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สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                    
(ตลุาคม ๒๕๖๑ –มิถุนายน ๒๕๖๒)                                                                                          

จัดโครงการแล้ว จ านวน ๔๒ โครงการ/งานประจ า 
 

ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

๑ ไตรมาสที่ 
๑ 

ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                       
(ส านักนโยบายและแผน) 

๓๓,๐๐๐ ๕,๗๐๐ ๒๗,๓๐๐ 

๒  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการเงิน
การคลังรัฐสภา 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๐,๐๐๐ ๓๘,๑๐๐ ๓๑,๙๐๐ 

๓  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม                        
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน                  
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๓๑,๐๐๐ ๔๕,๘๒๐ -๑๔,๘๒๐ 

๔  โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานทีป่ฏิบัติ (Functional Competency)  
หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนา  
และสร้างนวัตกรรมฯ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๔๐๐ -๒,๔๐๐ 

๕  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๕๕,๐๐๐ ๔๗,๙๐๘ ๗,๐๙๒ 

๖ ไตรมาสที่ 
๒ 

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคล   
(ส านักบริหารงานกลาง)                            

๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๕๐ ๔,๙๕๐ 

๗ 

 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ 
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
(ส านักบริหารงานกลาง) 

๒๒,๘๐๐ ๑๘,๗๐๐ ๔,๑๐๐ 

๘ 

 

โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
(ส านักการคลัง และงบประมาณ) 

๑,๖๐๕,๐๐๐ ๑,๑๒๘,๐๐๐ ๔๗๗,๐๐๐ 

๙ 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๖๘,๐๐๐ ๕๐,๗๘๘ ๑๗,๒๑๒ 

๑๐ 
 

 

โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญัติ ส าหรับข้าราชการ
สายงานวทิยาการ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๑,๖๐๐ ๘,๔๐๐ 



-๒- 
 

ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

๑๑ ไตรมาสที่ 
๒ 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภา  
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  

๘๐,๐๐๐ ๔๙,๘๐๐ ๓๐,๒๐๐ 

๑๒  โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๐,๐๐๐ ๖๙,๑๘๔.๘๐ ๘๑๕.๒๐ 

๑๓  โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญัติ ส าหรับข้าราชการ
สายงานนิติการ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๐๑,๖๐๐ ๓๘,๔๐๐ 

๑๔  โครงการ Digital Thinking : การขัดกัน      
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับสว่นรวม 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๓๖,๐๐๐ ๒๒,๑๕๐ ๑๓,๘๕๐ 

๑๕  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง
ในระดับทีสู่งขึ้น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๖๘,๐๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๓๙,๒๐๐ 

๑๖  โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจดัการเร่ืองราว
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑๐๕,๐๐๐ ๘๙,๙๗๐.๗๐ ๑๕,๐๒๙.๓๐ 

๑๗  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพนัธ์องค์กรในยุคดิจิทัล 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๔๗,๐๐๐ ๔๓,๘๐๐ ๓,๒๐๐ 

๑๘  โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดท า
รายงานการประชุม (ชวเลข) เพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัต ิ
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๕๕,๐๐๐ ๒๖,๔๙๕ ๒๘,๕๐๕ 

๑๙  โครงการพัฒนากระบวนงานเชิงรุก 
(ส านักนโยบายและแผน) 

๘๕,๕๒๐ ๖๓,๖๐๐ ๒๑,๙๒๐ 

๒๐  โครงการหน้าบา้น – น่ามอง 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

๖๖,๖๐๐ ๖๕,๓๙๒ ๑,๒๐๘ 

๒๑  โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑๒๐,๐๐๐ ๔๑,๒๐๕ ๗๘,๗๙๕ 

๒๒  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่าของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
(ส านักนโยบายและแผน) 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๑,๒๐๐ ๓,๘๐๐ 

๒๓  โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๕๐,๐๐๐ ๑๔,๗๕๐ ๓๕,๒๕๐ 



-๓- 
 

ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

๒๔ ไตรมาสที่ 
๓ 

โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้าง   
การพึ่งพาตนเอง  
(ส านักการคลังและงบประมาณ)  

๕๐,๐๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๒๗,๒๐๐ 

๒๕  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสส าหรับ
สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาตแิละบุคลากร 
ของหน่วยงาน  
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

