
48 โครงการ

บาท

แผนภาพแสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2561
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ไตรมาสที ่1 (ตลุาคม - ธนัวาคม 2560)

งบประมาณตามแผนปฏิบตัริาชการฯ จ านวน 

โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการฯ  จ านวน 

81,520,900.00

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
จ ำนวน 4 โครงกำร

(8.33%)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 
จ ำนวน 44 โครงกำร

(91.67%)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 
จ ำนวน 8,901,313.61 บำท  

(10.92%)

งบประมำณที่ยังไม่เบิกจ่ำย 
จ ำนวน 72,619,586.39 บำท

(89.08%)

งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 

งบประมำณที่ยังไม่เบิกจ่ำย 



1 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 1 โครงการ 0 โครงการ 12,000.00 0.00 0.00
2 ส านักงานประธานวุฒิสภา 1 โครงการ 0 โครงการ 8,000,000.00 1,740,400.52 21.76
3 ส านักประชาสัมพันธ์ 6 โครงการ 0 โครงการ 17,524,800.00 2,008,085.90 11.46
4 ส านักบริหารงานกลาง 3 โครงการ 1 โครงการ 166,000.00 21,900.00 13.19
5 ส านักการคลังและงบประมาณ 1 โครงการ 0 โครงการ 50,000.00 0.00 0.00
6 ส านักการต่างประเทศ 2 โครงการ 0 โครงการ 393,000.00 0.00 0.00
7 ส านักวิชาการ 6 โครงการ 0 โครงการ 3,786,000.00 0.00 0.00
8 ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3 2 โครงการ 0 โครงการ 140,000.00 0.00 0.00
9 ส านักภาษาต่างประเทศ 2 โครงการ 0 โครงการ 1,003,000.00 0.00 0.00
10 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 14 โครงการ 2 โครงการ 12,214,100.00 3,677,882.19 30.11
11 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7 โครงการ 0 โครงการ 37,998,000.00 1,375,485.00 3.62
12 ส านักการพิมพ์ 1 โครงการ 0 โครงการ 86,000.00 0.00 0.00
13 ส านักนโยบายและแผน 2 โครงการ 1 โครงการ 148,000.00 77,560.00 52.41

48  โครงการ 4  โครงการ 81,520,900.00 8,901,313.61 10.92รวม

จ านวนโครงการ
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตารางภาพรวมการด าเนินการรายส านัก ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ ส านัก
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

(บาท)
งบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง 

(บาท)
ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณ



ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
อยู่ระหวำ่ง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ

อยู่ระหวำ่ง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรองค์กำรที่ดี 6 3 1 2 0 3 1 0 2 2
และมีประสิทธิภำพ โครงกำร 33.33%
ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำควำมเปน็เลิศ 6 5 0 5 0 1 0 1 0 0
ดำ้นกฎหมำยและวชิำกำร โครงกำร 0.00%
ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 6 1 0 1 0 5 0 5 0 0
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย โครงกำร 0.00%

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง 9 6 0 6 0 3 0 3 0 0
ภำพลักษณ์องค์กร โครงกำร 0.00%
ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 18 18 2 14 2 0 0 0 0 2
ให้มีควำมเปน็เลิศ โครงกำร 11.11%
ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือ 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
ทั้งในและตำ่งประเทศ โครงกำร 0.00%

36 3 29 4 12 1 9 2

โครงกำร 8.33%

(จ ำแนกงบประมำณ)

งบประมำณ (บำท) เบกิจำ่ยจริง (บำท)
ร้อยละของกำร

เบกิจำ่ย
งบประมำณ (บำท) เบกิจำ่ยจริง (บำท)

ร้อยละของกำร
เบกิจำ่ย

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรองค์กำรที่ดี
และมีประสิทธิภำพ 400,000.00          244,000.00 67,460.00 27.65 156,000.00 32,000.00 20.51 99,460.00 24.87

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำควำมเปน็เลิศดำ้นกฎหมำย
และวชิำกำร 3,041,000.00       1,241,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 37,878,000.00     0.00 0.00 0.00 37,878,000.00 1,375,485.00 0.00 1,375,485.00 3.63

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร 26,619,800.00     15,296,400.00 2,084,807.96 13.63 11,323,400.00 1,663,678.46 14.69 3,748,486.42 14.08

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล
ให้มีควำมเปน็เลิศ 12,986,100.00     12,986,100.00 3,677,882.19 28.32 0.00 0.00 0.00 3,677,882.19 28.32

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้ง
ในและตำ่งประเทศ 596,000.00          596,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48

51,157,400.00 3,071,163.46 6.00

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำป ีพ .ศ. 2561  ไตรมำสที่ 1 (ตลุำคม - ธันวำคม 2560)

รวม 81,520,900.00    30,363,500.00 5,830,150.15 19.20 8,901,313.61 10.92

รวม

ประเดน็ยทุธศำสตร์
งบประมำณทั้งหมด 

(บำท)

โครงกำรตำมยทุธศำสตร์ งำนประจ ำ

ประเดน็ยทุธศำสตร์
รวมจ ำนวน

โครงกำรทั้งหมด

โครงกำรตำมยทุธศำสตร์ งำนประจ ำ

รวมจ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

รวมงบประมำณ
เบกิจำ่ย (บำท)

4

ร้อยละของกำร
เบกิจำ่ยภำพรวม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการองค์การทีด่ีและมีประสิทธิภาพ

S 1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 1 ครั้ง 1 ครั้ง 43,000.00 21,900.00   ด าเนินการจัดประชุมชีแ้จง เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบยีบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานงานราชการ พ.ศ. 2560 
เมือ่วันที่ 13 พ.ย. 60  ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801  อาคารสุขประพฤติ 
  ทั้งน้ี ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลจะด าเนินการเชิญกลุม่เปา้หมาย
ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการชีแ้จงดังกล่าว มาเข้ารับฟังการชีแ้จงตามรูปแบบ
ที่ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลก าหนดเพ่ิมเติม  เพ่ือให้กลุม่เปา้หมาย
ครบตามตัวชีว้ัดที่ก าหนด และด าเนินการจัดท ารายงานผลโครงการฯ ต่อไป
ผลผลิต
อยูร่ะหว่างวัดผล ร้อยละ ...... ของผู้เข้าร่วมการชีแ้จงหรือบรรยายหรือ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบยีบ หลักเกณฑ์ 
ตลอดจนงานด้านการบริหารงานบคุคลตามกฎหมายใหม่
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างวัดผล ร้อยละ ....... ของกลุม่เปา้หมายสามารถน าความรู้เก่ียวกับ
กฎระเบยีบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธกีารบริหารงานบคุคลตามกฎหมายใหม่
ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน

ส านักบริหารงานกลาง

S 2 โครงการตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรักษาระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015

1 ครั้ง 86,000.00 0.00   อยูใ่นระหว่างการด าเนินการประสานสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
เพ่ือขอรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015

ส านักการพิมพ์

S 3 โครงการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบบั 115,000.00 45,560.00   ด าเนินการปรับรายละเอียดของโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการฯ  ตัวชีว้ัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จ
ในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561  โดยขณะน้ีได้รับการอนุมัติจากเลขาธกิารวุฒิสภาให้ด าเนินการ
และได้ประสานส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลให้ช่วยด าเนินการ  
ทั้งน้ี อยูร่ะหว่างการจัดเตรียมด าเนินการในเดือน มกราคม 2561

ส านักนโยบายและแผน

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ีพ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณ
ที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ต.ค. 60 - ก.ค. 61

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ค. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย
ผลการ

ด าเนินงาน

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณ
ที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P 4 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉิน
กรณเีกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจ าอาคารสุขประพฤติและ
อาคารรัฐสภา2 (สว.)

4 ครั้ง 80,600.00 0.00 ส านักบริหารงานกลาง

4.1 จดัอบรมด้านดับเพลิงขัน้ต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ 1 ครั้ง 26,700.00 0.00  -

4.2 จดัอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยา้ยผู้บาดเจบ็ 1 ครั้ง 16,000.00 0.00  -

4.3 ฝึกซ้อมเจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องให้เกิดความช านาญ 1 ครั้ง 26,700.00 0.00  -

4.4 ซักซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจ าปี 1 ครั้ง 11,200.00 0.00  -

P5 พิธีอ าลาราชการ ประจ าปี 2561 2 กิจกรรม 42,400.00 0.00 ส านักบริหารงานกลาง

5.1 จดัท าบอร์ดแสดงประวัติยอ่ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายรุาชการ 1 ครั้ง 1,000.00 0.00  -

5.2 พิธีอ าลาราชการ ประจ าปี 2561 1 ครั้ง 41,400.00 0.00  -

P 6 ชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ครั้ง 1 ครั้ง 33,000.00 32,000.00   ด าเนินการจัดโครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
เมือ่วันพุธที่ 13 ธนัวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬกิา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชัน้ 27 อาคารสุขประพฤติ  
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการชีแ้จง จ านวน 92 คน  
ซ่ึง อ.ก.ร. ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลฯ เห็นชอบกรอบ
การประเมินผลฯ เมือ่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผลผลิต 
มีการจัดโครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผล ภายใน 15 วันท าการ
หลังจาก อ.ก.ร. ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลฯ 
เห็นชอบกรอบการประเมินผลฯ 
ผลลัพธ ์
อยูร่ะหว่างวัดผล ร้อยละ......ของผู้เข้ารับฟังการชีแ้จงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ

ส านักนโยบายและแผน

6 โครงการ 400,000.00 99,460.00

หมายเหตุ           S = โครงการตามยุทธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม

พ.ค. 60 - ม.ิย. 61

พ.ค. 60 - ม.ิย. 61

ม.ิย. - ก.ค. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61

พ.ย. 60 - ก.พ. 61

ธ.ค. 60 - ส.ค. 61

พ.ค. 60 - ม.ิย. 61



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

S 1 โครงการน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัย
สูก่ารใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบญัญตัิ

10 เรื่อง 255,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างการพิจารณาก าหนดแนวทางที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงาน ส านักวิชาการ

S 2 โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบญัญตัิ 3 ครั้ง 456,000.00 0.00   คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติอยูร่ะหว่างการพิจารณา
ก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะน ามาจัดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้
ในวงงานนิติบญัญตัิ

ส านักวิชาการ

S 3 โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือการได้มา
ซ่ึงข้อมูลประกอบการด าเนินงานของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ

6 ครั้ง 390,000.00 0.00   เตรียมการรองรับภารกิจการส ารวจความคิดเห็นในการประเมินผล
สัมฤทธิพ์ระราชบญัญตัิที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
คือ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อพระราชบญัญตัิเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
  อยูร่ะหว่างรอมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
สภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบให้มีการด าเนินการส ารวจฯ

ส านักวิชาการ

S 4 โครงการเสนอความเห็นเรื่องที่เก่ียวกับผลกระทบต่อเน้ือหา
ของ (ร่าง) กฎหมาย

1 ครั้ง 70,000.00 0.00   จัดการประชุมเก่ียวกับการด าเนินการโครงการ จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 30 ต.ค. 60 และ ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 20 พ.ย. 60 
  ด าเนินการขออนุมัติเปลีย่นแปลงรายละเอียดของการด าเนินโครงการ
และขออนุมัติจัดท าโครงการ

ส านักกรรมาธกิาร 1,2,3

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

เม.ย. 60 - ก.ค. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

หมายเหตุ

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ีพ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)



ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

S 5 โครงการจัดท าความเปน็มาและประเด็นการอภิปราย
ร่างพระราชบญัญตัิในชัน้กรรมาธกิารของวุฒิสภา

1 ครั้ง 70,000.00 0.00   จัดการประชุมเก่ียวกับการด าเนินการโครงการ จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 30 ต.ค. 60 และ ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 20 พ.ย. 60 
  ด าเนินการขออนุมัติเปลีย่นแปลงรายละเอียดของการด าเนินโครงการ
และขออนุมัติจัดท าโครงการ

ส านักกรรมาธกิาร 1,2,3

P 6 การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
สภานิติบญัญดัิแห่งชาติ และการผลิตผลงานวิจัย

1 เรื่อง 1,800,000.00 0.00   คณะอนุกรรมการด าเนินการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
ได้มีการประชุมเมือ่วันที่ 25 ธ.ค. 2560  เพ่ือระดมความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับคณบดีวิทยาศาตร์และคณบดีคณะบริหารธรุกิจ 
จากสถาบนัอุมศึกษาจากภาครัฐ (ใน กทม.) สืบเน่ืองจากการประชุม
คราวที่แล้วในประเด็นเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการสร้าง
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และด้านบริหารธรุกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะด าเนินการสรุปผลน าเข้าสูท่ี่ประชุม
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติต่อไป 
พร้อมน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด าเนินการก าหนดแผนฯ 
ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาของ
คณะกรรมการวิจัยฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงอยูร่ะหว่างการน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการก าหนดแผนฯ เพ่ือพิจารณา

