/2564 ลงวนัที่ 7 มกราคม 2564 
และระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 และจดัท ารายงานผลการตรวจรับพสัดุ เพื่อใหส้ านักการคลังและงบประมาณ จะได้ด าเนินการ
เบกิจา่ยเงินในส่วนงวดงานที่ 1 ต่อไป
 กิจกรรมที่ 1 การรับฟงัความคิดเหน็เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิติังานที่เกี่ยวข้อง วนัที่ 22 ตุลาคม 2563
 ส านักงานได้มีค าส่ังที่ 2160/2563 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพสัดุการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศ  
 รับเร่ืองราวร้องทกุข์ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา จ านวน 1 ระบบ และได้มีการประชุม
คณะกรรมการ จ านวน 3 คร้ัง คือ วนัที่ 2 ,10 และ 12 พฤศจกิายน 2563 วนัที่ 23 
พฤศจกิายน 2563 เลขาธกิารวฒิุสภาเหน็ชอบรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภณัฑ์ส าหรับใช้ในการพฒันาระบบ  
กิจกรรมที่ 2  1)วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2563 ส านักงานได้มีค าส่ังที่ 2456/2563 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ส าหรับการประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้อง
ทกุข์ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา จ านวน 1 ระบบ ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ประชุมคณะกรรมการ จ านวน 2 คร้ัง วนัที่ 4 และ 8 ธนัวาคม 2563              
                                                                                                         
                                                                                                        
2) ประชุมวนัที่ 7 มกราคม 2564 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญา



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

11 โครงการเชือ่มโยงฐานข้อมูลบคุลากรกับหน่วยงานภายนอก ธ.ค.63- ก.ย.64                    724,000.00                                -                      724,000.00 1.ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะครุภณัฑ์เนื่องจากได้ประกาศประกวดซ้ือ
ครุภณัฑ์ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว 27 พฤศจกิายน 2563 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ
ราคา จงึยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว โดยมีครุภณัฑ์ 2 รายการที่คุณลักษณะก าหนดไวไ้ม่
สามารถจดัหาได้ตามวงเงินงบประมาณ และมีราคาสูลกวา่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเสณษฐกิจและสังคม
 2.อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ เนื่องจากยกเลิกประกาศการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังที่ 2 และก าลัง
ด าเนินการประกาศจดัซ้ือจดัจา้งคร้ัง ที่ 3

ส านักบรหิารงาน
กลาง

จดัหาอุปกรณ์และพฒันาระบบเพื่อรองรับการเชือ่มโยงฐานข้อมูลบคุลากร               
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย                      724,000.00                                   -                        724,000.00 

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 4.3           8,703,500.00           1,500,000.00           7,203,500.00 

12 การเชา่สายน าสัญญาณความเรว็สูง (Leased Line) ต.ค.63-ก.ย.64                  6,000,000.00                  1,980,000.00                  4,020,000.00 สัญญาฉบบัที่ 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพสัดุแล้ว จ านวน 3 งวด
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2563
งวดที่ 2 เดือนพฤศจกิายน 2563 วนัที่ 15 มกราคม 2564
งวดที่ 3 เดือนธนัวาคม 2563 วนัที่ 15 มกราคม 2564 สัญญาฉบบัที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุแล้ว จ านวน 2 งวด งวดที่ 1 เดือนมกราคม 2564 วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564   
งวดงวดที่ 2 เดือนกุมภาพนัธ ์2564 วนัที่ 17 มีนาคม 2564

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

ด าเนินการตรวจรับรายเดือน                    6,000,000.00                    1,980,000.00                    4,020,000.00 

13 การจัดหาลิขสิทธิก์ารใชง้าน (license) ส าหรบัอุปกรณ์เครอืขา่ย ต.ค.63-ก.ย.64                  4,851,000.00                                -                    4,851,000.00 ประชุมตรวจรับช่วงเดือน ม.ิย 64 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

