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สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒                                 
รอบ ๖ เดอืน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)                                                         

ด าเนินการเสร็จ ๒๗ โครงการ/งาน 

ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า ผลการด าเนินการ ส านักที่รับผิดชอบ 

๑. ไตรมาสที่ ๑ ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ด าเนินการแลว้ ส านักนโยบายและแผน 

๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๓.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม                        
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร 
บุคคล 

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

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๕.  โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD)          
เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

- ปรับหลักสูตร              
- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ     

ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๖.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๗.  โครงการStrong Stronger Strongest              
:  พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด 

- ก าหนด วันที่ ๒๗ 
- ๒๘ เม.ย.๖๒  

ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑ ไตรมาสที่ ๒ โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคล                                

ด าเนินการแลว้ ส านักบริหารงานกลาง 

๒ 
 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ 
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักบริหารงานกลาง 

๓ 
 

โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักการคลงั         
และงบประมาณ 

๔ 
 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๕ 
  

โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญัติ ส าหรับ
ข้าราชการสายงานวทิยาการ 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๖ 
 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจรัฐสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๗ 
  

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 
 



ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า ผลการด าเนินการ ส านักที่รับผิดชอบ 

๘ ไตรมาสที่ ๒ โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญัติ ส าหรับ
ข้าราชการสายงานนิติการ 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 
 

๙ 
 

โครงการ Digital Thinking : การขัดกัน      
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับสว่นรวม 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑๐ 
 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง
ในระดับทีสู่งขึ้น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑๑ 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑๒ 
 

โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจดัการเร่ืองราว
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการแลว้ 
ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑๓ 
 

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพนัธ์องค์กรในยุคดิจิทัล 

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑๔ 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดท า
รายงานการประชุม (ชวเลข) เพื่อสนับสนุน
งานนิติบัญญัต ิ

ด าเนินการแลว้ ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 
 

๑๕  โครงการพัฒนากระบวนงานเชิงรุก ด าเนินการแลว้ ส านักนโยบาย และแผน 
๑๖ 

 
โครงการจ้างจัดท าส าเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D 
ANIMATION ที่เก่ียวข้องกับวุฒสิภา 

งดจัดกิจกรรม ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

๑๗ 

 

โครงการหน้าบา้น – น่ามอง ด าเนินการแลว้                 
๑ กิจกรรม อีก ๒ 
กิจกรรม ก าหนด
จัดเดือน เม.ย. และ
พ.ค. ๖๒  

ส านักบริหารงานกลาง 

๑๘ 
 

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการ 

ด าเนินการแลว้ ๑ 
กิจกรรม  

ส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ 
และ ๓ 

๑๙ 

 

โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

ด าเนินการแลว้                 
๑ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๒ จัด
เดือน เม.ย.๖๒ 

ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 
 

๒๐ 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่าของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

จัดกิจกรรมวันที่ 
๒๒ – ๒๕ เม.ย.๖๒ 

ส านักนโยบายและและ
แผน/ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

๒๑ 

 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล   
การพิมพ์ 

ด าเนินการแลว้                 
๑ กิจกรรม 
คงเหลือ ๑ 
กิจกรรม  
 

ส านักพฒันาทรัพยากร
บุคคล 



 

ล าดับ 
ก าหนด

ด าเนินการ 
โครงการ/งานประจ า ผลการด าเนินการ ส านักที่รับผิดชอบ 

๒๒ ไตรมาสที่ ๒ โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ส านักพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

๒๓  โครงการจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่งในองค์กร อยู่ระหว่างด าเนนิการ ส านักบริหารงาน
กลาง 

๑. ไตรมาสที่ ๓ โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้าง   
การพึ่งพาตนเอง 

ด าเนินการแลว้ ส านักการคลงั  
และงบประมาณ 

๒. ไตรมาสที่ ๓ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสส าหรับ
สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาตแิละบุคลากรของ
หน่วยงาน 

ด าเนินการแลว้ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

๑. ไตรมาสที่ ๔ การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ
โปรแกรมประยุกต ์
 

ด าเนินการแลว้ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

๒  การเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง (Leased 
Line) 
 

ด าเนินการแลว้ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

ด าเนินการแลว้ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

๔  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ท าการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                      
(ณ อาคารสุขประพฤต)ิ 
 

ด าเนินการแลว้ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

 
 

                                                                       ข้อมูล ณ วันที ่๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

    



ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ด ำเนินกำรแล้ว
เสรจ็

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
รอระยะเวลำ

ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่1 กำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรทีดี่ 9 5 3 0 0 4 1 0 0 4
และมีประสิทธภิำพ โครงกำร 44.44%
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่2  กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร โครงกำร 0.00%

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่3 กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 7 3 1 0 0 4 4 0 0 5
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย โครงกำร 71.43%

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่4 กำรประชำสัมพันธแ์ละกำรสรำ้ง 8 4 1 0 0 4 0 0 0 1
ภำพลักษณ์องค์กร โครงกำร 12.50%

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่5 กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 36 36 17 0 0 0 0 0 0 17
ให้มีควำมเป็นเลิศ โครงกำร 47.22%

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่6 กำรพัฒนำเครอืข่ำยและควำมรว่มมือ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ทัง้ในและต่ำงประเทศ โครงกำร 0.00%

54 22 0 0 12 5 0 0

โครงกำร 40.91%
 (จ ำแนกงบประมำณ)

งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำยจรงิ (บำท)
รอ้ยละของกำร

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

(บำท)
เบิกจ่ำยจรงิ 

(บำท)
รอ้ยละของกำร

เบิกจ่ำย
ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่1 กำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรทีดี่
และมีประสิทธภิำพ 2,199,000.00      1,993,000.00 95,570.00 4.80 206,000.00 5,700.00 2.77 101,270.00 4.61

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่2  กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำน
กฎหมำยและวิชำกำร 1,234,700.00      1,234,700.00 48,912.00 3.96 0.00 0.00 0.00 48,912.00 3.96

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่3 กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 32,252,200.00    7,069,200.00 0.00 0.00 25,106,000.00 7,208,333.32 28.71 7,208,333.32 22.35

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่4 กำรประชำสัมพันธแ์ละกำรสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 23,140,800.00    12,760,000.00 3,265,948.24 25.60 10,380,800.00 4,118,679.12 39.68 7,384,627.36 31.91

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่5 กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล
ให้มีควำมเป็นเลิศ 11,553,800.00    11,553,800.00 4,522,748.50 39.15 0.00 0.00 0.00 4,522,748.50 39.15

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่6 กำรพัฒนำเครอืข่ำยและควำมรว่มมือ
ทัง้ในและต่ำงประเทศ 364,000.00        364,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมงบประมำณ
เบิกจ่ำย (บำท)

รอ้ยละของกำร
เบิกจ่ำยภำพรวม

-                                  11,332,712.44 31.75 19,265,891.18 27.2335,692,800.00

ประเด็นยทุธศำสตร์
งบประมำณทัง้หมด

 (บำท)

โครงกำรตำมยทุธศำสตร์ งำนประจ ำ

รวม 70,744,500.00   34,974,700.00 7,933,178.74 22.68

27

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน   (เดือนตุลำคม  2561- มีนำคม 2562) 

ประเด็นยทุธศำสตร์
รวมจ ำนวน

โครงกำรทัง้หมด

โครงกำรตำมยทุธศำสตร์ งำนประจ ำ

รวมจ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

รวม 66



#VALUE!

1 ส ำนักประชำสัมพันธ์ 6 โครงกำร 0 โครงกำร 22,640,800.00 7,384,627.36 32.62
2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 6 โครงกำร 2 โครงกำร 255,400.00 95,350.00 37.33
3 ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 2 โครงกำร 2 โครงกำร 1,655,000.00 22,800.00 1.38
4 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 1 โครงกำร 0 โครงกำร 164,000.00 0.00 0.00
5 ส ำนักวิชำกำร 5 โครงกำร 0 โครงกำร 1,636,000.00 48,912.00 2.99
6 ส ำนักกรรมำธิกำร 1 , 2 , 3 1 โครงกำร 0 โครงกำร 88,700.00 0.00 0.00
7 ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 1 โครงกำร 0 โครงกำร 118,600.00 42,918.00 36.19
8 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 31 โครงกำร 15 โครงกำร 11,222,200.00 4,371,730.50 38.96
9 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 8 โครงกำร 6 โครงกำร 32,462,200.00 7,208,333.32 22.21
10 ส ำนักกำรพิมพ์ 1 โครงกำร 0 โครงกำร 50,000.00 0.00 0.00
11 ส ำนักนโยบำยและแผน 4 โครงกำร 2 โครงกำร 451,600.00 91,220.00 20.20