ส านักวิชาการ

3,041,000.00 0.00

หมายเหตุ           S = โครงการตามยุทธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม 6 โครงการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

S 1 โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ

1 ระบบ 0.00 0.00 1. ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาและส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร
เริ่มรับส่งเอกสารโดยไม่ต้องส่งเอกสารฉบบัจริง โดยได้ร่วมหารือแนวทาง
ในการจัดส่งเอกสารและเริ่มรับส่งเอกสารที่ไม่ต้องส่งเอกสารฉบบัจริง 
ยกเว้น แนบมากกว่า 100 หน้า ต้องส่งเอกสารแนบฉบบัจริงไปพร้อมด้วย 
2. อยูร่ะหว่างประสานกับหน่วยงานที่พร้อมในการรับ-ส่งเอกสาร
ผ่านการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

P 2 การเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 12 ครั้ง 3,500,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างการแก้ไขสัญญาร่วมกับส านักกกฎหมาย  
เน่ืองจากบริษัทยังส่งอุปกรณไ์ม่ตรงคุณลักษณะและขอบเขตของงาน

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

P 3 การจดัหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) ส าหรับอุปกรณเ์ครือข่าย 10 ครั้ง 1 ครั้ง 4,851,000.00 0.00 ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภามีการใช้งานลิขสิทธิ ์(License) ของระบบอุปกรณ์
เครือข่ายและอุปกรณป์อ้งกันไวรัสคอมพิวเตอร์และมีการท า PM 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
และมีการส่งมอบงานคุรุภัณฑ์แล้วพร้อมรายงานผลครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

P 4 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยกุต์ 12 ครั้ง 2 ครั้ง 6,000,000.00 0.00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังน้ี
งวดที่ 1 ประจ าเดือนตุลาคม 2560 เมือ่วันที่ 7 ธนัวาคม 2560  
งวดที่ 2 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 เมือ่วันที่ 7 ธนัวาคม 2560

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

P 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย  
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

12 ครั้ง 1 ครั้ง 8,255,000.00 1,375,485.00 1. ประชุมบริษัท เอ็น เอส ที อินเตอร์เทรดดิง้ จ ากัด วางแผนการท าความสะอาด 
ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. บริษัทเข้าด าเนินการท าความสะอาดและตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย (ครั้งที่ 1) อาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา 2
3. ประชุมตรวจรับโครงการ MA ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 13 ธนัวาคม 2560

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

P 6 จดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณป์ระกอบเพ่ือทดแทนของเดิม
และจดัหาให้ได้จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตรา 1:1

415 เครื่อง 15,272,000.00 0.00 ประกาศรับความคิดเห็นของร่างประกาศขอบเขตของงาน (TOR)
และประกาศเชิญชวนรับแบบ

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

37,878,000.00 1,375,485.00

หมายเหตุ           S = โครงการตามยุทธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม  6 โครงการ

หมายเหตุ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ีพ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 การประชาสมัพันธ์และการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร

S 1 โครงการสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิบประชาชน 2 กิจกรรม 8,000,000.00 1,740,400.52 ส านักงานประธานวุฒิสภา

1.1 สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิบประชาชน 12 ครั้ง 4 ครั้ง 6,600,000.00 1,000,000.00 ด าเนินการโครงการ สนช. พบประชาชน ดงัน้ี 
  ครั้งที ่1 เมือ่วันที ่7 - 8 ต.ค. 60 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ครั้งที ่2 เมือ่วันที ่18 - 19 พ.ย. 60 ณ จังหวัดเพชรบรูณ์และจังหวัดชยัภมูิ
  ครั้งที ่3 เมือ่วันที ่2 - 3 ธ.ค. 60 ณ จังหวัดชยันาทและจังหวัดนครสวรรค์ 
  ครั้งที ่4 เมือ่วันที ่16 - 17 ธ.ค. 60 ณ จังหวัดเชยีงใหม่

1.2 กิจกรรมพิเศษตามมตคิณะกรรมการด าเนินงานโครงการสมาชกิ
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิบประชาชน

2 ครั้ง 8 ครั้ง 1,400,000.00 740,400.52 ด าเนินการกิจกรรมพิเศษตามมตคิณะกรรมการฯ ดงัน้ี
  ครั้งที ่1 ด าเนินการชว่ยเหลือซ่อมแซมบา้นให้กับประชาชน
ทีไ่ดร้ับความเสียหายจากน้ าท่วมและแจกถุงยงัชพี ณ จังหวัดแพร่ 
เมือ่วันที ่21 ต.ค. 60
  ครั้งที ่2 เมือ่วันที ่17 ต.ค. 60 เดนิทางไปศึกษาดงูานดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีิตบคุคลดอ้ยโอกาส ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมทุรปราการ 
และกรุงเทพมหานคร  
  ครั้งที ่3 เมือ่วันที ่22 - 23 ต.ค. 60 เดนิทางไปศึกษาดงูานดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีิตบคุคลดอ้ยโอกาส ณ จังหวัดเพชรบรุีและจังหวัดราชบรุี  
  ครั้งที ่4 เมือ่วันที ่6 - 7 พ.ย. 60 เดนิทางไปศึกษาดงูานดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีิตบคุคลดอ้ยโอกาส ณ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
  ครั้งที ่5 เมือ่วันที ่25 - 26 พ.ย. 60 เดนิทางไปศึกษาดงูานดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีิตบคุคลดอ้ยโอกาส ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ 
  ครั้งที ่6 เมือ่วันที ่9 - 10 ธ.ค. 60 เดนิทางไปศึกษาดงูานดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีิตบคุคลดอ้ยโอกาส ณ จังหวัดชลบรุี 
  ครั้งที ่7 เมือ่วันที ่26 - 27 ธ.ค. 60 เดนิทางไปศึกษาดงูานดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีิตบคุคลดอ้ยโอกาส ณ จังหวัดลพบรุี
  ครั้งที ่8 เมือ่วันที ่20 ธ.ค. 60 จัดการแขง่ขนัฟุตบอลสานสัมพันธ์ 
"สุขภาพดสี่งท้ายปเีก่า ตอ้นรับปใีหม่" ณ สนามกองทัพภาคที ่1

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2561  ไตรมาสที ่1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 2 โครงการจ้างจัดท าวีดทิัศน์การ์ตนู 2D ANIMATION ทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ

2 กิจกรรม 800,000.00 0.00 ส านักประชาสัมพันธ์

2.1 การจัดท าวีดทิัศน์การ์ตนู 2D ANIMATION เรื่อง "บทบาทอ านาจ
หน้าทีข่องสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ" ความยาวประมาณ 10 นาที

8,000 ชดุ 400,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างรอขอ้มลู พรป. การไดม้าซ่ึงสมาชกิวุฒิสภา เพ่ือน ามาเปน็ขอ้มลู
ในการจัดท าเปน็บทวีดทิัศน์

2.2 การจัดจ้างท าวีดทิัศน์การ์ตนู 2D ANIMATION เรื่อง"
กรรมาธิการ" ความยาวประมาณ 10 นาที

 8,000 ชดุ 400,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างรอขอ้มลู พรป. การไดม้าซ่ึงสมาชกิวุฒิสภา เพ่ือน ามาเปน็ขอ้มลู
ในการจัดท าเปน็บทวีดทิัศน์

S 3 โครงการจัดจ้างจัดท าวีดทิัศน์ "บทบาทอ านาจหน้าทีข่องสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาติ" ในรูปแบบสารคด ีความยาวประมาณ 10 นาที 
ภาคภาษาอังกฤษ

1,000 แผ่น 20,600.00 0.00   อยูร่ะหว่างปรับปรุงบทบรรยายในภาคภาษาไทย โดยขอความอนุเคราะห์
จากส านักกฎหมาย ร่วมพิจารณาความถูกตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งรอให้วีดทิัศน์ 
"บทบาทอ านาจหน้าทีข่องสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ" ภาคภาษาไทย เสร็จก่อน

ส านักประชาสัมพันธ์

S 4 โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงานของสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาติ

3 สื่อ/
กิจกรรม

5,000,000.00 44,320.00   1. ด าเนินการอบรม หัวขอ้ "กลยทุธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ดว้ยการการใช ้"เฟซบุก๊" (Facebook) ดงัน้ี 
     1.1 อบรมวันจันทร์ที ่18 ธ.ค. 2560 (กลุ่มเปา้หมายขา้ราชการ) 
     1.2 อบรมวันพฤหัสบดทีี ่21 ธ.ค. 2560 (สมาชกิ สนช.)  
  2. เลขาธิการวุฒิสภา อนุมตัใิห้ด าเนินการโครงการส ารวจการรับรู้ 
ภาพลักษณ์ของประชาชนตอ่การด าเนินงานของสภานิตบิญัญคิัแห่งชาต ิ
(อยูร่ะหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560) 
  3. เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบอนุมตัใิห้ด าเนินการโครงการจ้างเหมา
บริการในการปฏบิตังิานประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(อยูร่ะหว่างการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560)

ส านักประชาสัมพันธ์

ม.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 5 โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเมอืง การปกครอง 
และบทบาทอ านาจหน้าทีข่องสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ
สู่เยาวชนฯ (สภาจ าลองสัญจร)

20 ครั้ง 5 ครั้ง 675,800.00 300,087.44   ครั้งที ่1/61 เมือ่วันที ่22 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนศรียาภยั อ าเภอเมอืง 
จังหวัดชมุพร มผู้ีเขา้ร่วม จ านวน 560 คน 
  ครั้งที ่2/61 เมือ่วันที ่24 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบรุี มผู้ีเขา้ร่วม จ านวน 381 คน 
  ครั้งที ่3/61 เมือ่วันที ่30 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนราชนันทาจารย ์
สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร มผู้ีเขา้ร่วม จ านวน 366 คน 
  ครั้งที ่4/61 เมือ่วันที ่13 ธ.ค. 60 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
จังหวัดพิษณุโลก มผู้ีเขา้ร่วม จ านวน 606 คน 
  ครั้งที ่5/61 เมือ่วันที ่19 ธ.ค. 60 ณ โรงเรียนสิงห์บรุี จังหวัดสิงห์บรุี 
มผู้ีเขา้ร่วม จ านวน ..... คน

ส านักประชาสัมพันธ์

S 6 โครงการจัดท าหนังสือแนะน าวุฒิสภาไทยภาคภาษาตา่งประเทศ 
(ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน)

500 เล่ม 800,000.00 0.00   1.ด าเนินการแตง่ตัง้คณะท างานจัดท าหนังสือแนะน าวุฒิสภาไทยภาคภาษา
ตา่งประเทศ (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศษ จีน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามค าสั่งส านักภาษาตา่งประเทศ ที ่10/2560 ลงวันที ่3 พ.ย. 60
  2.ประชมุคณะท างานฯ ครั้งที ่1/2560 เมือ่วันที ่10 พ.ย. 60 
ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือจัดท าตน้ฉบบัภาษาไทย

ส านักภาษาตา่งประเทศ

ต.ค. 60 - ต.ค. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน 3 กิจกรรม 6,874,800.00 1,411,678.46 ส านักประชาสัมพันธ์

7.1 การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยส าหรับ
เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ประจ าป ีพ.ศ. 2561

5,000 ชดุ 5000 ชดุ 350,000.00 0.00   1. ด าเนินการขอจัดจ้างท าวัสดเุพ่ือใชใ้นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยส าหรับเดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  
  - กระเปา๋ผ้าบรรจุเอกสาร จ านวน 5,000 ใบ  
  - กระเปา๋ผ้าผู้เขา้ร่วมกิจกรรมสภาจ าลอง จ านวน 1,000 ใบ 
  - ปากกา จ านวน 5,000 ดา้ม 
  2. ด าเนินการเชญิชวนกลุ่มเปา้หมายเขา้ร่วมโครงการฯ ไดแ้ก่ สถานศึกษา
ของทหารและต ารวจ และสถานศึกษาอาชวีศึกษา เกษตรกร 4 ภาค 
และสถานศึกษาทัว่ประเทศฯ เขา้เยีย่มชมและศึกษาดงูานสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิดงัน้ี
  - เดอืน พ.ย. 60 มคีณะเขา้เยีย่มชมฯ จ านวน 18 คณะ รวม 2,218 คน 
  - เดอืน ธ.ค. 60 มคีณะเขา้เยีย่มชมฯ จ านวน 24 คณะ จ านวน 1,461 คน

7.2 การจัดงานฉลองวันเดก็แห่งชาต ิประจ าป ี2561 1 ครั้ง 500,000.00 551,114.46 1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเดก็แแห่งชาต ิประจ าป ี2561  
2. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการจัดงานฉลองวันเดก็แห่งชาต ิประจ าป ี2561 
จ านวน 5 คณะ ดงัน้ี 
  2.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และจัดหาของขวัญฯ
  2.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมเสริมความรู้ 
  2.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงและดนตรี 
  2.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ 
  2.5 คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที ่รักษาความปลอดภยั และสวัสดกิาร  
3. ด าเนินการเตรียมงานฉลองวันเดก็แห่งชาต ิประจ าป ี2561