รายงานผลการด าเนินงาน                    4,851,000.00                                   -                                     -   
14 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารงุรกัษาระบบเครอืขา่ยและซ่อมแซมเครือ่งคอมพิวเตอร์ ต.ค.63-ก.ย.64                  6,002,000.00                  1,547,388.88                  4,454,611.12  จดัท าสัญญาตามระเบยีบของทางราชการจ านวน 2 ฉบบั ฉบบัที่ 1 ตุลาคม-ธนัวาคม 2563 

ฉบบัที่ 2 มกราคม-กันยายน 2564 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพสัดุจ านวน 4 
งวด

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

ด าเนินการตรวจรับรายเดือน 12 งวด
                   6,002,000.00                    1,547,388.88                    4,454,611.12 

ประชุมตรวจรับงวดที่ 3 วนัที่ 20 มกราคม 2564 งวดที่ 4 วนัที่ 24 กุมภาพนัธ.์ 2564

15 โครงการจัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบเพ่ือทดแทนของเดิม และ
จัดหาให้ได้จ านวนเครือ่งคอมพิวเตอรต์่อบคุลากร ในอัตราส่วน 1:1

ต.ค.63- ก.ย 
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               13,028,600.00                                -                  13,028,600.00 1.วนัจนัทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจดัหาใหไ้ด้ในอัตราส่วนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต่อจ านวน
บคุลากรในอัตราส่วน 1:1 ด้วยวธิกีารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หอ้ง
ประชุมหมายเลข 2303 ชัน้ 23 อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายพงศ์กิตต์ิ  อรุณภกัดีสกุล ที่
ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจดัการเปน็ประธานการประชุม  2.ประชุม
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
ส าหรับการประกวดราคาซ้ือจดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทน
ของเดิมและจดัหาใหไ้ด้จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต่อบคุลากร ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ด้วยวธิี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังที่1/2564 วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2564

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

แนวทางการพัฒนา 4.4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบความมัน่คง ปลอดภยัด้านเทคโนลยีสารสนเทศและการสือ่สารเปน็ไปตามมาตรฐานสากล จ านวน 5 โครงการ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

16 โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ต.ค.63-ก.ย.64  ไมใ่ชง้บประมาณ วนัจนัทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
แผนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา ระยะ
 4 ป ี(พ.ศ. 2562 - 2565) คร้ังที่ 2/2564 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 305 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 
(ฝ่ังวฒิุสภา) โดยมี นายนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ศึกษาวเิคราะหส์ถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจทิลั 
และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีของส านักงานฯ

ต.ค.63-เม.ย 
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ก าหนดผู้รับผิดชอบแล้ว อยูร่ะหวา่งการจดัท าร่างแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีของ
ส านักงานฯ ทั้งนี้ ได้แจง้เวยีนประกาศส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา เร่ือง แผนพฒันา Dgital 
Parliament รัฐสภา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) ฉบบัปรับปรุง เมือ่วนัที่ 23 มีนาคม 2564

น าเรียนผู้บริหารตามสายบงัคับบญัชา 1 คร้ัง และประกาศใช้แผน 1 ฉบบั พ.ค 64

17 โครงการพัฒนานักวิเคราะห์ขอ้มลู (Data Analyst) ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพ่ือจัดท าฐานขอ้มลู Big Data

ต.ค. 63 ถึง    
  ก.ย. 64

 ไมใ่ชง้บประมาณ ด าเนินการร่างหลักสูตรการอบรมแล้ว อยูร่ะหวา่งการประสานงานวทิยากร ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 4         39,309,900.00           5,558,170.68         33,751,729.32 

1 โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์ความรูเ้ก่ียวกับประชาธิปไตยส าหรบัเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ประจ าป ี2564

ต.ค.63-ก.ย.64                    262,000.00                                -                      262,000.00 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์

1. ด าเนินงานเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ฯ ใหก้ับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
ใน 10 เดือน

