
45 โครงการ

บาท

แผนภาพแสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2560
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

งบประมาณตามแผนปฏิบตัริาชการฯ จ านวน 

โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการฯ  จ านวน 

71,634,300.00

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 
จ ำนวน 42 โครงกำร

(93.33%)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 
จ ำนวน 3 โครงกำร

(6.67%)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 
จ ำนวน 56,847,561.02 บำท  

(79.36%)

งบประมำณที่ยังไม่เบิกจ่ำย 
จ ำนวน 14,786,738.98 บำท

(20.64%)
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 

งบประมำณที่ยังไม่เบิกจ่ำย 



1 ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 1 โครงกำร 1 โครงกำร 8,000,000.00 4,541,843.60 56.77
2 ส ำนักประชำสัมพันธ์ 7 โครงกำร 5 โครงกำร 20,724,800.00 15,637,964.32 75.46
3 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 3 โครงกำร 3 โครงกำร 491,200.00 302,753.00 61.64
4 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 1 โครงกำร 1 โครงกำร 44,000.00 23,329.50 53.02
5 ส ำนักวิชำกำร 4 โครงกำร 4 โครงกำร 2,338,000.00 554,405.40 23.71
6 ส ำนักกำรประชุม 1 โครงกำร 1 โครงกำร 292,000.00 245,910.00 84.22
7 ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 1 โครงกำร 1 โครงกำร 80,000.00 56,000.00 70.00
8 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 17 โครงกำร 16 โครงกำร 16,531,500.00 12,469,006.40 75.43
9 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 5 โครงกำร 5 โครงกำร 22,746,400.00 22,677,057.20 99.70
10 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 2 โครงกำร 2 โครงกำร 182,000.00 150,289.60 82.58
11 ส ำนักกำรพิมพ์ 1 โครงกำร 1 โครงกำร 50,000.00 100,580.00 201.16
12 ส ำนักนโยบำยและแผน 2 โครงกำร 2 โครงกำร 154,400.00 88,422.00 57.27

45  โครงการ 42  โครงการ 71,634,300.00 56,847,561.02 79.36รวม

จ ำนวนโครงกำร
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ตารางภาพรวมการด าเนินการรายส านัก ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

ที่ ส ำนัก
งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 

(บำท)
งบประมำณทีเ่บิกจ่ำยจริง 

(บำท)
ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ



ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

รอระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/ยกเลิก

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดี 6 2 2 0 0 4 4 0 0  -  -  -  - 6
และมีประสิทธิภำพ 100.00%
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำควำมเปน็เลิศ 4 3 3 0 0 1 1 0 0  -  -  -  - 4
ดำ้นกฎหมำยและวิชำกำร 100.00%
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 0 0 0 0 4 4 0 0  -  -  -  - 4
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 100.00%

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง 8 6 5 1 0 2 1 1 0  -  -  -  - 6
ภำพลักษณ์องค์กร 75.00%
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 21 21 20 1 0 0 0 0 0  -  -  -  - 20
ให้มีควำมเปน็เลิศ 95.24%
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือ 2 2 2 0 0 0 0 0 0  -  -  -  - 2
ทั้งในและตำ่งประเทศ 100.00%

45 34 32 2 0 11 10 1 0  -  -  -  - 42
93.33%

(จ ำแนกงบประมำณ)

งบประมำณ (บำท) เบกิจ่ำยจริง (บำท)
ร้อยละของกำร

เบกิจ่ำย
งบประมำณ (บำท) เบกิจ่ำยจริง (บำท)

ร้อยละของกำร
เบกิจ่ำย

งบประมำณ 
(บำท)

เบกิจ่ำยจริง (บำท)
ร้อยละของกำร

เบกิจ่ำย
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดี
และมีประสิทธิภำพ 654,200.00          448,300.00 215,355.00 48.04 205,900.00 271,198.00 131.71  -  -  - 486,553.00 74.37

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำควำมเปน็เลิศดำ้นกฎหมำย
และวิชำกำร 2,338,000.00       1,938,000.00 534,727.60 27.59 400,000.00 19,677.80 4.92  -  -  - 554,405.40 23.71

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 22,606,000.00      0.00 0.00 0.00 22,606,000.00 22,579,927.20 99.88  -  -  - 22,579,927.20 99.88

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร 28,724,800.00      17,439,600.00 11,100,505.13 63.65 11,285,200.00 9,079,302.79 80.45  -  -  - 20,179,807.92 70.25

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล
ให้มีควำมเปน็เลิศ 16,877,300.00      16,877,300.00 12,672,367.90 75.09 0.00 0.00 0.00  -  -  - 12,672,367.90 75.09