๕,๓๙๖,๐๐๐ ๕,๓๘๗,๔๘๙ ๘,๕๑๑ 

๒๖  โครงการจัดท าหนงัสืออักษรเบรลล์เก่ียวกับ    
วงงานของรัฐสภาส าหรับผู้พิการทางสายตา 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ - 

๒๗  โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
(ส านักภาษาต่างประเทศ)  

๑๑๘,๖๐๐ ๖๒,๐๔๑.๘๘ ๕๖,๕๕๘.๑๒ 

๒๘  โครงการจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่งในองค์กร 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

๒๘,๐๐๐ ๖,๙๗๕ ๒๑,๐๒๕ 

๒๙  โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ และวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ให้ประสบผลส าเร็จ 
(ส านักนโยบายและแผน) 

๗๓,๖๐๐ ๗๓,๖๐๐ - 

๓๐  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล   
การพิมพ์ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๙๐,๐๐๐ ๓๘,๑๖๕ ๕๑,๘๓๕ 

๓๑  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๐,๐๐๐ ๖,๒๐๐ ๖๓,๘๐๐ 

๓๒  โครงการจัดท าหนงัสือเสียง ผา่น Application 
Read for the Blind คอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร 
ในอัตรา ๑:๑   
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๗๗,๐๐๐ ๕๒,๕๓๕ ๒๔,๔๖๕ 

๓๓  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นต่างประเทศ 
กับเครือข่ายภายในประเทศ   
(ส านักการต่างประเทศ) 

๑๖๔,๐๐๐ ๑๖๔,๐๐๐ - 

๓๔  โครงการส่งเสริมสนบัสนุนให้บคุลากรมีความรู้
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
 

๓๘,๐๐๐ ๒๗,๖๐๐ ๑๐,๔๐๐ 



-๔- 
 

ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) คงเหลือ(บาท) 

๓๕ ไตรมาสที่ 
๔ 

การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต์  
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๖  การเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง 
(Leased Line)  
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๖๕,๐๐๐ ๒,๕๓๕,๐๐๐ 

๓๗  การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

๘,๒๕๕,๐๐๐ ๔,๗๘๓,๓๓๓.๓๑ ๓,๔๗๑,๖๖๖.๖๙ 

๓๘  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ท าการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา                      
(ณ อาคารสุขประพฤต)ิ 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๑,๖๗๓,๒๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๕๓,๒๐๐ 

๓๙  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๘๓,๐๐๐ ๑๕๙,๖๖๓ - ๗๖,๖๖๓ 

๔๐  การซักซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยและ
แผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหวประจ าอาคารสุขประพฤติและ
อาคารรัฐสภา ๒  
(ส านักบริหารงานกลาง) 

๘๐,๖๐๐ ๘๐,๖๐๐ - 

๔๑  การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และการเข้าร่วมงานมหกรรม
งานวิจยัแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research 
Expo ๒๐๑๙)  
(ส านักวิชาการ) 

๒๙๐,๐๐๐ ๒,๓๗๓ ๒๘๗,๖๒๗ 

๔๒  การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2015 
(ส านักการพิมพ์) 
  
 

๕๐,๐๐๐ ๓๒,๑๐๐ ๑๗,๙๐๐ 

 
 

 รวม ๓๑,๘๙๔,๙๒๐.๐๐ ๒๑,๔๗๑,๔๘๘.๖๙ ๑๐,๔๒๓,๔๓๑.๓๑ 

 



ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ด ำเนินกำรแล้ว
เสรจ็

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
รอระยะเวลำ

ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่1 กำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรทีด่ี 9 8 5 5 0 0 4 3 0 0
และมีประสิทธภิำพ โครงกำร 88.89
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่2  กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร โครงกำร 0.00

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่3 กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 7 6 3 2 0 0 4 4 0 0
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย โครงกำร 85.71

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่4 กำรประชำสัมพันธแ์ละกำรสรำ้ง 7 2 3 1 0 0 4 1 0 0
ภำพลักษณ์องค์กร โครงกำร 28.57
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่5 กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 36 25 36 25 0 0 0 0 0 0
ให้มีควำมเป็นเลิศ โครงกำร 69.44
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่6 กำรพัฒนำเครอืขำ่ยและควำมรว่มมือ 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
ทัง้ในและต่ำงประเทศ โครงกำร 50.00