ธ.ค 63 - ก.ย.
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                     262,000.00                                   -                        262,000.00 

2 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ต.ค.63-ม.ีค.64                    375,000.00                    361,012.51                      13,987.49 

ด าเนินการจดังานฉลองวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ม.ค.64                      375,000.00                      361,012.51                        13,987.49 

3 การจัดท าหนังสือ “สรปุผลงานวุฒิสภา” ในรปูแบบหนังสือ และ e-Book ธ.ค.63- ก.ย.64                    600,000.00                                -                      600,000.00 ส านักประชาสัมพันธ์

ด าเนินการตรวจรับงาน ม.ิย. 64                      600,000.00                                   -                        600,000.00 

4 การจัดท าหนังสือความรูเ้ก่ียวกับบทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และความรู้
ในวงงานรฐัสภา ในรปูแบบหนังสือ และ e-Book

ต.ค.63-ก.ย.64                    100,000.00                                -                      100,000.00 อยูร่ะหวา่งการศึกษาแนวทางและเค้าโครงหนังสือ ส านักประชาสัมพันธ์

ด าเนินการตรวจรับงาน และ เผยแพร่ พร้อมทั้งประเมินผลการรับรู้ 
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของกลุ่มเปา้หมาย

ก.ค- ก.ย.64                      100,000.00                                   -                        100,000.00 

 ด าเนินการจดัจา้บริษัทอัมรินทร์ พล้ินต้ิง แอน พลับลิชชิง่ จ ากัด มหาชน พมิพห์นังสือผลงาน
ฯ และจดัท าบนัทกึขอข้อมูลผลการด าเนินงานของวฒิุสภาป ี2563 จากส านักต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้จากส านักต่างๆ มาเรียบเรียงเพื่อจดัส่งใหบ้ริษัท ด าเนินการออกแบบ
อาร์ตเวร์ิกต่อไป

แนวทางการพัฒนา 4.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สมาชกิวุฒิสภาและบคุลากร มคีวามรู ้ความสามารถ ในการประยุกต์ใชร้ะบบ Digital อย่างมปีระสิทธิภาพ มกีารคิดวิเคราะห์ปรบัใชเ้ทคโนโลยีใหมไ่ด้ตลอดเวลา จ านวน 1 โครงการ

เรือ่งที่ 5 พัฒนาและเสรมิสรา้งการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน  จ านวน 10  โครงการ
แนวทางการพัฒนา 5.1 เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และมสี่วนรว่มอย่างถูกต้องต่อการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ และวัฒนธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย  จ านวน 2 โครงการ

งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากวันเด็กป ี2564 เปน็ชว่งย้ายที่ท าการของส านักงาน จงึขออนุมัติน า
งบประมาณไปใช้ในโครงการนอกแผน 2 โครงการ  ซ่ึงเปน็โครงการ ที่เสนอค าของบประมาณ
แต่ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ (1) โครงการสภาจ าลองสัญจร (2) โครงการจดัประกวด
สุนทรพจน์ เงินเบกิจา่ยจ านวน 361,012.51 บาท ใช้ในโครงการ (2) )

แนวทางการพัฒนา 5.2 จัดท าสือ่เก่ียวกับการให้ความรูท้างด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ เพ่ือเผยแพรใ่ห้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานและชอ่งทางต่างๆ จ านวน 3 โครงการ

ส านักประชาสัมพันธ์



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

5 สมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน ต.ค.63-ก.ย.64                10,000,000.00                  2,951,927.86                  7,048,072.14 เปา้หมาย 12 คร้ัง ด าเนินการแล้ว 31 คร้ัง
ส านักประชาสัมพันธ์

1.ด าเนินการจดัโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน
เดือนละคร้ัง ๆ ละ 2 จงัหวดั หรือตามนโยบาย เปา้หมาย 12 คร้ัง