66  โครงการ 27  โครงการ 70,744,500.00 19,265,891.18 27.23

หมำยเหตุ :  
1. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 66 โครงกำร 
2. บำงโครงกำรมีกิจกรรมย่อยยังมีกำรด ำเนินกำร  และเมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องท ำให้จ ำนวนภำพรวมของโครงกำร มีจ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จน้อย
3. จ ำนวนโครงกำรที่ต้องจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในแต่ละเดือนมีดังนี้ 

ตุลำคม - พฤศจิกำยน 61  ไม่มีโครงกำรที่แล้วเสร็จ  มีนำคม 62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  12  โครงกำร กรกฎำคม 62  จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  2  โครงกำร
ธันวำคม 61  จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 7  โครงกำร เมษำยน โครงกำรที่แล้วเสร็จ  4   โครงกำร 62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  4   โครงกำรกำรที่แล้วเสร็จ  4   โครงกำร สิงหำคม 62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  1   โครงกำร
มกรำคม  62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  6   โครงกำร พฤษภำคม 62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  5  โครงกำร กันยำยน 62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ   21  โครงกำร
กุมภำพันธ์ 62  จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  5   โครงกำร มิถุนำยน 62 จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  3   โครงกำร

รวม

ตารางภาพรวมการด าเนินการรายส านัก ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน   (เดือนตุลาคม  2561- มีนาคม 2562) 

ที่ ส ำนัก โครงกำรทั้งหมด
โครงกำรที่ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) งบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง (บำท)

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ



70,744,500.00   บาท
19,265,891.18 บาท

27.23               

งบประมาณทัง้หมด
เบิกจ่ายจริง

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตราชการประจ าปี  พ.ศ. 2562 
  ไตรมาสที ่2 รอบ 6 เดือน   (เดือนตุลาคม  2561- มีนาคม 2562) 

(จ าแนกงบประมาณโครงการตามยทุธศาสตร์ และงานประจ า)

(งบประมาณภาพรวม)

ร้อยละเบิกจ่าย

70,744,500.00 

19,265,891.18

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

34,974,700.00 35,692,800.00

7,933,178.74 11,332,712.44

งบประมาณ

เบกิจา่ย



การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) 

โครงการทั้งหมด 66 โครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ

40.91

(จ านวนโครงการภาพรวม)

(จ าแนกโครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ (จ าแนกโครงการตามยทุธศาสตร ์และงานประจ า)

ร้อยละ

โครงการท ัง้หมด
66 โครงการ        

ด าเนนิการแลว้เสร็จ
27 โครงการ                
( 21.21 %)
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โครงการตามยทุธศาสตร์ งานประจ า

โครงการทัง้หมด ด าเนนิการแลว้เสร็จ



   

    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 การบรหิารจัดการองค์กรทีดี่และมีประสิทธภิาพ

1 โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ที ่2            
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

ต.ค. 61 - ก.ย.62 1,605,000.00        1,605,000.00 1.สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จดัจา้ง บ. สุธาสิน กรุ๊ป จ ากดั ด าเนินการ
 ตามสัญญาเลขที่ 15/2562 ลว. 14 ม.ค. 62 ก าหนดส่งมอบงาน
และจา่ยเงิน แบง่เปน็ 4 งวดๆ ละ 282,000 บาท สถานที่
ด าเนินงานหอ้งประชุม ชั้น 28                                             
2. คกก.ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว จดัเกบ็เอกสารจ านวน 1.2 ล้าน
แผ่นแล้ว

 ผลผลิต สนง.เลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลการจดัเกบ็เอกสารด้าน
การเงิน ต้ังแต่ พ.ศ. 2553-2554 และ2559 - ปจัจบุนั จ านวน 1 
ฐานข้อมูล (ได้มีการจดัท าสัญญาและด าเนินการสแกนเอกสารแล้ว 
เปน็การเบกิจา่ยตามรอบระยะเวลาในการตรวจงาน)            
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักการคลังและงบประมาณ

2 การตรวจประเมินเพ่ือติดตามการรกัษาระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 
9001:2015

ธ.ค. 61 - ก.ย.62 50,000.00                      50,000.00           1. จดัท าแผนการด าเนินงานการตรวจประเมินเพือ่เพือ่ติดตามการ
รักษาระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2015                     
2. ด าเนินการประสานงานกบัสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO 
เกี่ยวกบัรายละเอยีดก าหนดการตรวจประเมิน โดยจะมีการเบกิจา่ย
งบประมาณช่วงไตรมาสที่ 3

ส านักการพิมพ์

3 ช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ย. 61 - ก.พ.62 33,000.00                      27,300.00           จดักจิกรรมวันที่ 3  ธ.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอ้ง 2702 
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร (23 คน) และผู้แทน
ส านักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (37) คน รวม 40 คน

 ผลผลิต ร้อยละ 66.66 ของกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2562 ตามที่ก าหนด               
ผลลัพธ ์1. ผลการประเมินความรับรู้ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบ
การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 4.00  คะแนน (ตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า 4.00 คะแนน)                                                     
 2 รอผลการประเมินองค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (ตาม
เกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 4.50 แนน)

ส านักนโยบายและแผน

4 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

ต.ค. 61 - เม.ย.62 220,000.00                    220,000.00          ก าหนดจดักจิกรรม วันที่ 22-25 เม.ย.62 แบง่เปน็  2 รุ่น ดังนี้   
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 เม.ย.62 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 เม.ย.62       
  ณ หอ้ง 2702 อาคารสุขประพฤติ

ส านักนโยบายและแผน

5 โครงการพัฒนากระบวนการท างานเชิงรกุ พ.ย. 61 - ก.ย.62 125,000.00                    39,480.00            เปน็โครงการที่มีการปรับรูปแบบกจิกรรมใหม้ีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ผลผลิต ร้อยละ 100 ของหน่วยงานภายในสังกดัส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนากระบวนการท างานเชิงรุก             
ผลลัพธ ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักนโยบายและแผน

5.1 กจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้และชี้แนะแนวทาง "การพัฒนากระบวนการท างาน   
  เชิงรุก" แกก่ลุ่มเปา้หมาย

ม.ีค 61/เม.ย/ส.ค62 47,000.00                        38,520.00-            จดักจิกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ วันที่ 28-29 ม.ีค.62 ณ อาคาร  
สุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 105 คน

ส านักนโยบายและแผน

ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ.2562  ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน   (เดือนตุลาคม  2561- มีนาคม 2562) 

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

5.2 ส านักต่าง ๆ จดักจิกรรมแลกเปล่ียนข้อมูล ส่ือสารวิธีการปฏิบติังานตาม
กระบวนการที่พัฒนาปรับปรุงการท างาน

ก.พ. - ม.ีค.62 78,000.00                        78,000.00            ส านักนโยบายและแผน

6 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหวประจ าอาคารสุขประพฤติและอาคารรฐัสภา 2 (สว.)

ธ.ค. 61 - ส.ค.62 80,600.00                      80,600.00           เปน็โครงการที่ขอปรับเปล่ียนกจิกรรมใหม้ีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ส านักบรหิารงานกลาง

1) จดัอบรมด้านดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ธ.ค. 61 - ม.ค.62 29,700.00                        29,700.00            

2) จดัอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนย้ายผู้บาดเจบ็ พ.ค. - ม.ิย.62 14,000.00                        14,000.00            

3) ฝึกซ้อมเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องใหเ้กดิความช านาญ พ.ค. - ม.ิย.62 29,700.00                        29,700.00            

4) การดับเพลิงขั้นต้นซักซ้อมการอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ม.ิย. -ก.ค.62 7,200.00                          7,200.00              

7 พิธอี าลาราชการ ประจ าปี 2562  ก.ย. 62 42,400.00                      42,400.00           ด าเนินการตามแผนงานประสานงานกบัส่วนที่เกี่ยวข้อง ก าหนดจดั
กจิกรรมช่วงไตรมาสที่ 4

ส านักบรหิารงานกลาง

1) จดัท าบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพือ่เปน็เกยีรติแกผู้่เกษียณอายุราชการ  ก.ย. 62 1,000.00                          1,000.00              ส านักบริหารงานกลาง

2) พิธีอ าลาราชการ ประจ าป ี2562  ส านักบริหารงานกลาง ตามแผนปฏิบติัราชการ  ก.ย.62 41,400.00                        41,400.00            ส านักบริหารงานกลาง

8 โครงการสรา้งความเข้มแข็งในการบรหิารงานบุคคล ต.ค. 61 - ก.ย.62 15,000.00                      4,950.00             1.จดัอบรมวันที่ 25  ต.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอ้ง 2702 
อาคารสุขประพฤติ เปา้หมาย ผู้บริหาร และขรก.             
ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 91.13                                                 
     2.จดัอบรมวันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอ้ง 
2702 อาคารสุขประพฤติ เปา้หมาย ผู้บริหาร และขรก.      
ผลผลิตที่ 2 ร้อยละ 71.55

