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   ตารางสรุปการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562   รอบ 12 เดือน   (เดือนตุลาคม  2561- กันยายน 2562)  

       

ที ่ ส ำนัก จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร 
(บำท) 

งบประมำณ        
ที่เบิกจ่ำยจริง 

(บำท) 

 
คงเหลือ

งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  

 สถำนะของโครงกำร  

จัดโครงกำร
แล้ว 

รอวัดผลลัพธ ์ ยกเลิก 

1 ส ำนักประชำสัมพันธ์ 6    22,590,800  17,434,774.62       5,156,025.38  72.44 4 - 1 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 6        255,400.00  221,909.62           33,490.38  86.89 6 - - 

3 ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ 

2      1,655,000.00  1,150,800.00         504,200.00  69.53 2 - - 

4 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 1        164,000.00  90,090.00           73,910.00  54.93 1 - - 

5 ส ำนักวิชำกำร 5      1,633,620.00  435,343.10       1,198,276.90  26.65 6 - - 

6 ส ำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3 1        100,400.00  94,800.00             5,600.00  94.42 1 - - 

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

8 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 31    11,265,215.00  8,738,805.56       2,526,409.44  77.57 31 1 - 

9 ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

8    32,462,200.00  25,261,236.63       7,200,963.37  77.82 8 4 - 

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

11 ส ำนักนโยบำยและแผน 4        317,120.00  252,900.00           64,220.00  79.75 4 - - 

รวม 66   70,612,355.00 53,774,801.41    16,837,553.59  76.15 65 5 1 

  
หมายเหตุ โครงกำรสมำชิกสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ/สมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน เป็นโครงกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนประชำสัมพันธ์และส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 

 

       

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562      

 

 

    
 

      

 

 

    
 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                    
รอวัดผลผลติ/ผลลัพธ์ จ านวน ๕ โครง  

 
ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่จ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ(บาท) สถานะ 

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

๓๘,๐๐๐ ๓๖,๘๙๐ ๑,๑๑๐ รอผลการ
ประเมิน PMS 
รอบ ๒/๒๕๖๒  

๒ การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต์  
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ล าดับที่ ๒-๕ 
เป็นโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รอการเบิกจ่าย
อีก ๑ คร้ัง 

 
๓ การเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง 

(Leased Line)  
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  

๘,๒๕๕,๐๐๐ ๗,๕๑๖,๖๖๖.๖๓ ๗๓๘,๓๓๓.๓๗ 

๕ การจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) ส าหรับ     
อุปกรณ์เครือข่าย  
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 

๔,๘๕๑,๐๐๐ - ๔,๘๕๑,๐๐๐ 

 
รวม ๒๕,๑๔๔,๐๐๐ ๑๘,๐๐๓,๕๕๗ 

 
๗,๑๔๐,๔๔๓ 

 
 

   
 
 
                ๓/๑๐/๒๕๖๒ 



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

จัดโครงการครบแล้วจ านวน ๖๕ โครง  
วัดผลผลิต/ผลลัพธ์แล้วเสร็จ ๖๐ โครงการ 

 
ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

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

๓๓,๐๐๐ ๕,๗๐๐ ๒๗,๓๐๐            

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการ
คลังรัฐสภา 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๐,๐๐๐ ๓๘,๑๐๐ ๓๑,๙๐๐  
       

 

๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม                        
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน                  
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๓๑,๐๐๐ ๖๕,๕๙๐ -๓๔,๕๙๐   

๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ (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 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 านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
(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 โครงการ/งานประจ า งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ        
ที่จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

๑๑ 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 โครงการ/งานประจ า งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่
จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

๒๔ 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)  

๒๑๐,๐๐๐ ๒๓๔,๕๔๖ -๒๔,๕๔๖   

๒๗ โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
(ส านักภาษาต่างประเทศ)  

๑๑๘,๖๐๐ ๖๒,๐๔๑.๘๘ ๕๖,๕๕๘.๑๒   

๒๘ โครงการจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่งในองค์กร 
(ส านักบริหารงานกลาง) 

๒๘,๐๐๐ ๕,๑๗๕ ๒๒,๘๒๕   

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

๗๓,๖๐๐ ๖๒,๔๐๐ ๑๑,๒๐๐   

๓๐ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล   
การพิมพ์ 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๓,๕๐๐ ๓๘,๑๖๕ ๓๕,๓๓๕   

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 โครงการ/งานประจ า งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่จ่าย

จริง (บาท) 
คงเหลือ
(บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ ์

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

๑,๖๗๓,๒๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๕๓,๒๐๐   

๓๖ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์                        
และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน           
อย่างมีประสทิธิภาพและมีความสุข 
(ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๒๐๑,๖๙๐ ๑๕๙,๖๖๓ ๔๒,๐๒๗   

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

๘๐,๖๐๐ ๘๐,๖๐๐ -   

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

๒๙๐,๐๐๐ ๑๙๔,๙๗๓ ๙๕,๐๒๗   

๓๙ การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 
(ส านักการพิมพ์) 

๕๐,๐๐๐ ๓๒,๑๐๐ ๑๗,๙๐๐   

๔๐ 
 
 

โครงการเสรมิสร้างปฏญิญาความดี                    
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                      
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคล) 

๑๐,๘๒๕ 
 

๑,๔๐๐ 
 

๙,๔๒๕ 
 

  

๔๑ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก   (ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑,๓๘๖,๕๐๐ ๑,๘๒๘,๓๒๑ -๔๔๑,๘๒๑   