                   9,000,000.00                    2,951,927.86                    6,048,072.14 1.วนัที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดั
ภาคตะวนัออก ลงพื้นที่  เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จงัหวดัชลบรีุ เวลา 10.30 นาฬิกา  ณ 
จงัหวดัสระแก้ว เวลา 13.30   นาฬิกา
2.ระหวา่งวนัที่ 18 – 20 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส
3.วนัที่ 20 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา     พบประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัภาคตะวนัออก ลงพื้นที่ ณ จงัหวดันครนายก
4.วนัที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดั
ภาคกลางลงพื้นที่พบส่วนราชการ และประชาชนจงัหวดัสุพรรณบรีุ
5.วนัที่ 6 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัภาคกลางลงพื้นที่พบส่วนราชการ และประชาชน จงัหวดัอ่างทอง                           
   6. วนัที่ 11-13 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัตรัง และจงัหวดัสตูล                                           
    7.ระหวา่งวนัที่ 12-13 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัสุโขทยั                          
                 8. วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคตะวนัออก ลงพื้นที่ ณ จงัหวดันครนายก                             
                            9. วนัที่ 21 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัสุรินทร์    
                
 

  25. วนัที่ 11-12  มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน ลงพื้นที่ ณ
 จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่                                          
              26. วนัที่ 11-13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดั
ภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัเชียงราย และ
จงัหวดัพะเยา     27. วนัที่ 15-16 มีนาคม 2564 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ  (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดั
อุตรดิตถ์                          28.วนัที่ 22-24 มีนาคม 
2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)          
                           29 .วนัที่ 22  มีนาคม 2564 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัภาคกลางลงพื้นที่ ณ จงัหวดัลพบรีุ                
                                            30.วนัที่ 24 -26  
มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลง
พื้นที่ ณ จงัหวดัสกลนคร บงึกาฬ อุดรธานี

10. วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัหนองบวัล าภ ู                     
  11. วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัเลย                            
        12. วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน
ลงพื้นรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน ณ จงัหวดัเชียงราย                                          
           13.ระหวา่งวนัที่ 25-27 พฤศจกิายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัน่าน                          
        14.ระหวา่งวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน
     ในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัราชบรีุ                                                       
          15.ระหวา่งวนัที่ 3-5 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัเชียงใหม่                        
                  16.ระหวา่งวนัที่ 7-8 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัล าพนู (เล่ือน)              
                       16. วนัที่ 4-5 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จงัหวดันครศรีธรรมราช

2.ด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการ เปา้หมาย 2 คร้ัง                    1,000,000.00                                   -                      1,000,000.00                     31.วนัที่ 25  มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้
กลางลงพื้นที่    ณ จงัหวดักระบี่                                 
                          เม .ย 30.คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้ ก าหนด
ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัชุมพร ระหวา่งวนัที่ 1-2 เม.ย. 64



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

  17. วนัที่ 18-19 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัพงังา                                                             
    18.ระหวา่งวนัที่ 21-22 มกราคม 2564 คณะกรรมการโครงกกรสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้ ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัพงังา                                             
                  19. วนัศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคกลางลงพื้นที่จงัหวดัสระบรีุ   20. วนัศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2564 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคกลางลงพื้นที่จงัหวดั
สมุทรสงคราม     21. วนัที่ 5-6 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบ
ประชาชน ในพื้นที่จงัหวดัภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                    
                          22. วนัที่ 9-10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภา
พบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคตะวนัออกลงพื้นที่ ณ จงัหวดัตราด                                
                                 23. วนัศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคกลางลงพื้นที่จงัหวดัสระบรีุ                                
                                             24. วนัที่ 13  มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคกลางลงพื้นที่จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์