ผลผลิต ร้อยละ 81.34 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ       
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงาน 
 ด้านการบริหารงานบคุคลตามกฎหมายใหม่                          
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักบรหิารงานกลาง

9 โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งในองค์กร ต.ค. 61 - ม.ิย.62 28,000.00                      28,000.00           1. ทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารในปทีี่ผ่านมา และแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งผอ.ส านักสนง.เลขาธิการ
วุฒิสภาตามค าส่ังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   3440/2561 ลง
วันที่ ณ วันที่ 8 ต.ค.61  และส ารวจต าแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากการ
เกษียณในแต่ละป ีและตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ที่มีสิทธิ เข้ารับ
การสรรหา เพือ่เปน็ผู้สืบทอดต าแหน่งผอ.ส านัก  เพือ่เสนอคกก.ฯ   
                                                                            2. 
คกก.ฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการสรรหา      ผู้
สืบทอดต าแหน่งผอ.ส านัก และประกาศคกก.ฯ เร่ือง แผนสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหาร                                                       3. 
วันที่ 25 ม.ีค. 62 คกก.ฯประชุมคร้ังที่ 1/2562 เหน็ชอบร่าง
ประกาศฯและแผนฯ มอบใหฝ่้ายเลขาฯ เผยแพร่ และจดัประชุม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ แผนสืบทอดต าแหน่งผอ.ส านักใหแ้ก่
กลุ่มเปา้หมาย (เดือนเม.ย. 62 )

ส านักบรหิารงานกลาง

  ส านักบริหารงานกลางก าหนดจดักจิกรรมวันที่ 14 พ.ค. 62 การดับเพลิงขั้นต้น      การ
ซักซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
กลุ่มเปา้หมายตัวแทนส านักต่างๆ 160 คน  วันที่ 25 พ.ค 62 การ
ทบทวนการดับเพลิงขั้นต้นการซักซ้อมการอพยพหนีไฟและการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น กลุ่มเปา้หมาย 60 คน  วันที่ 28 พ.ค 62 
การดับเพลิงและการซักซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าป ี
กลุ่มเปา้หมาย บคุลากรที่ปฏิบติังานในอาคารสุขประพฤติ



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

งบประมาณประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 2,199,000.00                  2,097,730.00       



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

1 โครงการพัฒนาทักษะและเสรมิสรา้งสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมาธกิาร

ต.ค. 61 - ก.ย.62 88,700.00                      88,700.00           โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการขอปรับรูปแบบกจิกรรมใหม้ีความ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น

ส านักกรรมาธกิาร 1 , 2 , 3

กจิกรรมที่ 1 ชุมชนนักปฎิบติัแลกเปล่ียนเรียนรู้การสนับสนุนการด าเนินงาน ต.ค. 61 - ม.ค.62 31,700.00                        31,700.00            จดัสัมมนากลุ่มย่อย 2 คร้ัง     คร้ังที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.62 เร่ือง คู่มือ
ด้านการประชุมคณะกรรมาธิการคร้ังที่ 2 วันที่ 2 เม.ย.62  เร่ือง 
คู่มือการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ  ณ อาคารสุขประพฤติ

ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กจิกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงาน ต้นแบบ (Best Practice) การน าข้อมูลมาจดัท า 
Info Graphic ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานรัฐบาล
อเิล็กทรอนิกส์

ก.พ 62 22,800.00                        22,800.00            ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กจิกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ "Info Graphic Presentation Workshop and
 Training"

พ.ค 62 34,200.00                        34,200.00            ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กจิกรรมที่ 4 จดัท า Info Graphic ก.พ -พ.ค 62 -                                 -                     ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

กจิกรรมที่ 5 เล่าสู่กนัฟัง พ.ค 62 -                                 -                     ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

2 โครงการเสรมิสรา้งความรูใ้นวงงานนิติบัญญัติ ต.ค. 61 - ก.ย.62 588,000.00                    547,198.00         อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดประเด็นจดัโครงการสัมมนาทาง
วิชาการของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ

ส านักวิชาการ

3 โครงการน าเสนอข้อมูลองค์ความรูท้างการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
นิติบัญญัติ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 258,000.00                    256,250.00         ด าเนินการประชุมระหว่างสนง.เลขาธิการวุฒิสภา และ สกว.  คร้ังที่
 1/2562 เมื่อวันที่ 21  ม.ีค. 62  ณ อาคารสุขประพฤติ  เพือ่หารือ
รายละเอยีดของแผนกจิกรรมที่จะด าเนินงานม ซ่ึงที่ประชุมเหน็
ร่วมกนัว่าเอกสาร TRF Policy Brief ที่ทาง สกว.จดัท าขึ้นเปน็
เอกสารที่ง่ายต่อการศึกษาท าความเข้าใจ หากสามารถน ามาปรับใช้
เปน็แนวทางในการจดัท าเอกสารทางวิชาการของ สนง.เลขาธิการ
วุฒิสภา เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการและ
สมาชิกวุฒิสภา และเหน็ควรที่จะจดัใหม้ีการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จดัท าเอกสาร Policy Brief ดังกล่าวใหก้บัข้าราชการสายวิทยากร 
และนิติกรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 10 
พ.ค 62 - 20 ม.ิย 62 และจดัหารือประชุมเร่ืองนี้กบัผู้บงัคับบญัชา
ของกลุ่มเปา้หมาย ในวันที่ 3 เม.ย. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ

ส านักวิชาการ



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

4 โครงการส ารวจความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นของประชาชน          
และผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา

ต.ค. 61 - ก.ย.62 300,000.00                    293,640.00         อนุ.กก.ด าเนินการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนได้เสนอ
รายงานผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน  ต่อคกก.วิจยั
และพัฒนา สนช. คร้ังที่1/2562 วันที่ 18 ม.ค.62  โดยที่ประชุม
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ จ านวน 2 เร่ือง ดังนี้                       
1. พรก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2561                            
2. พ.ร.บ.หา้มเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. 2560   คงเหลือพ.ร.บ.
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ. 2559

ส านักวิชาการ

กิจกรรมที ่1 ลงพ้ืนทีเ่พ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ต.ค. 61 - ก.ย.62 34,100.00                        34,100.00            ด าเนินการลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน
ในเขตพืน้ที่กทม. เร่ือง "ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ.2559" 
ในระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - วันที่ 1 ม.ีค.62

ส านักวิชาการ

กิจกรรมที ่2 ด าเนินโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรอื
เก่ียวข้องกับหัวข้อ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 165,900.00                      165,900.00          ส านักวิชาการ

กิจกรรมที ่3 การด าเนินการโดยการจัดจ้างสถาบันทีม่ีความเช่ียวชาญ        และ
เป็นทีย่อมรบัทางวิชาการและการวิจัยเชิงส ารวจความคิดเห็นฯ

ต.ค. 61 - ก.ย.62 100,000.00                      100,000.00          ส านักวิชาการ

งบประมาณประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 1,234,700.00                  1,185,788.00       

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใหก้้าวหน้า
และทนัสมัย

1 การบ ารงุรกัษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยกุต์ ต.ค. 61 - ก.ย.62 6,000,000.00                  4,000,000.00       ด าเนินการท าสัญญาจดัจา้ง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)                
 1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค.61                                
2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 3 ธ.ค..61                              3.
 ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 25 ม.ค.62                               4.
 ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 13 ก.พ. 62                             5. 
ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 22 ม.ีค. 62

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบกิจา่ยเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

2 การเช่าสายน าสัญญาณความเรว็สูง (Leased Line) ต.ค. 61 - ก.ย.62 6,000,000.00                  3,525,000.00       ด าเนินการท าสัญญาจดัจา้ง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)               
1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 23 พ.ย.61                               
 2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค.61                              
3. ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 15 ม.ค.62                               
 4. ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 15 ก.พ. 62                             
5. ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 11 ม.ีค. 62

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบกิจา่ยเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

3 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรห์น้าจอสัมผัสส าหรบัสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และบุคลากรของหน่วยงาน

ต.ค. 61 - ม.ิย.62 5,396,000.00                  5,396,000.00       1. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ (ประกวดราคาวันที่ 5 
ม.ีค. 62 ) จ านวน 284 เคร่ือง วันที่ 3 เม.ย.62 ประชุมคกก. คร้ังที่
 1

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบกิจา่ยเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

4 การจัดหาลิขสิทธิก์ารใช้งาน (license) ส าหรบัอุปกรณ์เครอืข่าย ม.ิย. - ก.ย.62 4,851,000.00                         4,851,000.00 ด าเนินการและเบกิจา่ยงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

5 โครงการจัดท าหนังสือเสียง ผ่าน Application Read for the Blind
คอมพิวเตอรต่์อบุคลากร ในอัตรา 1:1