53 34 0 0 12 8 0 0

โครงกำร 64.62
 (จ ำแนกงบประมำณ)

รวมงบประมำณ
เบกิจำ่ย (บำท)

(รอ้ยละ) งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำยจรงิ (บำท)
รอ้ยละของกำร

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

(บำท)
เบิกจ่ำยจรงิ 

(บำท)
รอ้ยละของกำร

เบิกจ่ำย
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่1 กำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรทีด่ี
และมีประสิทธภิำพ

2,064,520.00     1,448,225.00     1,858,520.00 1,329,825.00 71.55 206,000.00 118,400.00 57.48

70.15               
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่2  กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำน
กฎหมำยและวิชำกำร

1,244,020.00     119,740.00        1,244,020.00 119,740.00 9.63 0.00 0.00 0.00

9.63                 
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่3 กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย

32,252,200.00    18,308,357.31    7,146,200.00 7,060,024.00 98.79 25,106,000.00 11,248,333.31 44.80

56.77               
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่4 กำรประชำสัมพันธแ์ละกำรสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร

23,140,800.00    9,701,814.31     12,710,000.00 4,162,473.24 32.75 10,430,800.00 5,539,341.07 53.11

41.93               
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่5 กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล
ให้มีควำมเป็นเลิศ

11,553,800.00    5,466,758.48     11,553,800.00 5,466,758.48 47.32 0.00 0.00 0.00

47.32               
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่6 กำรพัฒนำเครอืขำ่ยและควำมรว่มมือ
ทัง้ในและต่ำงประเทศ

364,000.00        164,000.00        364,000.00 164,000.00 45.05 0.00 0.00 0.00

45.05               
35,208,895.10   

49.86              

รวม 65

รวมจ ำนวน
โครงกำรที่

ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็

42

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  รอบ 9 เดือน   (เดือนตุลำคม  2561- มิถุนำยน 2562)  

ประเด็นยทุธศำสตร์
รวมจ ำนวน

โครงกำรทัง้หมด

โครงกำรตำมยทุธศำสตร์ งำนประจ ำ

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

35,742,800.00

ประเด็นยทุธศำสตร์
งบประมำณทัง้หมด

 (บำท)

โครงกำรตำมยทุธศำสตร์ งำนประจ ำ

รวม 70,619,340.00   34,876,540.00 18,302,820.72 52.48 16,906,074.38 47.30



 ตารางสรุปการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562   รอบ 9 เดือน   (เดือนตุลาคม  2561- มิถุนายน 2562)  

       

ที ่ ส ำนัก จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร 
(บำท) 

งบประมำณ        
ที่เบิกจ่ำยจริง 

(บำท) 

 
คงเหลือ

งบประมำณ 
(บำท) 

ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  

 สถำนะของโครงกำร  

จัด
โครงกำร

แล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก ยุต ิ

1 ส ำนักประชำสัมพันธ์ 6   22,640,800.00 9,489,441.31 13,151,58.69 41.91 - 5 1 - 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 6   255,400.00 181,717.00 73,683.00 71.15 5 1 - - 

3 ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 2   1,655,000.00 1,150,800.00 504,200.00 69.53 2 - - - 

4 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 1   164,000.00 164,000.00 164,000.00 100.00 1 - - - 

5 ส ำนักวิชำกำร 5   1,633,620.00 51,513.00 158,2107.00 3.15 1 3 - 1 

6 ส ำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3 1   100,400.00 70,600.00 29,800.00 70.32 - 1 - - 

7 ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 1   118,600.00 62,041.88 56,558.12 52.31 1 - - - 

8 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 31   11,222,200.00 5,224,224.60 5,997,975.40 46.55 20 11 - - 

9 ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

8   32,462,200.00 18,518,357.31 13,943,842.69 57.05 7 1 - - 

10 ส ำนักกำรพิมพ์ 1   50,000.00 32,100.00 17,900.00 64.20 1 - - - 

11 ส ำนักนโยบำยและแผน 4   317,120.00 264,100.00 53,020.00 83.28 4 - - - 

รวม 66   70,619,340.00 35,208,895.10 35,410,444,90 49.86 42 22 1   1 

   

 

 

 

 

 

  

       