6 การจัดท าวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรปูแบบหนังสือ และ e-Book ต.ค.63-ก.ย. 64                  1,300,000.00                    533,888.88                    766,111.12 ด าเนินการจดัจา้ง บริษัท ธนอรุณการพมิพ ์จ ากัด พมิพว์ารสาร "สารวฒิุสภา" ฉบบั
ประจ าเดือน ๆ ละ จ านวน 3,000 เล่ม (งบประมาณการจดัจา้ง 109,444 บาท/เดือน) (รวม
งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64 เปน็เงิน 985,000 บาท) (รวมงบประมาณ ต.ค. - ธ.ค. 63 เปน็เงิน
 335,000 บาท

ส านักประชาสัมพันธ์

ด าเนินการจดัท าวารสารทกุเดือน 12 เดือน ทั้งหมด 12 ฉบบั ต.ค.63 -ก.ย.64                    1,300,000.00                      533,888.88                      766,111.12 

2.ด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการ เปา้หมาย 2 คร้ัง                    1,000,000.00                                   -                      1,000,000.00                     31.วนัที่ 25  มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้
กลางลงพื้นที่    ณ จงัหวดักระบี่                                 
                          เม .ย 30.คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้ ก าหนด
ลงพื้นที่ ณ จงัหวดัชุมพร ระหวา่งวนัที่ 1-2 เม.ย. 64



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 5.2         12,000,000.00           3,485,816.74           8,514,183.26 

7 โครงการพัฒนาผู้น านักประชาธิปไตยส าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63-ก.ย.64                  3,830,500.00                                -                    3,830,500.00 ส านักงานประธาน
วุฒิสภา

ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผู้น านักประชาธปิไตยส าหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 คร้ัง

ธ.ค.63 - ก.พ.
64 , พ.ค.64 -
ก.ค.64

                   3,830,500.00                                   -                      3,830,500.00 

8 โครงการเสรมิสรา้งความพรอ้มแก่ท้องถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการเสรมิสรา้งผู้น า   
นักประชาธิปไตยแบบมสี่วนรว่ม”

ต.ค.63-ก.ย64                  4,517,800.00                  1,204,247.01                  3,313,552.99 เปา้หมายจ านวน 6 คร้ัง จดัแล้ว 2 คร้ัง คงเหลือ 4 คร้ัง ส านักประชาสัมพันธ์

ด าเนินการจดักิจกรรมโครงการ ทั้งหมด 6 คร้ัง (คร้ังที่ 2 - 6 ม.ีค.-ก.ค. 2564 ) คร้ังที่ 
2-3 กลุ่มเปา้หมายจงัหวดัละ 30 คน คร้ังที่ 4-6 จ านวน 102 คน

ม.ค.ก.พ., 
ม.ีค.-ก.ค. 64

                   4,517,800.00                    1,204,247.01                    3,313,552.99 คร้ังที่ 1 วนัที่ 26-28 พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย กลุ่มเปา้หมาย        
จ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา จงัหวดัละ 34 คน รวม 120 คน                                        
  คร้ังที่ 2 วนัที่ 25-27  มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ 
อุบลราชธานี เฮอริเทจ จ.อุบลราชธานี  กลุ่มเปา้หมาย จ.อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญจงั
วดัละ 30 คน รวม 90 คน

9 โครงการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเครอืขา่ยผู้น านักประชาธิปไตยวุฒิสภา ต.ค.63-ก.ย.64                    250,000.00                                -                      250,000.00 จดักิจกรรมในไตรมาสที่ 4 ส านักประชาสัมพันธ์

จดักิจกรรมและส่งมอบเงินรางวลัใหโ้ครงการที่ได้คัดเลือกทั้ง 40 โครงการ ส.ค 64                      250,000.00                                   -                        250,000.00 