ต.ค. 61 - ก.ย.62 77,000.00                      77,000.00           ก าหนดจดักจิกรรมเชิงปฏิบติัการ  กจิกรรมที่ 1 วันที่ 29 เม.ย.62 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัท าหนังสือเสียงผ่าน 
App.Read foe the  Blind กจิกรรมที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.62
ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัท าหนังสือเสียงผ่าน 
App.Read foe the  Blind  ณ อาคารสุขประพฤติ

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

6 การเพ่ิมประสิทธภิาพการบ ารงุรกัษาระบบเครอืข่ายและซ่อมแซมเครือ่ง
คอมพิวเตอร์

ต.ค. 61 - ก.ย.62 8,255,000.00                  5,521,666.68       ด าเนินการท าสัญญาจดัจา้ง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)                
 1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 61                           2.
 ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 26. ธ.ค. 61                               3.
 ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 17 ม.ค. 62                             4. 
ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่  25 ก.พ. 62

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบกิจา่ยเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

7 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบไปยงัสถานที่
ท าการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ)

ต.ค. 61 - ก.ย.62 1,673,200.00                  1,673,200.00       จดัจา้งบริษัท N.S.C จ ากดั เพือ่ย้ายคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ประกอบจากอาคารรัฐสภา 2 ไปยังอาคารสุขประพฤติใหแ้ล้วเสร็จ 
ภายใน 10 วัน  นับต้ังแต่วันที่ 2 ม.ีค.62 และติดต้ังคอมพิวเตอร์ฯ  
 ที่อาคารสุขประพฤติใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ครบสัญญา 12 
เม.ย.62)

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบกิจา่ยเงินตาม
รอบระยะเวลาแต่ละงวด

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 32,252,200.00                25,043,866.68     

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การประชาสัมพันธแ์ละการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร

1 โครงการจัดท าหนังสืออักษรเบรลล์เก่ียวกับวงงานของรฐัสภาส าหรบัผู้พิการทาง
สายตา

ต.ค 61 - ก.ย.62 210,000.00                    210,000.00         ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบของทางราชการฯ  แล้ว         
   อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับของคกก.ตรวจรับพัสดุที่ต้อง
ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้/ผู้ใช้หนังสือเสียง ตามค าแนะน าของ
สนช.ในวงการของผู้ใช้บริการ

ผลผลิต ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสืออกัษรเบรลล์เพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2560 หรือหนังสือเกี่ยวกบับทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ
 ส าหรับผู้พิการทางสายตา อย่างน้อย 1 เร่ือง                          
 ผลิตลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวล

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

2 โครงการจ้างจัดท าส าเนาวีดิทัศน์การตู์น 2D ANIMATION ทีเ่ก่ียวข้องกับวุฒิสภา ม.ค - ก.ย.62 50,000.00                      50,000.00           งดกิจกรรม  เนื่องจากการรับชมวีดิทัน์ที่บนัทึกลงแผ่นดีวีดี เปน็
เทคโนโลยีที่ล้าสมัยหมดความนิยม หลายบริษัทยกเลิกการผลิตแผ่น
   ดีวีดี ตลอดจนเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ได้ยกเลิกการติดต้้ัง
ช่องส าหรับอา่นและบนัทึกข้อมูลในรูปแบบแผ่นดีวีดี ซ่ึงต่อไปจะมี
ปญัหากบักลุ่มเปา้หมายที่ไม่สามารถหาอปุกรณ์ในการเปดิรับชมวีดิ
ทัศน์ดังกล่าว

งดกิจกรรม น างบประมาณไปใช้ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั
การเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอ านาจของ ฝ่ายนิติบญัญัติ
สู่เยาวชนในสถาบนัการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร)

ส านักประชาสัมพันธ์

3 การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนรว่มของประชาชน ต.ค.61 - ก.ย.62 7,240,800.00                  3,672,120.88       ส านักประชาสัมพันธ์
  1) การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกบัประชาธิปไตยส าหรับเด็ก เยาวชน    
  และประชาชนทั่วไป ประจ าป ีพ.ศ. 2562  (กจิกรรมการประกวดคลิปการแสดง
บทบาทสมมติ "สภาจ าลอง")

ม.ค - ก.ย.62 350,000.00                      350,000.00          มีการปรับกจิกรรมจากการน ากลุ่ม/ คณะ เข้าเย่ียมชมและศึกษา   
ดูงาน สนช . ณ อาคารรัฐสภา เปน็ กจิกกรรมการประกวดคลิปการ
แสดงบทบาทสมมติ "สภาจ าลอง"       

ส านักประชาสัมพันธ์

  2) การจดังานฉลองวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 ต.ค.61 - ก.พ.62 -                     งดจัดกิจกรรม เนื่องจากช่วงเวลาที่ก าหนดต้องท าการเคล่ือนย้าย
ครุภัณฑ์และสรรพเอกสารของสนง. จากอาคารรัฐสภา 2  ไปยัง
อาคารสุขประพฤติ จงึส่งผลใหส้ถานที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการจดั
กจิกรรม  โดยเลขาธิการวุฒิสภาเหน็ชอบแล้ว ทั้งนี้ ได้น า
งบประมาณไปใช้ในกจิกรรม 4)

งดจัดกิจกรรม ส านักประชาสัมพันธ์



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

  3) การเสริมสร้างความพร้อมแกท่้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้น านัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

พ.ย.61 - ก.ย.62 6,024,800.00                    2,845,212.05        ด าเนินการแล้ว 5 คร้ัง จากเปา้หมาย 8  คร้ัง   ดังนี้                 1.
 จ.น่าน วันที่ 18 - 20 พ.ย. 61 ณ หอ้งน้ าทองแกรนด์รูม โรงแรม
น้ าทอง น่าน อ.เมืองน่าน ผู้ผ่านการอบรม 129 คน        มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของหลักสูตรระดับมากที่สุด       ร้อยละ 
88.60                                                            2.จ.
สกลนครและจ.มุกดาหาร วันที่ 23-25 ธ.ค.61 ร.ร.เอม็ เจ 3. จ.
ระนอง วันที่ 26 -28 ม.ค.62 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง กปม.
จากจ.ระะนองและจ.สุราษฎร์ธานี ผ่านการอบรม 129 คน          
4. จ.ตราด วันที่ 16-18 ก.พ.62 มีผู้ผ่านการอบรม  122 คน       
5. จ.เชียงราย ณ ร.ร.ลักษวรรณ วันที่ 30-1 เม.ย. 62

ส านักประชาสัมพันธ์



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

  4) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการเมืองการปกครองและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
 สู่เยาวชนในสถาบนัการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) หมายเหตุ น างบประมาณของ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ มาใช้ด าเนินการจดัการแข่งขันโต้วาทีระดับ
มัธยมศึกษาเพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบอบ
ประชาธิปไตยฯ จ านวน  500,000 บาท

พ.ย.61 -ส.ค.62 866,000.00                      ด าเนินการแล้ว 16 คร้ัง จากเปา้หมาย 15  คร้ัง                    
รอบเดือน ม.ีค.62 งดกจิกรรมเนื่องจากปดิภาคเรียน  จะเร่ืม
กลางเดือน พ.ค.62 คาดว่าจะด าเนินการอกี 14 คร้ัง

ส านักประชาสัมพันธ์

4 การประชาสัมพันธเ์ผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าทีข่องสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติและการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร

ต.ค.61 - ก.ย.62 2,850,000.00                  2,300,000.00       ส านักประชาสัมพันธ์

  1) การจดัท าหนังสือสรุปผลงานสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ เม.ย.62 - ก.ย.62 500,000.00                      500,000.00          ส านักประชาสัมพันธ์

  2) การจดัท าหนังสือความรู้เกี่ยวกบับทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติบญัญัติ         
   แหง่ชาติ และความรู้ในวงงานรัฐสภา

ต.ค.61 - ก.ย.62 300,000.00                      300,000.00          อยู่ระหว่างจดัท าอาร์ตเวิร์กต้นฉบบั  ส านักประชาสัมพันธ์

  3) การจดัท าวารสาร "สารสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ"   (น างบประมาณเพิม่เติมจาก
โครงการประชาสัมพันธืเชิงรุก 150}000 บาท)

ต.ค.61 - ก.ย.62 1,500,000.00                    950,000.00          ด าเนินการจดัจา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ จดัพิมพ์วารสาร
 และผลิตวารสาร "สาร สนช."  จ านวน 12 เดือนๆ ละ 4,000 เล่ม  
เดือน ม.ีค. 4,000  เล่ม

ส านักประชาสัมพันธ์

  4) การจดัท าหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.ค. - ก.ย.62 200,000.00                      200,000.00          ด าเนินการภายในเดือนเม.ย. 62 ส านักประชาสัมพันธ์

  5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัส่ือมวลชน ต.ค.61 - ก.ย.62 100,000.00                      100,000.00           อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์

.       5.1  กจิกรรมพบส่ือมวลชน ธ.ค.61/ เม.ย./
ส.ค.62

78,000.00                        78,000.00            อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์