70,619,340.00   บาท
35,208,895.10 บาท

49.86               

งบประมาณทัง้หมด
เบกิจ่ายจริง

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัราชการประจ าป ี พ.ศ. 2562 
  รอบ 9 เดอืน   (เดอืนตลุาคม  2561- มิถุนายน 2562)  

(จ าแนกงบประมาณโครงการตามยทุธศาสตร์ และงานประจ า)

(งบประมาณภาพรวม)

ร้อยละเบกิจ่าย

70,619,340.00 

35,208,895.10

งบประมาณทัง้หมด เบกิจ่ายจรงิ

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

โครงการตามยทุธศาสตร์
งานประจ า

34,876,540.00 35,742,800.00

18,302,820.72

16,906,074.38

งบประมาณ

เบกิจา่ย



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒    
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๒) จ านวน ๓๑ โครงการ  

(จากการปรับโครงการ ๑๕ โครงการ) 
จัดโครงการแล้ว ๙ โครงการ คงเหลือ ๒๒ โครงการ 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ(บาท) ความก้าวหน้า 

๑. การตรวจประเมินเพื่อตดิตามการรักษาระบบ
บริหารงานคณุภาพ  ISO 9001:2015           
(ส านกัการพิมพ์) 

๕๐,๐๐๐ ๓๒,๑๐๐ ๑๗,๙๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

๒. การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผน
ส ารองฉุกเฉินกรณีเกดิอุทกภัยและแผ่นดินไหว
ประจ าอาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา ๒ *
(ส านกับริหารงานกลาง)   

๘๐,๖๐๐ ๘๐,๖๐๐ - ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓ พิธีอ าลาราชการประจ าปี ๒๕๖๒                      
(ส านกับริหารงานกลาง) 

๔๒,๔๐๐ - ๔๒,๔๐๐ ด าเนินกิจกรรมช่วงเดือนกันยายน 
๒๕๖๒ 

๔. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อสนับสนุ นการด า เนิ นงานของ
คณะกรรมาธิการ * (ส านักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓) 
กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ส นั บ ส นุ น ก ารด า เนิ น งาน  เพื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น
กระบวนการท างานให้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ 
จ านวน ๑๒ คู่มือ 
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Info Graphic 
Presentation Workshop and Training" 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท า Info Graphic 
กิจกรรมที่ ๔ เล่าสู่กันฟัง 

  ๑๐๐,๔๐๐  
 
 

๒๕,๒๐๐ 
 
 
 

๒๔,๒๐๐ 
 
- 

๕๐,๑๐๐ 

๗๐,๖๐๐ 
 
 

๑๙,๖๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๑๐๐ 

๒๙,๘๐๐ 
 
 

๕,๖๐๐ 
 
 
 

๒๔,๒๐๐ 
 
 
- 

ด าเนินการแล้ว ๒ กิจกรรม 
คงเหลือ ๒ กิจกรรม 
 
- ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ                         
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ                           
- ด าเนินการแล้ว 

๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ*  
(ส านักวิชาการ) 

๕๘๘,๐๐๐ - ๕๘๘,๐๐๐ เป้าหมาย ๖  ครั้ง ด าเนินการแล้ว 
๓ ครั้ง  
 

๖. โครงการน าเสนอข้อมลูองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบญัญัติ *            
(ส านกัวิชาการ) 

๒๕๕,๖๒๐ ๔๒,๗๘๐ ๒๑๒,๘๔๐ ด าเนินการจัดอบรม Policy brief 
ให้กับเจ้าหน้าที่สายวิชาการส านัก
กรรมาธิการ ช่วงระหว่างวันท่ี ๔ – 
๗ มถิุนายน ๒๕๖๒                      
ณ อาคารสุขประพฤติ  

๗. โครงการส ารวจความคิดเห็นและการระดมความ
คิ ด เห็ น ข อ งป ระ ช าชน  แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ได้ เสี ย              
เพื่ อสนั บสนุนการด า เนิ นงานด้ านนิติ บัญ ญั ติ              
ของวุฒิสภา (ส านักวิชาการ) 
กิจกรรมที่ ๑ ลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินโครงการสัมมนาระดมความ
คิดเห็นของผู้มสี่วนได้เสีย 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๔,๑๐๐ 
๑๖๕,๙๐๐ 

 

๖,๓๖๐ 
 
 
 

๖,๓๖๐ 
- 

๒๙๓,๖๔๐ 
 
 
 

๒๗,๗๔๐ 
๑๖๕,๙๐๐ 

 