7.3 การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถ่ิน หลักสูตร "กระบวนการ
เสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม"

9 ครั้ง 6,024,800.00 860,564.00   ครั้งที ่1 ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงส่วนราชการทีเ่ก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้คัดเลือกตวัแทนทุกภาคส่วนของจังหวัดปตัตานีและจังหวัดยะลา 
เพ่ือเขา้ร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที ่23 - 25 ธ.ค. 60 
ณ ห้องสมหิลา 1 โรงแรมบ.ีพี. สมหิลาบชิ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.พ. 61

พ.ย. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P 8 การส่งเสริมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร

8 กิจกรรม 4,153,600.00 252,000.00 ส านักประชาสัมพันธ์

8.1 การจัดท าหนังสือสรุปผลงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ  1,500 เล่ม 700,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างการจัดท าแผนการด าเนินงาน

8.2 การจัดท าหนังสือความรู้เก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าทีข่องสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิและความรู้ในวงงานรัฐสภา

10,000 เล่ม 500,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างจัดท าขอ้มลู

8.3 การจัดท าวารสาร "สารสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ" 12 ครั้ง 2,000,000.00 248,000.00 ด าเนินการจัดท าวารสาร "สารสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ" ดงัน้ี
1. ประจ าเดอืน ต.ค. 60 ตรวจรับและเผยแพร่ จ านวน 4,000 เล่ม  
2. ประจ าเดอืน พ.ย. 60 ตรวจรับและเผยแพร่ จ านวน 4,000 เล่ม 
3. ประจ าเดอืน ธ.ค. 60 ตรวจรับและเผยแพร่ จ านวน 4,000 เล่ม

8.4 การจัดท าวีดทิัศน์สรุปผลงานของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิประจ าปี
 2560 ในรูปแบบสารคด ีความยาวประมาณ 15 นาที

1,000 แผ่น 20,600.00 0.00 คาดว่าจะไดเ้ริ่มด าเนินการประมาณเดอืน กันยายน 2561 
เน่ืองจากตอ้งรอการสรุปจากหนังสือสรุปผลงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
เพ่ือมาท าเปน็บทวีดทิัศน์ก่อน

8.5 การจัดจ้างท าส าเนาวีดทิัศน์ "บทบาทอ านาจหน้าทีข่องสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาติ" ในรูปแบบสารคด ีความยาวประมาณ 10 นาที

8,000 ชดุ 160,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างการปรับปรุงภาพและเน้ือหาให้ทันสมยั

8.6 สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิบสื่อมวลชน 1 ครั้ง 323,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างด าเนินการรวบรวมขอ้มลู

8.7 การส่งเสริมกิจกรรมเครือขา่ยผู้น านักประชาธิปไตย 40 โครงการ 200,000.00 0.00 อยูใ่นระหว่างการวางแผนก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเครือขา่ยผู้น านักประชาธิปไตย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

8.8 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

3 สื่อ/
กิจกรรม

250,000.00 4,000.00 1. ด าเนินการมอบดอกไมแ้สดงความยนิดใีนโอกาสตา่ง ๆ ดงัน้ี
  - เดอืน ตลุาคม 2560 ด าเนินการมอบดอกไมใ้นโอกาสครบรอบวันก่อตัง้
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์(21 ต.ค. 60) 
  - เดอืน พฤศจิกายน 2560 ด าเนินการมอบดอกไมใ้นโอกาสครบรอบ
วันก่อตัง้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน (7 พ.ย. 60) และสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกชอ่ง 7 (27 พ.ย. 60) 
  - เดอืน ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 98 ป ี
"ก าพล วัชรพล" (27 ธ.ค. 60)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ม.ค. 60 - ก.ย. 61

ก.พ. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

เม.ย. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ม.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P 9 การเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ สนง.วุฒิสภา และน าเสนอ
ผลงานวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตฯิ 2561 (Thailand
 Research Expo 2018)

1 เรื่อง 295,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างตรวจสอบขอ้มลู และวางแผนการน าเสนอผลงานวิจัย
ของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ

ส านักวิชาการ

26,619,800.00 3,748,486.42

หมายเหต ุ          S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม 9 โครงการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ

S 1 โครงการการจดัสวัสดิการเพ่ิมเติมและการสร้างการพ่ึงพาตนเอง 3 กิจกรรม 50,000.00 0.00  - ส านักการคลังและ
งบประมาณ

S 2 โครงการพัฒนานักวิจยัของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3 กิจกรรม 590,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างหารือกับทางส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ในการออกแบบสอบถาม เพ่ือมาด าเนินการสอบถามกับ
สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ

ส านักวิชาการ

2.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเน้ือหา จ านวน 18 ชม. 2 รุ่น 114,000.00 0.00  -

2.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเน้ือหา จ านวน 18 ชม. 2 รุ่น 118,000.00 0.00  -

2.3 สัมมนาติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และศึกษาดูงาน 2 รุ่น 358,000.00 0.00  -

S 3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based 
HRD)

5 กิจกรรม 1,593,000.00 829,430.00  - ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

3.1 การพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 2 กิจกรรมย่อย 162,000.00 0.00  -

3.1.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษา 2 หลักสูตร 97,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างการจัดท าหลักสูตรโดย กลุม่งานวิชาการและการพัฒนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

3.1.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4 หลักสูตร 65,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างการจัดท าหลักสูตรโดย กลุม่งานวิชาการและการพัฒนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ีพ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ม.ค. 61 - ม.ิย. 61

พ.ย. 60 - ม.ิย. 61

พ.ย. 60 - ม.ิย. 61

พ.ย. 60 - ม.ิย. 61

พ.ย. 60 - ม.ิย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.พ. 61

พ.ย. 60 - ก.พ. 61

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

3.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 3 หลักสูตร 410,000.00 316,750.00  -

3.2.1 หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา"

1 ครั้ง 1 ครั้ง 290,000.00 287,800.00 ด าเนินการจัดอบรม 12 รุ่น ๆ ละ 1 วัน แบง่เปน็ 2 กลุม่ ดังน้ี 
  1) ผู้บริหารและผบ.กลุม่/กลุม่งาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ต.ค. 60
  2) ข้าราชการส านักงานฯ รุ่นที่ 1 - 10 วันที่ 1, 6 - 8, 13 - 15, 
และ 20 - 22 พ.ย. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงาน

3.2.2 หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรก าหนดต าแหน่ง
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับต้น

1 ครั้ง 1 ครั้ง 30,000.00 28,950.00   ด าเนินการจัดอบรมให้แก่ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบตัิการที่มีคุณสมบตัิเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการ (ผู้ครบระยะเวลาประเมินตัง้แต่ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566) จ านวน 13 คน เมือ่วันที่ 15 และ 19 ธ.ค. 60  
ณ อาคารสุขประพฤติ 
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงาน

3.2.3 หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง
ในระดับทีสู่งขึน้" ประจ าปี พ.ศ. 2561

1 ครั้ง 90,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างการจัดท าหลักสูตรโดย กลุม่งานวิชาการและการพัฒนา 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ต.ค. 60 - ก.พ. 61

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ธ.ค. 60 - ก.พ. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

3.3 การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional 
Competency)

4 หลักสูตร 451,000.00 512,680.00  -

3.3.1 หลักสูตร "การพัฒนางานด้านการบริหารจดัการเอกสารและข้อมูล
ในยคุดิจติัล"

1 ครั้ง 1 ครั้ง 168,000.00 202,600.00 ด าเนินการจัดอบรมให้แก่ เจ้าพนักงานธรุการ และเจ้าพนักงานบนัทึกข้อมูล 
จ านวน 339 คน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ดังน้ี 
  รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 14 - 15 ธ.ค. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ 
  รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 ธ.ค. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ 
  รุ่นที่ 4 วันที่ 20 - 21 ธ.ค. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ 
ผลผลิต
ร้อยละ ... ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงาน

3.3.2 หลักสูตร "การพัฒนาเจา้หน้าทีต่ ารวจรัฐสภาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและพร้อมรองรับสถานการณฉ์ุกเฉิน"

1 ครั้ง 1 ครั้ง 82,000.00 77,080.00   ด าเนินการจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา จ านวน 31 คน 
เมือ่วันที่ 9 ธ.ค. 60 ณ สโมสรต ารวจ 
และวันที่ 23 ธ.ค. 60 ณ อาคารรัฐสภา 2 
ผลผลิต
ร้อยละ ... ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงาน

3.3.3 หลักสูตร "พัฒนาระบบบริหารจดัการในกระบวนการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

1 ครั้ง 161,000.00 233,000.00 อยูร่ะหว่างด าเนินการเสนอเลขาธกิารวุฒิสภาอนุมัติให้จัดโครงการ ให้แก่ 
ข้าราชการต าแหน่งนิติกรและวิทยากรที่ไม่เคยรับการฝึกอบรมหลักสูตรน้ี  
โดยก าหนดจัด 2 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ดังน้ี 
  1. ภาควิชาการและฝึกปฏิบตัิ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 10 ม.ค. 61 และ
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 17 ม.ค. 61 ณ อาคารสุขประพฤติ 
  2. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ด ารงธรรม รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 23 ม.ค. 61 และ
ทดสอบความรู้ รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 30 ม.ค. 61 ณ อาคารสุขประพฤติ

3.3.4 หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรบุคคลในยคุ 4.0" 1 ครั้ง 40,000.00 0.00  -

3.4 การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 1 ครั้ง 500,000.00 0.00  -

3.5 การพัฒนาข้าราชการทีไ่ด้รับการบรรจใุหม่ 1 ครั้ง 70,000.00 0.00  -

ต.ค. 60 - ก.พ. 61

ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

ต.ค. 60 - พ.ย. 60

พ.ย. 60 - ก.พ. 61

ม.ค. 61 - ก.พ. 61

ก.ค. 61 - ก.ย. 61

ม.ค. 61 - ม.ิย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 4 โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
(Competency based HRD) เพ่ือประกอบการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

2 ครั้ง 150,000.00 0.00 1. การพัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) 
และแผนเส้นทางความก้าวหน้า ด าเนินการดังน้ี 
  - แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางและติดตามผล
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development 
Plan : IDP) ของส านักงานฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
2. อยูร่ะหว่างจัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ของบคุลากร (Competency based HRD) เพ่ือประกอบการจัดท า
แผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 
และอยูร่ะหว่างประสานวิทยากรผู้เชีย่วชาญเพ่ือบรรยายให้ความรู้

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

S 5 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 2 กิจกรรม 1,400,000.00 222,407.00 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

5.1 การฝึกอบรมประจ าปี 5 หลักสูตร 800,000.00 90,000.00 1. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารระหว่างประเทศชัน้สูง 
(Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 13 
ระหว่างวันที่ 7 ม.ิย. - 8 ก.ค. 61 โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.แก้วเกศร์ 
ถาวรพันธ)์  จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
2. การศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง 
ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 8 ก.ค. 61 
โดยมีผู้เข้าอบรม 11 คน (1. นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร 2.นางยุวดี รูปขจร 
3.นายประเสริฐ สีเลิศ 4.น.ส.ยุวนิตย์ ไมเด็น 5.นางนพวรรณ เชาวสกู 
6.นายอุสาห์ ชูสินธ ์7.นางเสาวลักษณ ์บวัทอง 8.นางผุสดี ดวงบบุผา 
9.นายชูชาติ หอมจันทึก 10.นายบญุสงค์ ลาค า 11.นางศศกร รอดโฉม)  
จัดโดยสถาบนัพระปกเกล้า

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

5.2 การฝึกอบรมอ่ืนๆ 20 หลักสูตร 2 หลักสูตร 6,000,000.00 132,407.00 1. อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเขียนเชิงปฏิบตัิการ 1 
(Writing Workshop 1 : From Sentence to Paragraph) 
ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60 (5 วัน) ผู้เข้าอบรม 1 คน 
(นางสุวรรณ ีหุตายน) จัดโดย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2. อบรมภาษาอังกฤษผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 
หลักสูตร General English ระดับต้น (Pre-Intermediate Level) 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 เดือน (40 ชม.) ผู้เข้าอบรม 1 คน 
(นายปกรณ ์นวลมณี) จัดโดย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
3. อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส 
ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 60 - 14 ม.ีค. 61 (30 ชม.) โดยมีผู้เข้าอบรม 4 คน 
(1.นางวรวิมล รัตนมาลี 2.นายปกรณ ์นวลมณ ี3.นายปยิะชาติ ชืน่จิต 
4.น.ส.ธนิยา อุมะวิชนี) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 
4. เสวนาวิชาการเปดิโลกยุคใหม่กับการวิจัยอนาคตการณ ์รุ่นที่ 2 
เมือ่วันที่ 12 ธ.ค. 60 (1 วัน) โดยมีผู้เข้าอบรม 3 คน (1. น.ส.เรไร ล าเจียก 
2.นายอลนกรณ ์ค าด้วง 3.น.ส.ศิริวรรณ มนอัตระผดุง) 
จัดโดย มูลนิธ ิศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิร์ัฐสินธุ ์เพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิจัย 
5. อบรมหลักสูตรงานพิธกีาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ม.ค. 61  
โดยมีผู้เข้าอบรม 2 คน (1.นายกริญ จันทรจรัสวัฒน์ 2.นายเรวัต 
วรรณนุรักษ์)  จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