      5.2 กจิกรรมแสดงความยินดีกบัส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ
วันกอ่ต้ังส่ือมวลชน

ต.ค.61 - ก.ย.62 22,000.00                        22,000.00            ด าเนินการแล้ว 14 แหง่ จากเปา้หมาย 23 แหง่                       
 - กจิกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันกอ่ต้ังส่ือมวลชน ด าเนินการ
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี  ดังนี้                            1.
 สถานีโทรทัศน์ ASTV ครบรอบ 16 ป ี(4 ม.ีค 62)                   
2. หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 39 ป ี(22 ม.ีน 62)             3.
 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบรอบ 49 ป ี(26 ม.ีค 62)     4.
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ป ี(28 ม.ีค 62)

ส านักประชาสัมพันธ์

  6) การส่งเสริมกจิกรรมเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตย ก.พ. - ก.ย.62 250,000.00                      250,000.00          จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 62 ส านักประชาสัมพันธ์



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

5 โครงการเผยแพรผ่ลงานและบทบาทหน้าทีข่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
ผ่านสื่อมวลชนท้องถ่ิน (วิทยชุุมชน/เคเบ้ิลทีวี)

พ.ย.61 -ส.ค.62 100,000.00                    100,000.00         อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์

6 โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรกุเพ่ือเผยแพรผ่ลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ     
  หมายเหตุ น างบประมาณไปใช้โครงการอื่นบางส่วน

ต.ค.61 - ก.ย.62 3,900,000.000                3,276,000.00       น างบประมาณใช้จา่ยในกจิกรรม  ดังนี้                                   
  1. การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยฯ  500,000 บาท  
(เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติแล้ว และมีด าริใหเ้ล่ือนการจดักจิกรรม
จนกว่าจะมีสว.)                                                  2. ด าเนิน
โครงการจา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร และสนับสนุนการปฏิบติัหน้าที่
ของสนง.และสนช. 1,750,000 บาท           3. โครงการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทอ านาจ
หน้าที่ของสนช.และการสร้างภาพลักษณ์  การจดัท าวารสาร สนช. 
จ านวน 150,000  บาท )                          4.โครงการสนับสนุน
เงินรางวัลในการสนับสนุนการจดักจิกรรมเพือ่การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ สภานิติบญัญัติแหง่ชาติผ่านเครือข่ายและส่ือสังคม
ออนไลน์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 250,000

ส านักประชาสัมพันธ์

7 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ต.ค.61 - ก.ย.62 8,500,000.00                  5,858,051.76       ด าเนินการแล้ว 33 คร้ัง  จากเปา้หมาย 10 คร้ัง                     ส านักประชาสัมพันธ์

1) สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 7,500,000.00                    5,079,640.87        ด าเนินการแล้ว 28 คร้ัง  จากเปา้หมาย 8 คร้ัง                     
คร้ังที่ 26 จ.อตุรดิตถ์  วันที่  11-13 ก.พ.62  อนุ.กกติดตามฯ ลง
พืน้ที่ อ.น้ าปาด และอ.ท่าปลา กลุ่มเปา้หมาย 200 คน     คร้ังที่ 27
 จ.อตุรดิตถ์ วันที่ 22-25 ก.พ.62 เปา้หมาย 200คนคร้ังที่ 28 จ.
อตุรดิตถ์ วันที่ 9 ม.ีค.62 กลุ่มเปา้หมาย 1,000 คน และจ.พิจติร 
วันที่ 10 ม.ีค.62 กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 500 คน

ด าเนินการต่อเนื่อง ส านักประชาสัมพันธ์

2) ด าเนินจดักจิกรรมต่างๆ ตามมติของของคณะกรรมการฯ 1,000,000.00                    778,410.89          ด าเนินการแล้ว 5 คร้ัง  จากเปา้หมาย 2 คร้ัง                           
1.คณะอนุกก.พบปะและช่วยเหลือบคุคลด้อยโอกาสลงพืน้ที่จ านวน
    4  คร้ัง ดังนี้                                                         1 ) 
จ.ระนอง พังงา และภูเกต็ วันที่ 2- 4 พ.ย.61                      2) 
จ.สุรินทร์ วันที่ 15-17 พ.ย. 61                                      3) 
จ.แม่ฮ่องสอน  วันที่ 22- 23 ธ.ค.61                                 4) 
จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 ก.พ.62                                 2. วันที่
 20 ก.พ. 62 จดังานจติอาสาดีเด่น : พลังความดีเพือ่แผ่นดิน 3.
วันที่ 5 ม.ีค. 62 โครงการสนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเปา้หมาย150 คน เวลา 9.00 -14.00
 น. ณ  อาคารรัฐสภา 2

ส านักประชาสัมพันธ์



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

8 การเผยแพรผ่ลงานด้านการวิจัยของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา และการเข้า
รว่มงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

ต.ค.61 - ก.ย.62 290,000.00                    290,000.00         ด าเนินการจดัท าข้อมูลเกี่ยวกบัการน าเสนอในส่วนการจดั
นิทรรศการมหกรรมงานวิจยัแหง่ชาติ 2562 และจดัท าร่างขอบเขต
ของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพือ่ด าเนินการจดัซ้ือจดั
จา้งคูหานิทรรศการโครงการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจยัของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ รวมทั้งจดัเตรียมคอมพิวเตอร์และ
แผ่นพับเอกสารเพือ่น าเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อกีทั้งได้
มอบหมาย ใหบ้ริษัทที่ได้รับการจดัซ้ือจดัจา้งด าเนินการจดัท าการ
ออกแบบแผ่นภาพนิทรรศการและโครงสร้าง Backdrop pop

ส านักวิชาการ

งบประมาณประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 23,140,800.00                15,756,172.64     

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ

1 โครงการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมและการสรา้งการพ่ึงพาตนเอง ม.ค.  - ม.ิย.62 50,000.00                      27,200.00           จดัฝึกอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่  12 ก.พ.62 ภาคเช้า บรรยาย
หวัข้อ "การออมและการลงทุน" ภาคบา่ยกจิกรรม  workshop  
รุ่นที่ 2 วันที่  13 ก.พ.62 ภาคเช้า บรรยายหวัข้อ "ความรู้เร่ือง 
กบข." ภาคบา่ยบรรยายหวัข้อ "การวางแผนภาษ"ี กลุ่มเปา้หมาย 
จ านวน 86 คน เข้าร่วม 84 คน

ผลผลิต ร้อยละ 97.67 ของกลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปจดัการเงินและ
ลงทุนใหเ้หมาะสม เพือ่สร้างรายได้ใหต้นเองและครอบครัว           
 ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักการคลังและงบประมาณ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยทุธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ และวิธกีารเขียน
โครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลส าเรจ็

ม.ีค.  - ส.ค.62 73,600.00                      73,600.00           อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส านักนโยบายและแผน

3 โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายและเพ่ิมประสิทธภิาพงานด้านสารบรรณส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภา

ต.ค. - ม.ิย.62 22,800.00                      4,100.00             จดักจิกรรมวันที่ 28 พ.ย.61 (1 วัน) หอ้ง 2702 อาคารสุขประพฤติ
  เป้าหมาย ผบก.ก.บริหารทั่วไปทุกส านัก และผู้ปฏิบติัส านักละ 2 
คน รวม 56 คน

ผลผลิต มีเครือข่ายภายในเกี่ยวกบัการปฏิบติังานตามระเบยีบงาน
สารบรรณ  1 เครือข่าย                                                 
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักบรหิารงานกลาง

4 โครงการหน้าบ้าน - น่ามอง ม.ค. - เม.ย.62 66,600.00                      -                    ส านักบรหิารงานกลาง

1) ศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมี ณ ต่างจงัหวัด/ปริมณฑล ม.ค. - ม.ีค.62 43,400.000                      43,400.00            วันที่ 23 ม.ีค.62 ศึกษาดูงาน ณ สถาบนัเศรษฐกจิพอเพียง มรภ.
ราชนครินทร์  จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังบรรยายการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสนง.ฝึกการท าตอกไม้ใบตอง
เพือ่ตกแต่งหอ้งประชุม กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 60 คน

ส านักบริหารงานกลาง

 2)น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการ เช่น การทดลองผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพือ่ทดลองใช้

ก.พ. - ม.ีค.62 13,200.00                        13,200.00            ส านักบริหารงานกลาง

 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ท างานใหเ้ปน็ระเบยีบและสวยงาม ม.ีค 62 10,000.00                           10,000.00            ส านักบริหารงานกลาง