๔๒ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ                           
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)      
 

๒,๑๖๖,๗๐๐ ๒,๔๙๙,๒๑๐ -๓๓๒,๕๑๐   

๔๓ โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติ งานเพื่ อสนับสนุนการด า เนินงานของ
คณะกรรมาธิการ   
(ส านักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓)  

๑๐๐,๔๐๐ 
 

๙๔,๘๐๐ ๕,๖๐๐ 
 

  

๔๔ การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม        
ของประชาชน                                     
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 

๗,๒๙๐,๘๐๐ 
 

๕,๐๒๐,๘๓๔.๑๘ 
 

๒,๒๖๙,๙๖๕.
๘๒ 

 

  

๔๕ พิธีอ าลาราชการประจ าปี ๒๕๖๒                      
(ส านกับริหารงานกลาง)  

๔๒,๔๐๐ ๔๑,๙๙๒.๖๒ ๔๐๗.๓๘   

 



-๕-   
 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่าย
จริง (บาท) 

คงเหลือ(บาท) ผลผลิต ผลลัพธ ์

๔๖ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๓,๕๓๖ ๗๘๖,๔๖๔   

๔๗ โครงการคดัเลือกและเชิดชูเกียรตกิารปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา             
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑๕๐,๐๐๐ ๙๕,๓๘๖ ๕๔,๖๑๔   

๔๘ โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ                        
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๗๙๘ ๙๘๖,๒๐๒   

๔๙ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล       
ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๖๒๐,๐๐๐ ๔๗๐,๖๖๙ ๑๔๙,๓๓๑   

๕๐ โครงการ  Strong Stronger Strongest :            
พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร               
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

๗๙๙,๐๐๐ ๑๗๔,๐๘๑.๑๐ ๖๒๔,๙๑๘.๙๐   

๕๑ โครงการเสรมิสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญตัิ  
(ส านกัวิชาการ) 

๕๘๘,๐๐๐ ๑๗๐,๘๐๗.๕๐ ๔๑๗,๑๙๒.๕๐   

๕๒ โครงการน าเสนอข้อมลูองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบญัญัติ             
(ส านกัวิชาการ) 

๒๕๕,๖๒๐ ๔๕,๒๓๐ ๒๑๐,๓๙๐   

๕๓ โครงการเช่ือมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและ
งานวิจัยภายในประเทศ  
(ส านกัวิชาการ) 

๒๐๐,๐๐๐ ๕,๗๓๕ ๑๙๔,๒๖๕   

๕๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
(Management Competency) 
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
 

๕๗๖,๐๐๐ ๓๔๕,๘๔๙ ๒๓๐,๑๕๑   

๕๕ โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร  
(ส านกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
 

๑๔๐,๐๐๐ ๖๒,๓๗๗ ๗๗,๖๒๓   

๕๖ โครงการการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หัวข้อ "วัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่    
ต้อง ลงมือท า" เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข                  
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๙๕,๕๑๘ -๑๙๕,๕๑๘   

๕๗ 
 

โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพรผ่ลงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาต/ิวุฒิสภา                           
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 

๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๕๙๕,๙๐๒.๘๑ ๓๐๔,๐๙๗.๑๙   

 



-๖-   
 

ล าดับ โครงการ/งานประจ า งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

คงเหลือ(บาท) ผลผลิต ผลลัพธ ์

๕๘ 
 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/  
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน                                            
(ส านักประชาสัมพันธ์/          
ส านักงานประธานวุฒิสภา) 
 

๘,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๘๗๐,๗๔๑.๗๘ ๓,๖๒๙,๒๕๘.๒๒   

๕๙ 
 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร                        
(ส านกัประชาสมัพันธ)์ 
 

๒,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๖๘๑,๑๖๐ ๑,๑๖๘,๘๔๐   

๖๐ 
 

โครงการส ารวจความคิดเห็นและ  
การระดมความคิดเห็นของประชาชน 
และผูม้ีส่วนได้เสียเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานด้านนิติบญัญัติ           
ของวุฒิสภา   
(ส านกัวิชาการ) 

๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๖๐ ๒๙๓,๖๔๐ 
  

 รวม 
 

๔๕,๕๑๘,๓๕๕.๐๐ ๓๓,๗๘๐,๗๘๐.๓๗ ๑๑,๗๓๗,๕๗๔.๖๓   

  
หมายเหตุ ล าดับที่ ๖๐ ยตุิการด าเนินโครงการ เนื่องจากสภานติิบญัญัติแห่งชาตสิิ้นสดุลง การด าเนนิงานส ารวจความคิดเห็นภายใต้คณะกรรมการการ 
             วิจัยฯ จึงยุติลงด้วย  ทัง้นี้ ได้มีผลการด าเนินงานแล้ว ดังนี้  
             ผลผลิต ๑. มีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเชิงส ารวจฯ ๒  เรื่อง (เป้าหมาย ๓ เรื่อง)                                                                      
                        ๒. ผ่านช่องทางการสื่อสาร  ๒ ช่องทาง คือ  ๑) เอกสารเสนอคณะกรรมาธิการ  ๒) ทางอินเตอร์เน็ต http://library.senate.go.th                                          
             ผลลัพธ์ ร้อยละ ๗๒.๔๐ (เป้าหมาย ๘๗) ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรายงานผลการวิจัยเชิงส ารวจความคดิเห็นฯ                                         