1.วนัพธุที่ 23 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการ
และจดักิจกรรมโครงการพฒันาผู้น านักประชาธปิไตยส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 ณ ภาคเหนือ คร้ังที่ 1/2563 ณ หอ้งประชุมหมายเลข 401 ชัน้ 4 
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี พลเอก พศิณุ พทุธวงศ์ ประธานอนุกรรมการ เปน็ประธาน
การ คณะกรรมการเหน็ชอบใน 2 ประเด็นคือ 1) การศึกษาทางไกลด้วยระบบดิจทิลั และลง
พื้นที่จ.ชลบรีุ ในช่วงไตรมาสที่ 4  2 .คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกอง
ทนุการศึกษา วฒิุสภา มีมติเหน็ชอบใหป้รับเปล่ียนรายละเอียดโครงการพฒันาผู้น านัก
ประชาธปิไตยส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับลดการ
ลงพื้นที่จดักิจกรรมจาก 2 คร้ังเปน็ 1 คร้ัง คณะอนุกรรมการพฒันาผู้น านักประชาธปิไตย
ส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ น าเสนอแผนประกวดการจดักิจกรรมของเครือข่าย
ผู้น านักประชาธปิไตยส าหรับเยาวชนในโรงเรียนโครงการกองทนุการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเปา้หมายเด็กนักเรียนในโครงการกองทนุการศึกษาภาคเหนือ
และภาคอีสาน ใหค้วามรู้ออนไลน์เร่ืองกิจกรรมการเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขของโรงเรียน / กิจกรรมจติอาสาของ
โรงเรียนร่วมกับชุมชน /กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการลูกเสือของโรงเรียน จากนั้นใหแ้ต่ละ
โรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จดัโครงการพฒันา
ผู้น านักประชาธปิไตยส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
 โดยใหส่้งนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมเปน็โรงเรียนในโครงการกองทนุการศึกษาภาคเหนือ
 จ านวน 26 โรงเรียน ภาคอีสาน 41 โรงเรียน เบื้องต้นที่ประชุมพจิารณาสถานที่จดังานไวท้ี่
สวนนงนุช จงัหวดัชลบรีุ                                            

แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในทางการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ และวัฒนธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา จ านวน 5 โครงการ



 งบประมาณตามแผนปฎิบตัริาชการ 
(บาท)

 งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจรงิ (บาท)  งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
    สรปุผลการด าเนินงานแล้วเสรจ็                          

   รอ้ยละผลการด าเนินงาน                  (รอ้ยละของ
เกณฑ์ที่ก าหนด)

ผู้รบัผิดชอบ

10 โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรกุในยุคดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาและเสรมิสรา้งการเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุและการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

ต.ค.63-ก.ย.64                  3,000,000.00                    961,408.00                  2,038,592.00 ส านักประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ 1 โครงการจา้งเหมาบริการในการปฏบิติังานประชาสัมพนัธผ่์านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

                   2,000,000.00                      779,000.00                    1,221,000.00  ด าเนินการจดัจา้ง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 การพฒันาระบบจดัเก็บภาพทางอิเล็กทรอนิกส์                      280,000.00                                   -                        280,000.00 เนื่องจากระบบฯ ที่ด าเนินการป ี2563 ยังมีประสิทธภิาพ จงึน างบไปใช้ในกิจกรรม "การจดัท า
ส่ือกิจกรรมเชิงศิลปวฒันธรรมเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวฒิุสภา"

กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรม / สัมมนาสมาชิกวฒิุสภา หรือบคุคลด้านการประชัมพนัธ์
แบบมืออาชีพ