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

5 โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม ม.ค. - ม.ีค.62 36,000.00                      13,850.00            ก าหนดจดักจิกรรมแบง่เปน็ 4 รุ่น  ดังนี้                                -
 วันที่  11 ม.ีค.62  ภาคเช้า รุ่นที่ 1 และภาคบา่ย รุ่นที่ 2          - 
วันที่  12  ม.ีค.62  ภาคเช้า รุ่นที่ 3 และภาคบา่ย  รุ่นที่ 4 
  ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบติัการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ซ่ึง
มิได้ด ารงต าแหน่งผู้บงัคับบญัชากลุ่มงาน

ผลผลิต ร้อยละ 86.29 ของกลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บคุลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ขึ้น                                                         ผลลัพธ ์อยู่
ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

6 โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา ม.ค. -ม.ีค 62 68,000.00                      23,662.00           จดักจิกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  25 – 26 ก.พ.
62 ณ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ และส านักงานศาลปกครอง 
กรุงเทพฯ กลุ่มเปา้หมายจ านวน 37 คน

 ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บคุลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ขึ้น                                                          ผลลัพธ ์อยู่
ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

7 โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการท างาน ต.ค. - ธ.ค.61 31,000.00                      6,880.00             จดักจิกรรมอบรม/บรรยาย และฝึกปฏิบติั ภาคเรียนที่ 2  วิทันต
สมาธิ 2 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.61- 31 ม.ค.62  จ านวน 45 คร้ัง (100
 ชั่วโมง) จดั 3 วัน/สัปดาห ์เวลา 16.30-19.00 น. หอ้ง 2304  ณ  
อาคารสุขประพฤติ

ผลผลิต ร้อยละ 54.55 ของบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักคุณธรรมในการปฏิบติังาน                    
ผลลัพธ ์ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบติังานได้

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

8 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
รฐัสภา

ธ.ค. 61 - ก.ย.62 150,000.00                    150,000.00         1.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ส านักที่มี
ผลงานด้านการส่งเสริมตามป.จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
ความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562                        2.
 จดัประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 13 
ก.พ.62  ณ อาคารสุขประพฤติ

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1)  กจิกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ธ.ค. 61 - ก.ค.62 66,800.00                        66,800.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

2) กจิกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ม.ค.  - ส.ค.62 19,400.00                        19,400.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

3) กจิกรรมวันแหง่คุณธรรม ส.ค. -ก.ย.62 63,800.00                        63,800.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

9 โครงการ Strong Model  จิตพอเพียงต้านทุจรติ ม.ค.- ก.ย.62 120,000.00                    78,795.00           เปน็โครงการที่ปรับเปล่ียนชื่อโครงการ  และรายละเอยีดรูปแบบ
การ จดัจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน  เปน็การอบรมเชิง
ปฏิบติัการ   จดักจิกรรมอบรมวันที่  18 ม.ีค. 62  และส านัก/กลุ่ม
งานด าเนินกจิกรรมตามที่ก าหนดช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.62

ผลผลิต มีการจดัท าแผนปฏิบติัการสร้างส านักพอเพียงต้านทุจริต 
จ านวน 1 ฉบบั                                                            
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

10 โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดิีจิทัลของข้าราชการส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา

ธ.ค. 61 - ก.ย.62 620,000.000                  576,620.00         1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะอน.ุกก.ก าหนดทักษะ และพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจทิัลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา                        
2. จดักจิกรรม 12  รุ่น  คร้ังที่ 1 อบรมหลักสูตร Service 
Innovation Design and Development for Human - 
Computer Communication System ใหแ้ก ่บคุลากรกลุ่มผู้
ท างานด้านเทคโนโลยีดิจทิัล จ านวน 30 คน วันที่ 14-16 ม.ค 62 
(3 วัน)  ณ อาคารสุขประพฤติ (ผู้เข้าร่วม 25 คน)            
ผลผลิต ร้อยละ 96.67 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่ก าหนด

ด าเนินการแล้ว 2  รุ่น  จากเปา้หมาย 12 รุ่น ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

11 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ต.ค. 61 - พ.ค.62 55,000.00                      7,092.00             เปา้หมาย 10 คร้ัง จดัอบรมวันที่ 18 ก.พ.- 19 ม.ีค. 62 ทุกวัน
จนัทร์-องัคาร เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ 
กลุ่มเป้าหมาย บคุลากรส านักงานฯ  ที่จ าเปน็ต้องใช้ภาษาองักฤษ
ด้านกฎหมาย

ผลผลิต อยู่ระหว่างการประมวลผล                                    
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

12 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติส าหรบั
ข้าราชการสายงานนิติการ

ธ.ค. 61 - ส.ค.62 140,000.00                    38,400.00           ก าหนดจดั 3 รุ่น ดังนี้  รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 ม.ีค. 62   รุ่นที่ 2 วันที่ 
12,15  ม.ีค. 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 ม.ีค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ
 กลุ่มเปา้หมาย 175 คน

ผลผลิต ร้อยละ 82.50 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจดัท าข้อมูล
วิชาการเพือ่สนับสนุนงานนิติบญัญัติมีความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด                                  
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

13 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติส าหรบั
ข้าราชการสายงานวิทยาการ

ธ.ค. 61 - ส.ค.62 100,000.00                    8,400.00             จดักจิกรรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14  ธ.ค. 61  รุ่นที่ 2 วันที่      
20- 21 ธ.ค.61   ณ หอ้ง 2702 อาคารสุขประพฤติ (ผ่านเกณฑ์ 
119 คน)

ผลผลิต  ร้อยละ 88.20 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจดัท าข้อมูล
วิชาการเพือ่สนับสนุนงานนิติบญัญัติมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบั
เร่ืองที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้  ความเข้าใจ    
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

14 โครงการเสรมิสรา้งเทคนิคการจัดการเรือ่งราวรอ้งทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ      
 ในการปฏิบัติงาน

พ.ย. 61 - ก.ค.62 105,000.00                    15,029.30           1.แต่งต้ังคกก.พิจารณาแนวทางการจดัโครงการฯ และประชุมคร้ังที่
 1/2562 เมื่อวันที่  21 ม.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ                
2. ก าหนดจดักจิกรรม ดังนี้                                                 
    -  จดัอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบติั วันที่ 25-27 ก.พ. 62 ณ 
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย 40 คน ผ่าน 37 คน               
 - ศึกษาดูงานวันที่ 13 ม.ีค. 62 ภาคเช้า ณ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ภาคบา่ย ณ ศูนย์ด ารงธรรม อ.บางใหญ่   จ.นนทบรีุ

ผลผลิต ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่ก าหนด                                                       ผลลัพธ์
 อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

15 โครงการพัฒนาความรูแ้ละทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจรฐัสภา

ต.ค. 61 - ม.ิย.62 80,000.00                      30,200.00           ด าเนินการจดัอบรมใหแ้ก ่เจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา จ านวน 30 คน  
 2 วัน เมื่อวันที่ 12 ม.ค 62 ณ สนามยิงปนื สโมสรต ารวจ และวันที่
 19 ม.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่ก าหนด                                                      ผลลัพธ์
 อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

16 โครงการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือรองรบัการปฏิบัติงานของภาครฐัด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการพิมพ์

ต.ค. 61 - พ.ค.62 90,000.00                      66,900.00           1.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ วันที่ 12 พ.ย.61  (1 วัน) หอ้ง 2702 
อาคารสุขประพฤติ ( ผลผลิต ร้อยละ 97.62 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด)                     2. 
เลื่อนการจัดกิจกรรม กจิกรรมที่ 2 ตามที่ก าหนดจดั วันที่ 27 ม.ีค 
62 ศึกษาดูงานเพือ่ความริเร่ิมสร้างสรรค์ ณ สนง.คกก.ส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบคุลการทางการศึกษา (องค์การค้า
ของ สกสค.)  เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการศึกษาดูงาน

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

17 โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธอ์งค์กร   
ในยคุดิจิทัล

ต.ค. 61 - พ.ค.62 47,000.00                      3,200.00              วันที่ 20-21 มีค 62 ณ อาคารสุขประพฤติ  ด าเนินการจดัอบรม
ใหแ้ก ่บคุลากรส านักประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการ และบคุลากร
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
และต าแหน่งนักวิชาการผลิตส่ือโสตทัศน์ จ านวน 57 คน ผ่านการ
อบรม 55 คน

ผลผลิต ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.49 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่ก าหนด                                                   ผลลัพธ ์
อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

18 โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดท ารายงานการประชุม (ชวเลข)        
เพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

ต.ค. 61 - เม.ย.62 55,000.00                      28,505.00            จดักจิกรรม 2 รุ่น  ดังนี้                                                  
กจิกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ม.ีค..62 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ม.ีค..62 
เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองกระบวนการ
จดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมตาม รธน. .พ.ศ. 2560 :และ
ข้อบงัคับการประชุมสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ พ.ศ. 2560การตรวจ
รายงานการประชุมของสภาการตรวจรายงานการประชุมสภา     
กจิกรรมที่ 2  รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ม.ีค..62 รุ่นที่ 2 วันที่ 11  ม.ีค..62 
เวลา 13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเอกสารด้าน
การจดัเกบ็และการท าลายหนังสือราชการ ณ ส านักหอจดหมาย
เหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร กลุ่มเปา้หมายจ านวน 83 คน ผ่านอบรม
 81 คน