S 6 โครงการพัฒนาการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 3 กิจกรรม 140,000.00 0.00 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

6.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจดัการความรู้ 
(KM Team)

1 ครั้ง 50,000.00 0.00   ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานฯ 
ครั้งที่ 1/2560 เมือ่วันที่ 25 ธ.ค. 60 เพ่ือพิจารณาแนวทาง
การจัดการความรู้ฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
และพิจารณาแผนการด าเนินการของคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

6.2 การด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ 3 องค์ความรู้ 12,000.00 0.00  -

6.3 การจดักิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 1 ครั้ง 78,000.00 0.00  -

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

พ.ย. 60 - ก.ย. 61

พ.ย. 60 - ก.พ. 61

ม.ค. 61 - ก.ย. 61

ส.ค. 61 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 7 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Development) 1 ครั้ง 48,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างศึกษาและวิเคราะห์แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

S 8 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย
กับต่างประเทศ

4 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000,000.00 427,412.19   1. ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติและเลขาธกิารวุฒิสภาได้พิจารณา
อนุมัติให้ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เข้าร่วมแลกเปลีย่น
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธ.ค. 60 จ านวน 6 คน 
ได้แก่ 1) นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ ์2) นายจรงค์ กลับชนะ 
3) นายปณธิศัร์ ปทุมวัฒน์ 4) นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ ์
5) นางสาวบษุยพรรณ ปกัการะโน 6) นางสาวพรพนา ปาเฉย
  2. รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปนิส์ได้มีหนังสือถึงส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
แจ้งก าหนดการแลกเปลีย่น ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปนิส์ 
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - กุมภาพันธ ์2561 โดยอยูร่ะหว่างน าเสนอ
ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติและเลขาธกิารวุฒิสภาพิจารณา
อนุมัติให้ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เข้าร่วมแลกเปลีย่น 
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปนิส์ จ านวน 6 คน ได้แก่ 
1) นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน 2) นายปยิะชาติ ชืน่จิต 
3) นางสาวธญัชนก วิริยะมงคลชัย 4) นายวราพงษ์ เทพรงค์ทอง 
5) นางสาวมาณริกา จันทาโภ 6) นางธนยา สิงห์มณี

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ธ.ค. 60 -เม.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง 7 ทุน 2,800,000.00 0.00   1. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลได้มีหนังสือขอความร่วมมือทุกส านักและ
กลุม่ตรวจสอบภายใน ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน 
ณ ต่างประเทศ เพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก าหนด 
แนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลจัดท าแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา
และทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอเลขาธกิารวุฒิสภา 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ทั้งน้ี เลขาธกิารวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ 
แนวทางดังกล่าวแล้ว ซ่ึงส านักพัฒนาทรัพยากรจะได้ด าเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

9.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ 5 ทุน 1,500,000.00 0.00  -

9.2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 1 ทุน 800,000.00 0.00  -

9.3 ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 1 ทุน 500,000.00 0.00  -

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 10 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ณ ต่างประเทศ

7 ครั้ง 1 ครั้ง 2,482,000.00 1,823,000.00   1. การศึกษาดูงานต่างประเทศของ นายสมใบ มูลจันที ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรแบบอย่างแนวปฏิบตัิชัน้เลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(Best Practices in HR) รุ่นที่ 6 ณ ประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส 
ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 60 จัดโดย สถาบนัทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. การอบรมต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร
ระหว่างประเทศชัน้สูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)
 รุ่นที่ 13 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 17 ม.ิย. - 7 ก.ค. 61 
โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.แก้วเกศร์ ถาวรพันธ)์ 
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
  3. การศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง 
ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 8 ก.ค. 61 
(300 ชม.) โดยมีผู้เข้าอบรม 11 คน (1. นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร 
2.นางยุวดี รูปขจร 3.นายประเสริฐ สีเลิศ 4.น.ส.ยุวนิตย์ ไมเด็น 
5.นางนพวรรณ เชาวสกู 6.นายอุสาห์ ชูสินธ ์7.นางเสาวลักษณ ์บวัทอง 
8.นางผุสดี ดวงบบุผา 9.นายชูชาติ หอมจันทึก 10.นายบญุสงค์ ลาค า 
11.นางศศกร รอดโฉม) จัดโดย สถาบนัพระปกเกล้า

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

S 11 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการปฏิบัติงานยคุ 4.0

3 กิจกรรม 471,100.00 98,408.00 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

11.1 คิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยคุ 4.0 1 ครั้ง 240,000.00 0.00  -

11.2 เชือ่มสามัคคีท าดีถวายพ่อหลวง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 141,100.00 98,408.00   ด าเนินการจัดกิจกรรม เมือ่วันที่ 27 ธ.ค. 60 ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม 
(เกาะนก) เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

11.3 รณรงค์และเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร 3 ประเภท 90,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างเตรียมความพร้อมส าหรับรณรงค์และเผยแพร่วัฒนธรรม
องค์กรต่อเน่ืองจากการสร้างปฏิญญาเปน็ผู้น าวัฒนธรรมองค์กร

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ม.ค. 61 - ม.ีค. 61

พ.ย. 60 - ม.ค. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 12 โครงการสัมมนาผู้บริหารสร้างปฏิญญาเป็นผู้น าวัฒนธรรมองค์กร 1 ครั้ง 1 ครั้ง 340,000.00 11,111.00   ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารฯ หัวข้อ บทบาทของผู้บริหาร
ในการสร้างจริยธรรมในองค์กร โดยพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ ์
เปน็วิทยากรบรรยาย เมือ่วันที่ 28 ธ.ค. 2560 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 
  ทั้งน้ี จะมีการติดตามผลเพ่ือน าไปจัดท าเปน็ปฏิญญาส านักและส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภาต่อไป 
ผลผลิต
มีปฏิญญาผู้บริหารและมีการลงนามว่าจะน าไปปฏิบตัิ จ านวน ... ฉบบั
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามปฏิญญาที่ได้ลงนามไว้