                     500,000.00                      147,514.00                      352,486.00 เปา้หมาย 15 คร้ัง จดัแล้ว 14 คร้ัง  ใช้งบประมาณคร้ังละ 9,600 บาท                             
    คร้ังที่ 1 วนัที่ 2 ต.ค. 63  - คร้ังที่ 2 อวนัที่ 9 ต.ค. 63   - คร้ังที่ 3 วนัที่ 16 ต.ค. 63        
      คร้ังที่ 4 วนัที่ 30 ต.ค. 63   - คร้ังที่ 5 วนัที่ 6 พ.ย. 63  - คร้ังที่ 6 วนัที่ 27 พ.ย. 63      
      คร้ังที่ 7 วนัที่ 4 ธ.ค. 63  - คร้ังที่ 8 วนัที่ 18 ธ.ค. 63 - คร้ังที่ 9 จดัเมือ่วนัที่  18 ธ.ค. 63
     คร้ังที่ 10 วนัที่  25 ธ.ค. 63  - คร้ังที่ 11 วนัที่ 5 ม.ีค. 64  - คร้ังที่ 12 วนัที่   12 ม.ีค. 64 
    คร้ังที่ 13 วนัที่   19 ม.ีค. 64  - คร้ังที่ 14 วนัที่   26 ม.ีค. 64 งบประมาณ 9,200  บาท
    ทั้งนี้ งดการจดัอบรมเดือน มกราคม-กุมภาพนัธ ์2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภามีมาตรการ
ใหข้้าราชการและบคุลากรปฏบิติังาน ณ ที่พกัอาศัย (work from home)
   2.3.2 โครงการประกวดการจดัท าและตัดต่อคลิปวดีีโอ - งบประมาณเดิม 15,000  บาท     
ใช้งบประมาณ 21,114  บาท (งบประมาณเพิ่ม 41,200 บาท) จดัเมือ่วนัที่  22,23,24,25 ก.พ.
 64
   
                                                                                  -กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธก์ับส่ือมวลชน 4.1 กิจกรรมพบ

ส่ือมวลชน
                     200,000.00                        31,894.00                      168,106.00   - จดัเมือ่วนัที่ 8-9 ม.ีค. 64 ใช้งบประมาณ 16,894  บาท (ขออนุมัติงบประมาณ 20,600 

บาท)

4.2 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธก์ับส่ือมวลชน (กิจกรรมเนื่องในโอกาส วนั
ครบรอบก่อต้ังส่ือมวลชน) ขอปรับชือ่ส่ือมวลชนที่จะมอบ 5 แหง่ เปน็ PPTV ส านักข่าว
ไทย ส านักข่าวอิสรา นสพ.กรุงเทพธรุกิจ และช่อง ONE

                       20,000.00                          3,000.00                        17,000.00 ค่าจดักระเช้าแสดงความยินดีกับส่ือมวลชน จ านวน 20 แหง่ ๆ ละ 1,000 บาท  เปา้หมาย 20
 แหง่ ด าเนินการแล้ว 6 แหง่                                                                               
          (1) หนังสือพมิพไ์ทยโพสต์ ครบรอบ 25 ป ีวนัที่ 21 ต.ค. 63
 (2) งด  หนังสือพมิพผู้์จดัการรายวนั ครบรอบ 12 ป ี วนัที่ 7 พ.ย. 63 
  (3) สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ครบรอบ 54 ป ีวนัที่ 27 พ.ย.63 จ านวน  
  (4) งด  หนังสือพมิพไ์ทยรัฐ ครบรอบวนัก่อต้ัง ครบ 25 ป ี(27 ธ.ค.)
    (5) งด  หนังสือพมิพม์ติชน ครบรอบวนัก่อต้ัง (9 ม.ค. 64)
  (6) งด  สถานีโทรทศัน์ Thai PBS ครบรอบวนัก่อต้ัง (15 ม.ค. 64)
    (7) งด  สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 ครบรอบวนัก่อต้ัง (25 ม.ค. 64)                     
    (8)  สถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยครบรอบ 91 ป ี(25 ก.พ.) 
  (9)  หนังสือพมิพแ์นวหน้า ครบ 41 ป ี(22 ม.ีค.) 
  (10)  สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง 3  ครบ 51 ป ี( 26 ม.ีค.)  
  (11)  หนังสือพมิพเ์ดลินิวส์  ครบ 57 ป ี( 26 ม.ีค.) 

งบประมาณแผนปฏิบตักิาร เรือ่งที่ 5         24,235,300.00           6,012,484.26         18,222,815.74 