ผลผลิต ร้อยละ 97.6 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่ก าหนด                                                                
  ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังรฐัสภา ต.ค. 61 - พ.ค.62 70,000.00                      31,900.00           จดัอบรมวันที่ 19  ธ.ค.61 เวลา 09.00-16.00 น.  บรรยายหวัข้อ 
"ความส าคัญของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการประยุกต์ใหก้บัภารกจิของสนง.
เลขาธิการวุฒิสภา" อภิปรายและตอบข้อซักถาม หวัขข้อ "ระเบยีบ
และหนังสือของก.คลังและหนังสือ คกก.คบง.รส.ที่เกี่ยวข้องกบัการ
เดินทางไปราชการ การจดัสัมมนา "ณ หอ้ง 2702 อาคารสุข
ประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย ผู้บริหาร ผบก. และบคุลากรส านักการ
คลังฯ 180 คน เข้าร่วม 153 คน

ผลผลิต  ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ        
 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคับ 
ระเบยีบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบติัราชการ              
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

20 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ธ.ค. 61 - ม.ิย.62 70,000.00                      815.20               เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติใหจ้ดัโครงการแล้ว ดังนี้ กลุ่มเปา้หมาย 
ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการที่ครบ
ระยะเวลาในการประเมินเพือ่แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งในระดับ
ช านาญการพิเศษ (ผู้ครบระยะเวลาในการประเมินเพือ่แต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566) จ านวน 80 คน วันที่ 20-21 กพ 62 (2 วัน) ณ 
อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมายจ านวน 100 คน ผ่านอบรม 76 
คน

ผลผลิต  ร้อยละ 77  ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การพัฒนา
บคุลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา" ระดับกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด            
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

21 โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ (Functional 
Competency) หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพ่ือการ
พัฒนาและสรา้งนวัตกรรมในการท างาน

ต.ค. 61 - ม.ีค.62 100,000.00                    2,400.00-             จดักจิกรรม 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ดังนี้                                        
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 ก.พ.62  รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 ม.ีค.62           
ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 84 คน ผ่านอบรม 81
 คน

ผลผลิต ร้อยละ 96.34  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบติัหลักสูตรการคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking เพือ่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน
การท างาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการฝึกอบรม
เพิม่ขึ้น  ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร (Management Competency) ต.ค. 61 - พ.ค.62 576,000.00                    533,371.00         ด าเนินการแล้ว 1 กจิกรรม ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

  1) การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจดัการองค์กร พ.ย. 61 - ก.พ.62 500,000.00                      500,000.00           อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าหลักสูตร และรอนโยบายจากผู้บริหาร ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

  2) การศึกษาดูงานด้านผู้น าการเปล่ียนแปลงและสร้างนวัตกรรมขององค์กร 
(Change and Innovation Leader)

ม.ค.  - ก.ย.62 76,000.00                        33,371.00            จดักจิกรรมศึกษาดูงานจ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่  17 ธ.ค.61     
รุ่นที่ 2 วันที่  18 ธ.ค.61 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

23 โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่การด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งข้ึน ประจ าปี พ.ศ. 
2562

ธ.ค. 61 - ก.ค.62 68,000.00                      39,200.00           จดักจิกรรมวันที่ 17 ม.ีค 62 (1 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ    
กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 63 คน ผ่านการiอบรม 60 คน

ผลผลิต ร้อยละ 95.24  ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเร่ืองที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจที่ก าหนด                                                              
ผลลัพธ ์อยู่ระหว่างการประมวลผล

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

24 โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based
 HRD)เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล

ต.ค. 61 - ก.ย.62 38,000.00                      38,000.00           1.เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบที่ 
1/2562 ซ่ึงส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลจะได้ประสาน ขอผลการ
ประเมินสมรรถนะจากส านักบริหารงานกลาง และจดัท ารายงานผล
การประเมินต่อไป                                                    2.
การพัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) และแผน
เส้นทางความกา้วหน้า - ทบทวนปญัหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ
จากผลการด าเนินงานในป ีพ.ศ. 2562 ประกอบกบัข้อเสนอแนะ
จากคณะอนุ.กก.บริหารผลการปฏิบติัราชการเพือ่ด าเนินการ
ติดตามการเชื่อมโยงกบั การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วน
ราชการสังกดัรัฐสภา และ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการ เพือ่น ามาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและ
รูปแบบการด าเนินงานรวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาโครงการฝึกอบรม
 ประจ าป ี2562 ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการพร้อมทั้งจดัท าร่างคู่มือ
การจดัท าแผนพัฒนารายบคุคลของlสนง.เลขาธิการวุฒิสภา 
ก าหนดรายละเอยีดหลักสูตร วิธีด าเนินการ และก าหนดวิทยากร

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

25 โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้ององค์กร ต.ค. 61 - ก.ย.62 140,000.00                    140,000.00         อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้บัทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) 50,000.00                        50,000.00             1. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้แต่ละส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน
 เพือ่น าข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพือ่พิจารณาต่อไป                       
2. อยู่ระหว่างด าเนินการหาสถานที่ศึกษาดูงาน

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

2) การด าเนินกจิกรรมการจดัการความรู้ 12,000.00                        12,000.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

3) การจดักจิกรรมวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) 78,000.00                        78,000.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

26 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ต.ค. 61 - ก.ย.62 1,386,500.00                  268,050.00         ด าเนินการแล้ว 10 หลักสูตร จากเปา้หมาย 25 หลักสูตร ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

  1) หลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปี 800,000.00                      773,400.00           ด าเนินการแล้ว 4 หลักสูตร จากเปา้หมาย 5 หลักสูตร ดังนี้       1)
 ศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ม.ค - 24 พ.ค 62     
(นางรักชนก เกสรทอง)  จดัโดย นิด้า                                     
     2) หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจทิัล Smart PR รุ่นที่ 11 วันที่
 14-17 มค 62 (4 วัน)  (1.น.ส.ชญานุช ศิริพรเพิม่ศักด์ิ 2.นายไกร
ฤกษ์ ต่วนภูษา)  จดัโดย กรมประชาสัมพันธ์                       3) 
หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่น 59          วันที่
 21 มค - 15 ม.ีค 62 (น.ส.สวนีย์ รักษาวงษ)์ จดัโดย          กรม
ประชาสัมพันธ์                                                          4) 
หลักสูตรจติวิทยาความมั่นคง รุ่น 119 วันที่ 11 มีค - 30 สค 62  
(1.นางยุวดี รูปขจร 2.นายเจษฎา ช านาญปา่) จดัโดย สถาบนั
จติวิทยาความมั่นคง สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

  2) หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ 586,500.00                      505,350.00-          ด าเนินการแล้ว 6 หลักสูตร จากเปา้หมาย 20 หลักสูตร  ดังนี้     1)
 ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าป ี2561 ชมรม
บรรณารักษ์ สถาบนัอดุมศึกษา เร่ือง เปล่ียนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ 
บริบทจากผู้ใช้หอ้งสมุด วันที่ 9 พย 61 (น.ส.แสงเดือน ผ่องพุฒ) 
จดัโดย สมาคมหอ้งสมุดแหง่ประเทศไทยฯ                              
  2) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 วันที่ 16-27 มค 
62 (น.ส.จริาวรรณ สืบเหล่ารบ) จดัโดย กรมบญัชีกลาง               
 3) โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกบัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หน้าที่ วันที่ 23-25 มค 62 (นางเกตุจลินท์ วลัย
จ านง) จดัโดย มูลนิธิวิจยัและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง                                                                    4)
 โครงการเตรียมตัวกอ่นเกษียณบคุลากรภาครัฐ ประจ าป ี2562 
(1.นางวนิษา สวมประค า 2.น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบรูณ์กจิชัย)  จดัโดย 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

  5) หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาฝร่ังเศส
 หวัข้อ เศรษฐกจิและการเมืองของฝร่ังเศสและไทย วันที่ 6 กพ - 
27 มีค 62 (1.นายปกรณ์ นวลมณี 2.น.ส.ธนิยา อมุะวิชนี  3. นาย
ปยิชาติ ชื่นจติ)   จดัโดย สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ     6) หลักสูตร
บทบาทหน้าที่ตรวจสอบภายในยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ก.พ - 2 
ม.ีค 62 (นางวัลลภา อนิตาพวง) จดัโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ

27 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย.62 2,166,700.00                  143,300.00-         1) ประเทศนิวซีแลนด์  นางวรวิมล รัตนมาลี หลักสูตรการอบรม
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 
14 วันที่ 17 ก.พ - 9 ม.ีค 62 จดัโดยกะทรวงการต่างประเทศ      
 2) หลักสูตรภาษาองักฤษส าหรับใช้ในการปฏิบติังาน ILC รุ่นที่ 1 
วันที่ 8-10 พ.ค.62 (1.นายณัฐพล สิงหสิ์ริสิทธ์ิ  2.น.ส.ภรณ์ธิดา  
ค าศรี 3. นายอนุวัช ตวงวิชย์ 4. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์) จดัโดย
 กระทรวงการต่างประเทศ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

28 โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง ต.ค. 61 - ก.ย.62 2,800,000.00                  2,800,000.00       วันที่ 11 ก.พ. 62 จดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรร
ทุนการศึกษาฯ  เพือ่พิจารณา (ร่าง) แนวทางในการจดัสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภายในประเทศ และ
ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบแนวทาง 
การจดัสรรทุนฯ ดังกล่าว

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภายในประเทศ 2,300,000.00                  2,300,000.00        อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - วันที่ 15 ก.ค.62 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

2) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 500,000.00                    500,000.00           ด าเนินการ จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้                                       1)
 กรุงพนมเปญ/จ.เสียมราฐ ราชอาณาจกัรกมัพูชา  นายสมใบ มูล
จนัที ผอ.ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล และนายดิเรก จนัทร์อนิทร์ 
ผอ.ส านักกรรมาธิการ 2 เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันส าหรับ
บคุลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกบัภารกจิความรับผิดชอบของรัฐสภา
และการพัฒนาองค์กร จดัโดยสถาบนัส่งเสริมรัฐสภาของกมัพูชา 
(Parliamentary Institute of Cambodia : PIC) และนายจรงค์ 
กลับชนะ นักวิเทศน์สัมพันธ์ (ปฏิบติัหน้าที่ล่าม) ระหว่างวันที่ 30 
ก.ย.-6 ต.ค.61และวันที่ 10 -16 ธ.ค. 61 (ไม่มีค่าใช้จา่ย) หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ันส าหรับบคุลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกบัภารกจิ
ความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร จดัโดยสถาบนั
ส่งเสริมรัฐสภาของกมัพูชา PIC                                 2) กรุง
พนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพูชา  น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต์ 
โครงการฝึกอบรมเพือ่เปน็วิทยากรด้านการวิจยัด้านรัฐสภา  วันที่ 5
 ก.พ -12 เม.ย. 62  (ไม่มีค่าใช้จา่ย)                                       
   3) อยู่ระหว่างรับสมัครขอรับทุนฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับนัก
กฎหมายณ มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย (วันที่ 21
 ม.ีค- 22 เม.ษ 62

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

29 โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย.62 1,000,000.00                  1,000,000.00        จดัท าหนังสือถึงส านักการต่างประเทศ เพือ่ประสานงานเกี่ยวกบั
การด าเนินโครงการฯ ไปยังรัฐสภาต่างประเทศ

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

30 โครงการส่งเสรมิความสัมพันธแ์ละสรา้งบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการท างานอยา่ง      
 มีประสิทธภิาพและมีความสุข

พ.ย. 61 - ก.ย.62 83,000.00                      83,000.00            อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าหลักสูตรฯ ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

31 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาความรูค้วามเข้าใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR)

พ.ย. 61 - ก.ค.62 38,000.00                      38,000.00            อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าหลักสูตรฯ ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

32 โครงการเสรมิสรา้งปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา ม.ค.- พ.ค.62 70,000.00                      70,000.00           อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1) ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 11,350.00                      11,350.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

2) สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 58,650.00                      58,650.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

33 โครงการพัฒนาและปรบัปรงุระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจรยิธรรม    
และความโปรง่ใส

ม.ค.- ม.ิย.62 70,000.00                      64,800.00           อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1) ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบติัการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ม.ค.- ม.ีค.62 9,500.00                          4,300.00              จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ วันเสาร์ที่ 27 -วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย 62 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

2) สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ม.ค. - ม.ิย.62 60,500.00                        60,500.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

34 โครงการเรยีนรูก้ระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ต.ค. 61 - ม.ีค.62 50,000.00                      42,500.00           ด าเนินการแล้ว 1 กจิกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการกจิกรรมที่ 2 ด าเนินการแล้ว 1 กจิกรรม คงเหลือ 1 กจิกรรม ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล

1) รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ต.ค.61- ธ.ค.62 4,150.00                          3,350.00-              รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สนง.ปปช. 
จ านวน  3 รุ่น   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 9.00 - 12.00 น.   
    รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 -16.30 น. และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 พ.ย.61 
เวลา 13.30 -16.30 น.

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

2) สัมมนาหวัข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจา้หน้าที่ของรัฐ" ม.ค. - ม.ีค.62 45,850.00                        45,850.00            ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล

35  โครงการ  Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กร

ต.ค.61- ส.ค.62 799,000.00                    799,000.00            1.เปน็โครงการที่ปรับเปล่ียน ชื่อโครงการ ระยะเวลา และ
กลุ่มเปา้หมายจากผู้บริหารและบคุลากรประเภทวิชาการ จ านวน 
337 คน  เปน็ผู้บริหารจ านวน 24 คน เพือ่ขับเคล่ือนผลักดัน
วัฒนธรรมองค์กร                                                        2. 
ก าหนดจดักจิกรรม                                                         -
 สัมนาเชิงปฏิบติัการ วันที่ 27-28 เม.ย. 62                         - 
ขับเคล่ือนภายในหน่วยงาน  ช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. 62

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล



    งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  คงเหลือ
ส านักทีร่บัผิดชอบสรปุผลการด าเนินงาน (แล้วเสรจ็)

งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความกา้วหน้า

36 โครงการเผยแพรภ่าษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ พ.ย.61 - พ.ค.62 118,600.00                    75,682.00           กิจกรรมที ่1 จดักจิกรรมวันจนัทร์ที่ 21 ม.ค.62 เวลา 09.00 - 
14.00 นาฬิกา ณ หอ้งโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย
คือนช.ที่เข้าอบรมภาษาจนี และบคุลากรส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 70 คน รูปแบบ
การจดักจิกรรม ประกอบด้วย จดัเวทีสนทนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในหวัข้อ "ตรุษจนีในความทรงจ าของฉัน" การจดั
บอร์ดนิทรรศการ การจดัซุ้มสารคดี ฯลฯ - ประสานงานกบัสถาบนั
ขงจื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพือ่ขอความร่วมมือด้านต่างๆ    
มีผู้เข้าร่วม 73 คน      กิจกรรมที ่2 ก าหนดจดักจิกรรม ภาษา...
เคร่ืองมือเปดิโลกกว้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่  30 
เม.ย. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ

ส านักภาษาต่างประเทศ

งบประมาณประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 11,553,800.00                7,031,051.50       

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาเครอืข่ายและความรว่มมือทัง้ในและ
ต่างประเทศ

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้้านต่างประเทศกับเครอืข่ายภายในประเทศ ก.พ. - ส.ค. 62 164,000.00                    164,000.00         ส านักการต่างประเทศ

 1) การสัมมนา "การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกบัเครือข่ายภายในประเทศ" ม.ิย 62 94,400.00                        94,400.00            ส านักการต่างประเทศ

 2) การศึกษาดูงานฯ  ส านักการต่างประเทศ ตามแผนปฏิบติัราชการ ก.ค 62 69,600.00                        69,600.00            ส านักการต่างประเทศ

2 โครงการเช่ือมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ ต.ค. 61  - ก.ย.62 200,000.00                    200,000.00         ประชุมระดมความคิดเหน็ระหว่างทีมปฏิบติังานของกลุ่มงานวิจยั
และข้อมูลและกลุ่มงานหอ้งสมุดและพิพิธภัณฑ์ เพือ่การวางแผน
ส ารวจและแหล่งข้อมูลเปา้หมาย

ส านักวิชาการ

 1) จดัการประชุมหารือระหว่างผู้แทนส านักวิชาการและส านักที่เกี่ยวข้องกบัการ
ใหบ้ริการทางวิชาการของส านักงานฯ

ม.ค. - ก.พ. 62 2,800.00                          2,800.00              สรุปการหารือ เปา้หมายการเชื่อมโยงกบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เหน็ควรใหศึ้กษาทิศทางการบรูณางานวิจยัของประเทศ ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณากฎหมาย 11 ฉบบั ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

ส านักวิชาการ

 2) ประชุมเพือ่หารือข้อตกลงร่วมกนัในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจยั ม.ีค. - เม.ย. 62 158,100.00                      158,100.00          ส านักวิชาการ

3) จดัพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพือ่เชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการ
และงานวิจยั

เม.ย. - ก.ย. 62 39,100.00                        39,100.00            ส านักวิชาการ

งบประมาณประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 364,000.00                    364,000.00         