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

S 13 โครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 140,000.00 0.00   ด าเนินการจัดโครงการฯ โดยมีการอภิปรายความรู้เก่ียวกับภัยของ
การทุจริตคอรัปชัน่ ในหัวข้อ ถอดบทเรียนการทุจริต : วิกฤตที่ข้าราชการ
ต้องเรียนรู้ และ หัวข้อ การปลุกส านึกต้านโกง มุง่ชีวิตพอเพียง 
ณ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เมือ่วันที่ 20 ธ.ค. 60 
โดยเดินทางไปศึกษาดูงานองค์กรที่มีชือ่เสียงในด้านความดี 
เมือ่วันที่ 21 ธ.ค. 60 ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี 
ผลผลิต
ร้อยละ ... ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริต
หรือการต่อต้านการทุจริต
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมที่ผู้บงัคับบญัชารับรองว่าประพฤติตน
ซ่ือสัตย์สุจริต
ร้อยละ ... ของบคุลากรผู้เข้าร่วมมีความตระหนักถึงภัยของการทุจริต

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

S 14 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความโปร่งใส

1 ครั้ง 183,000.00 0.00  - ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ม.ค. 61 - ม.ีค. 61

เม.ย. 61 - ม.ิย. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

3 กิจกรรม 227,000.00 266,114.00 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

15.1 การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส ระดับกลาง

1 ครั้ง 1 ครั้ง 55,000.00 265,314.00   ด าเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ย. 60  
ณ ส านักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร 
และศึกษาดูงาน ณ บริษัทเครือเบทาโกร และโครงการเขือ่นปา่สัก
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดลพบรุี โดยมีผู้เข้าร่วม 170 คน

15.2 คัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานผู้ยดึมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

1 ครั้ง 22,000.00 0.00  -

15.3 วันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานทีย่ดึมั่นปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

1 ครั้ง 150,000.00 800.00  -

S 16 โครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ยคุ 4.0

1 ครั้ง 240,000.00 0.00 อยูร่ะหว่างด าเนินการพิจารณาการด าเนินการจาก 2 ส่วน คือ
  1) การจัดท าแผนการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยได้สอบถามไปยังส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
ที่เปน็หน่วยงานจัดท าแผนฯ ซ่ึงแผนดังกล่าวยังอยูร่ะหว่างการจัดท า 
และเมือ่ด าเนินการเสร็จแล้ว จะส่งเรื่องมายังส านักงานฯ ต่อไป 
  2) ก าหนดกลุม่เปา้หมายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้เปน็ผู้แทนของแต่ละ
ส านักที่ได้รับการแต่งตัง้เปน็คณะท างานส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของแต่ละส านัก 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
หรือฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดท าหนังสือแจ้งให้ส านัก/กลุม่งาน 
ด าเนินการแต่งตัง้คณะท างานส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสฯ ภายในแต่ละส านัก/กลุม่งาน ให้แล้วเสร็จ 
  ทั้งน้ี ขณะอยูร่ะหว่างการศึกษาข้อมูล ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการจัดโครงการ
ในไตรมาสที่ 2  ณ ต่างจังหวัด วิทยากร ที่มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ หรือความต้องการขององค์กรต่อไป

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

พ.ย. 60 - ก.ย. 61

พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ม.ค. 60 - ม.ิย. 61

ก.ค. 61 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - พ.ค. 61



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

S 17 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ และบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

3 กิจกรรม 120,000.00 0.00 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

17.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติ

1 ครั้ง 42,550.00 0.00   จัดท าร่างแผนงาน กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT 
ส าหรับสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ตามแผนปฏิบตัิราชการ

17.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT 
ส าหรับบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1 ครั้ง 13,450.00 0.00   จัดท าร่างแผนงาน กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับบคุลากรส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ตามแผนปฏิบตัิราชการ

17.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ด้าน ICT 
ส าหรับ SuperUser"

1 ครั้ง 64,000.00 0.00   จัดท าร่างแผนงาน กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ด้าน ICT ส าหรับ SuperUser"

S 18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 12,000.00 0.00   อยูร่ะหว่างการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการศึกษาดูงาน

กลุม่งานตรวจสอบภายใน

12,986,100.00 3,677,882.19

หมายเหตุ           S = โครงการตามยุทธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม 18 โครงการ

ธ.ค. 60 - ส.ค. 61

ธ.ค. 60 - ส.ค. 61

ก.พ. 61 - ม.ิย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ก.พ. 61 - ส.ค. 61



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศ

S 1 โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านนิติบัญญตัิกับเครือข่าย
ภายในประเทศ

2 กิจกรรม 229,000.00 0.00 ส านักการต่างประเทศ

1.1 การศึกษาดูงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่าย
ทีม่ีภารกิจเก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน

1 ครั้ง 26,700.00 0.00  -

1.2 การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ีการด าเนินการ
เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง

1 ครั้ง 202,300.00 0.00  -

S 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
ภายในประเทศ

2 กิจกรรม 164,000.00 0.00 ส านักการต่างประเทศ

2.1 การสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
ภายในประเทศ"

1 ครั้ง 122,100.00 0.00  -

2.2 การศึกษาดูงานฯ 1 ครั้ง 41,900.00 0.00  -

S 3 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเครือข่าย 2 กิจกรรม 203,000.00 0.00 ส านักภาษาต่างประเทศ

3.1 การจดันิทรรศการและสัมมนาเรียนรู้โลกกว้าง 1 ครั้ง 44,300.00 0.00 อยูร่ะหว่างการศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของกิจกรรม

3.2 การเสวนาสร้างเครือข่าย 1 ครั้ง 158,700.00 0.00 อยูร่ะหว่างการศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของกิจกรรม
596,000.00 0.00

หมายเหตุ           S = โครงการตามยุทธศาสตร์
                         P = งานประจ า

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ีพ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ

งบประมาณที่เบกิจ่าย
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

รวม 3 โครงการ

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61

พ.ค. 61 - ส.ค. 61

พ.ค. 61 - ส.ค. 61

ม.ค. 61 - ส.ค. 61

พ.ค. 61 - ม.ิย. 61

ม.ิย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - พ.ค. 61

ม.ค. 61 - ก.ย. 61