๑. คกก.วิจัยและพัฒนาฯ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 
๓ เรื่อง ดังนี้          
   ๑) พรก. การบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
๒๕๖๐ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑                  
   ๒) พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบีย้เกนิ
อัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐                                 
    

 



-๒- 
 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ      
ที่จ่ายจริง (บาท) 

 
คงเหลือ(บาท) ความก้าวหน้า 

 กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินการโดยการจัดจ้างสถาบัน 
ที่มีความเชี่ยวชาญ  และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ
และการวจิัยเชิงส ารวจความคดิเหน็ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๓) พ.ร.บ.สถานประกอบการ   
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙                                          
๒. เนื่องจาก สนช. สิ้นสุดลง   
การด าเนินงานส ารวจความ
คิดเห็นภายใต้ คณะกรรมการ
วิจัยฯ จึงยุตลิง ทั้งนี ้ได้      
ขอยุติโครงการ  และได้น า
เรียนเลขาธิการวุฒสิภา
เห็นชอบแล้ว  

๘. การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลูและระบบโปรแกรม
ประยุกต์  
(ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)  

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการ
ตรวจรับงานและการเบิก
จ่ายเงินตามรอบระยะเวลา    

๙. 
 

การเช่าสายน าสญัญาณความเร็วสงู (Leased Line) 
(ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๖๕,๐๐๐ ๒,๕๓๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการ
ตรวจรับงานและการเบิก
จ่ายเงินตามรอบระยะเวลา    

๑๐. การจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) ส าหรับ
อุปกรณ์เครือข่าย*  
(ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

๔,๘๕๑,๐๐๐ - ๔,๘๕๑,๐๐๐ รอระยะเวลาด าเนินการช่วง
สิ้นปีงบประมาณ (จ่ายเงินครั้ง
เดียว)   

๑๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                       
(ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

๘,๒๕๕,๐๐๐ ๔,๗๘๓,๓๓๓ .๓๑ ๓,๔๗๑,๖๖๖ .๖๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการ
ตรวจรับงานและการเบิก
จ่ายเงินตามรอบระยะเวลา    

๑๒. 
 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบไปยังสถานท่ีท าการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา (ณ อาคารสุขประพฤติ)     
(ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

๑,๖๗๓,๒๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๕๓,๒๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิก
จ่ายเงินครบตามสัญญาแล้ว 

๑๓. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม        
ของประชาชน *  (ส านักประชาสมัพันธ์) 
๑) การเสริมสรา้งประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยส าหรับเด็ก เยาวชน  และประชาชน 
ทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2562  (กิจกรรมการประกวด
คลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจ าลอง") 
๒) การเสริมสรา้งความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
"กระบวนการเสรมิสร้างผู้น านักประชาธิปไตย 
แบบมีส่วนร่วม"   
๓) การเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการเมืองการปกครอง
และอ านาจหนา้ที่ของวุฒิสภาสูเ่ยาวชน 
ในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) 

๗,๒๙๐,๘๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
  

๖,๐๒๔,๘๐๐ 
 
 

๙๑๖,๐๐๐ 
 

๔,๓๖๐,๙๙๘.๐๗ 
 

- 
 
 
 
 
 
๓,๘๘๖,๒๗๘ .๘๕ 
 
 
 
๔๗๔,๖๑๙    .๒๒ 

๒,๙๒๙,๘๐๑.๙๓ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๒,๑๓๘,๔๒๑.๑๕ 
 
 
 
๔๔๑,๓๘๐.๗๘ 

ด าเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม 
(ต่อเนื่อง) คงเหลือ ๓ กิจกรรม 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประกวดคลิปฯ 
 
 
-ด าเนินการต่อเนื่อง 
(เป้าหมาย   ๘  ครั้ง  
ด าเนินการแล้ว ๖ ครั้ง)    
 
-ด าเนินการแล้ว              
(เป้าหมาย ๑๕ ครั้ง   
ด าเนินการแล้ว ๑๙ ครั้ง)  
  

 
 



 
-๓- 

 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ(บาท) ความก้าวหน้า 

๑๔. 
 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ
และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร *                       
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 
๑) การจัดท าหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  รูปแบบท่ี ๑ สื่อสิ่งพิมพแ์ละรูปแบบท่ี ๑ 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และรูปแบบท่ี ๒ 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                      
๒) การจัดท าหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ และความรู ้
ในวงงานรัฐสภา  
๓) การจัดท าวารสาร "สารสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ"   
(น างบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 
๔) การเสริมสรา้งความสมัพันธ์กับสื่อมวลชน 
๕) การส่งเสรมิกิจกรรมเครือข่ายผู้น านัก
ประชาธิปไตย และภาคีเครือข่ายของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๒,๘๕๐,๐๐๐
๓๔,๑๐๐ 

๑๖๕,๙๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
๓๔,๑๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

๑,๑๗๕,๙๗๐ 
 
 
 
- 
 
 
 

๗๕,๙๗๐ 
 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๖๗๔,๐๓๐ 
 
 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๒๔,๐๓๐ 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 
 
 
-อยู่ระหว่างด าเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ทั้ง ๒ รูปแบบ 
 
-ด าเนินการแล้ว  (ผลติวารสาร 
สาร สนช./วุฒิสภา จ านวน   
๑๒ เดือนๆ ละ ๔,๐๐๐ เล่ม)  
- ด าเนินการแล้ว                                                 
 
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ  
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๕. 
 

โครงการเผยแพร่ผลงานและบทบาทหน้าที่ของสภา
นิติบัญญตัิแห่งชาติ/วุฒิสภาผ่านสือ่มวลชนท้องถิ่น 
(วิทยุชุมชน/เคเบิ้ลทีวี) *  (ส านกัประชาสัมพันธ์) 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการเสนอขอ
ปรับเปลีย่นโครงการเป็นการ
ประกวดสุนทรพจน ์

๑๖. โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพรผ่ลงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาต/ิวุฒิสภา *                          
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 

๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๓๕,๙๕๕ ๒,๕๖๔,๐๔๕ ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้                             
๑. การแข่งขันโต้วาทีระดับ
มัธยมศึกษา                             
๒. ด าเนินโครงการจ้างเหมา
บริการในการปฏิบัติงาน
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และ
สนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ส านักงานฯ สนช./วุฒิสภา                 
๓. โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่
ของสนช./วุฒิสภาและการสร้าง
ภาพลักษณ์  การจัดท าวารสาร 
สนช./วุฒิสภา                                
๔.โครงการสนับสนุนเงินรางวัล   
ในการการจัดกจิกรรมเพื่อการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
สนช./วุฒิสภา ผ่านเครือข่าย 

 



 
-๔- 

 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ  
ที่จ่ายจริง (บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) 

ความก้าวหน้า 

     สื่อและสังคมออนไลน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

๑๗. 
 
 

สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา   
พบประชาชน  (ส านักประชาสมัพันธ์) 
 
 
๑) สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน 
๒) ด าเนินจดักิจกรรมต่างๆ ตามมติของของ
คณะกรรมการฯ 

๘,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๗,๕๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐๐,๐๐๐ 

๒,๖๑๖,๕๑๘ .๒๔ 
 
 
 
 

๒,๓๙๔,๙๒๙ .๑๓ 
 

๒๒๑,๕๘๙.๑๑ 

๕,๘๘๓,๔๘๑ .๗๖ 
 
 
 
 

๕,๑๐๕,๐๗๐ .๘๗ 
 

๗๗๘,๔๑๐.๘๙ 

ด าเนินการแล้ว (ต่อเนื่อง)    
จัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา       
พบประชาชน วันท่ี ๑๑ ก.ค. ๖๒ 
ณ อาคารสุขประพฤต ิ
 - เป้าหมาย ๘ ครั้ง ด าเนินการ
แล้ว ๓๐ ครั้ง  
- เป้าหมาย ๒ ครั้ง ด าเนินการ
แล้ว ๕ ครั้ง  
         

๑๘. การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา และการเข้าร่วมงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand 
Research Expo ๒๐๑๙) (ส านักวิชาการ) 

๒๙๐,๐๐๐ ๒,๓๗๓ ๒๘๗,๖๒๗ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

๑๙. 
 

โครงการคดัเลือกและเชิดชูเกียรตกิารปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา             
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
๑)  กิจกรรมคดัเลือกผู้ยดึมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒) กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 
๓) กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม 

๑๕๐,๐๐๐  
 
 

๖๖,๘๐๐ 
 

๑๙,๔๐๐ 
 

๖๓,๘๐๐ 

๑๓,๐๕๐ 
 
 

๑๓,๐๕๐ 
 
- 
 
- 

๑๓๖,๙๕๐ 
 
 

๕๓,๗๕๐ 
 

๑๙,๔๐๐ 
 

๖๓,๘๐๐ 

ด าเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม 
คงเหลือ ๒ กิจกรรม 
 
 - ด าเนินการแล้ว  
 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ             
 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร *
(Management Competency) 
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
๑) การสมัมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
๒) การศึกษาดูงานด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง        
และสร้างนวัตกรรมขององค์กร (Change and 
Innovation Leader) 

๕๗๖,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๗๖,๐๐๐ 

๔๒,๖๒๙ 
 
 
- 
 

๔๒,๖๒๙ 

๕๓๓,๓๗๑ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๓,๓๗๑ 
 

ด าเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม 
คงเหลือ ๑ กิจกรรม 
 
-ก าหนดจัดช่วงเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒ 
-ด าเนินการแล้ว  
 

๒๑. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล       
ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา * 
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
 

๖๒๐,๐๐๐ ๔๓,๓๘๐ ๕๗๖,๖๒๐ เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลา  และการจัด
กลุ่มเป้าหมาย  โดยด าเนินการ
อบรมให้กับบุคลากรกลุม่ผู้ท างาน
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลแล้ว  
คงเหลือกลุม่ผู้บริหารของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ก าหนดจัดช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 
๒๕๖๒ 

 



-๕- 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 

คงเหลือ(บาท) ความก้าวหน้า 

๒๒. 
 

โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD)            
เพื่อประกอบการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล  *
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๓๘,๐๐๐ - ๓๘,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ                             
- กิจกรรมที่ ๑ การประเมิน
สมรรถนะ อยู่ระหว่างสรุปผล
การประเมินสมรรถนะจากผล
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ รอบท่ี ๑/๖๒ เพื่อ
น ามาจัดท าสรุปรายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาต่อไป                        
- กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และแผน
เส้นทางความก้าวหน้า         
อยู่ระหว่างการยกร่างแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล โดย
วิเคราะห์แนวทางพร้อมก าหนด
วิธีการพัฒนา จ านวน ๓ วิธีการ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภารกิจของแตล่ะส านัก ตาม
นโยบาย ของเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๓. 
 

โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร *  
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
 
 
๑) การเสริมสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับทีมงานจัดการ
ความรู้ (KM Team) 
๒) การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 
๓) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 

๑๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๗๘,๐๐๐ 
 

๕๐,๑๒๗ 
 
 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

๑๒,๑๒๗ 
 
 
 
 
 
 
- 

๘๙,๘๗๓ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

- ๑๒๗ 
 
 
 
 
 
 

๗๘,๐๐๐ 
 

ปรับเปลีย่นระยะเวลา และ
รูปแบบการจดัเป็นการศึกษา   
ดูงานภายนอก ๐.๕ วัน/work 
shop ๐.๕ วัน  
- ศึกษาดูงานวันท่ี ๑๐ ก.ค.๖๒ 
ณ กรมปศสุัตว์ กรุงเทพฯ 
- จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) จ านวน ๑๐ ครั้ง ณ 
อาคารสุขประพฤติ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ของสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านช่องทางต่างๆ  
- จัดกิจกรรมเดือนกันยายน 
๒๕๖๒  

๒๔. 
 

โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก   (ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)    
๑) หลักสตูรการฝึกอบรมประจ าป ี  
 
๒) หลักสตูรการฝึกอบรมอื่นๆ      

๑,๓๘๖,๕๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๕๘๖,๕๐๐ 

๑,๔๖๘,๐๕๘ 
 
๓๕๐,๑๖๐ 
 
๑,๑๑๗,๘๙๘ 

-๘๑,๕๕๘ 
 
๔๔๙,๘๔๐ 
 
-๕๓๑,๓๙๘ 

ด าเนินการแล้ว ๒๑ หลักสูตร  
จากเป้าหมาย ๒๕ หลักสูตร 
-เป้าหมาย ๕ หลักสูตร 
ด าเนินการแล้ว ๑๑ หลักสูตร                    
-เป้าหมาย ๒๐ หลักสตูร 
ด าเนินการแล้ว ๑๐ หลักสูตร 



 
-๖- 

 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ     
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 

คงเหลือ(บาท) ความก้าวหน้า 

๒๕. 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ                           
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)      

๒,๑๖๖,๗๐๐ ๒,๓๑๐,๐๐๐ -๑๔๓,๓๐๐ ด าเนินการแล้ว ๔ หลักสตูร 

๒๖. 
 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้และพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง (ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)       
๑) ทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอก ปริญญาโท 
ภายในประเทศ 
๒) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

๒,๘๐๐,๐๐๐  
 
๒,๓๐๐,๐๐๐  
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒๒,๕๐๐ 
 

๒๒,๕๐๐ 
 
- 

๒,๗๗๗,๕๐๐ 
 

๒,๗๗๗,๕๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
-อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัคร 
ระหว่างวันท่ี ๔ มี.ค- ๑๕ ก.ค.๖๒   
-ทุนการศึกษาโครงการ
ประกาศนียบตัรบณัฑติทาง
กฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เปดิรับ
สมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาฯ 
ตั้งแต่วันท่ี ๙ เม.ย – ๑๕ พ.ค.๖๒ 
ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มผีู้สมคัร        
-ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก     
ผู้ขอรับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว สาธารณารฐั
ประชาชนจีน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒            
(ไม่มผีู้ที่ผ่านเกณฑ์คณุสมบัติ )               
- การจัดสรรทุนฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการด าเนินการ 
จ านวน   ๓ ครั้ง ดังนี้                                         
๑) กรุงพนมเปญ/จ.เสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา   
๒) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา    
๓) รับสมัครผู้ขอรับทุนฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                
ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ 
เครือรัฐออสเตรเลยี วันท่ี ๒๑ 
มี.ค- ๒๒ เม.ย.๖๒                
(ปรากฏว่าไม่มผีู้สมัคร)    
 

 
 
 



-๗- 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

งบประมาณ         
ที่จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ(บาท) ความก้าวหน้า 

๒๗. 
 

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาไทยกับต่างประเทศ                        
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
(ต่อเนื่อง) 

๒๘. 
 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน              
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ *                                                  
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
 

๘๓,๐๐๐ 
 

๒๗,๖๐๐ ๕๕,๔๐๐ ด าเนินการแล้ว 
 
 

๒๙. โครงการ  Strong Stronger Strongest :        
พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร *          
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๙๙,๐๐๐ ๑๗๔,๐๘๑.๐๑ ๖๒๔,๙๑๘.๙๙ จัดกิจกรรมสมัมนา    
เชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๗  
- ๒๘ เม.ย. ๖๒             
ณ จ.เพชรบุรี  และ
กิจกรรมขับเคลื่อน
ภายในหน่วยงาน   
(พ.ค.- ส.ค. ๖๒) 
 

๓๐. โครงการเสรมิสร้างปฏญิญาความดีของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา *                                       
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคล) 
๑) ประชุมยกร่างปฏิญญาความดขีองส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
๒) สัมมนาปฏญิญาความดีของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๑๑,๓๕๐ 
 

๕๘,๖๕๐ 

๑,๔๐๐ 
 
 

๑,๔๐๐ 
 
- 

๖๘,๖๐๐ 
 
 

๙,๙๕๐ 
 

๕๘,๖๕๐ 

ด าเนินการกิจกรรม     
ที ่๑ แล้ว เหลืออีก ๑ 
กิจกรรม             
ส านักนโยบายและแผน           
ได้มีหนังสือแจ้งแล้ว  
โดยส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้มี
หนังสือขอปรับกิจกรรม 

๓๑. โครงการเช่ือมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการ
และงานวิจัยภายในประเทศ  
(ส านกัวิชาการ) 

๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  เมื่อวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ได้เข้าร่วมหารือและ
ประชุมร่วมกันกับ
ส านักงานกิจการ     
ศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น
หน่วยงานเป้าหมายแล้ว 
ได้ด าเนินการร่าง
ข้อตกลง เพื่อพิจารณา
ก่อนลงนามต่อไป   
 

 
 

รวม ๖๓,๔๑๘,๒๒๐ ๒๖,๘๑๒,๐๖๒.๖๓ ๓๖,๖๐๖,๑๕๗.๓๗  

 
หมายเหตุ :       จัดโครงการแล้ว                     
               *  โครงการที่ขอปรับเปลี่ยน                                ข้อมูล : ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

 