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้ง
ในและตำ่งประเทศ 434,000.00          434,000.00 374,499.60 86.29 0.00 0.00 0.00  -  -  - 374,499.60 86.29

 -

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

รวมงบประมำณ
เบกิจ่ำย (บำท)

ร้อยละของกำร
เบกิจ่ำยภำพรวม

56,847,561.02 79.36

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ งำนประจ ำ

ประเดน็ยุทธศำสตร์
รวมจ ำนวน

โครงกำรทั้งหมด

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ งำนประจ ำ

รวมจ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

จ ำนวนโครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำร (โครงกำร)   

โครงกำรพิเศษตำมนโยบำยผู้บริหำรระดบัสูง

จ ำนวนโครงกำร

โครงกำรพิเศษตำมนโยบำยผู้บริหำรระดบัสูง

34,497,100.00 31,950,105.79 92.62

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำป ีพ .ศ. 2560  ประจ ำเดอืน กันยำยน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

รวม 71,634,300.00      37,137,200.00 24,897,455.23 67.04  -  -

รวม

ประเดน็ยุทธศำสตร์
งบประมำณทั้งหมด 

(บำท)



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การบรหิารจดัการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ

s 1 โครงการพัฒนางานดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

4 กิจกรรม 3 กิจกรรม P 368,300.00 159,355.00 208,945.00 ผลผลิต
 - ร้อยละ 82.00 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในงาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
 - มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครั้ง)
ผลลัพธ์
 - ร้อยละ 82.80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง (เป้าหมายร้อยละ 95)
 - มีเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ิมขึ้น 1 เครือข่าย (เป้าหมาย 1 เครือข่าย)

ส านักบริหารงานกลาง  -

1.1 การเสรมิสรา้งการสือ่สารภายในองค์กรเก่ียวกับการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 12,500.00 4,850.00 7,650.00 ด าเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60  ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  ชั้น 27
อาคารสุขประพฤติ (มีผู้เข้าร่วม 91 คน จากลุ่มเป้าหมาย 100 คน) จ านวน 2 เรื่อง คือ 
1. การประชุมชี้แจงหรือบรรยายหรือฝึกอบรมในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
2. (ร่าง) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ...  
ผลผลิต
ร้อยละ 84.80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 84.60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง

 - 

1.2 การด าเนินการตามแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บรหิาร 
(Succession Plan)

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 12,000.00 5,350.00 6,650.00 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารฯ และด าเนินการ ดังน้ี
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60  โดยได้พิจารณาสภาพปัญหา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร
2. จดัประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 107 คน (กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 131 คน)
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60  โดยได้พิจารณาสรุปผล
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจากการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60  โดยได้พิจารณาทบทวน
แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
5. รายงานแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ทั้งน้ี อยูร่ะหว่างรอผลการจดัท าแผนพัฒนาของผู้สืบทอดต าแหน่งในส่วนที่
ส านักทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ  และจะด าเนินการประกาศแผนสืบทอดต าแหน่งต่อไป
ผลผลิต
ร้อยละ 79.20 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง

 - 

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2560  ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ก.พ. 60 - เม.ย. 60

ธ.ค. 59 - มี.ค. 60

ธ.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1.3 การด าเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 (Career Path)

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 7,000.00 4,205.00 2,795.00 1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ
2. ด าเนินการร่างแผนการปฏบิัติงานและร่างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
จ านวน 5 สายงาน คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานจดัการงานทั่วไป 
สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานวิชาการช่างศิลป์ และสายงานบรรณารักษ์ 
3.ทบทวนร่างแผนการปฏบิัติงานและร่างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4. ด าเนินการประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการ จ านวน 5 สายงาน  ลงวันที่ 30 มิ.ย. 60 และได้มีการจดัประชุมชี้แจง 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60  ณ ห้องประชุม 2702  ชั้น 27  อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
ร้อยละ 82.00 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 83.80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง

 - 

1.4 การอภิปรายระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 336,800.00 144,950.00 191,850.00 1. ด าเนินการจดัท าแผนงานและโครงการ  โดยจะด าเนินการสร้างเครือข่ายกับกรมสุขภาพจติ
หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประเภทการบริหาร
ผลการปฏบิัติงาน (PMS) ของส านักงาน ก.พ. 
2. ด าเนินการจดักิจกรรม เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับแผนยทุธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)
และการบูรณาการระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน (PMS) ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 60
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี  อ.เมือง  จ.นครปฐม
ผลผลิต
มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครั้ง)
ผลลัพธ์
มีเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ิมขึ้น 1 เครือข่าย (เป้าหมาย 1 เครือข่าย)

เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรม จากเดิม การสร้างเครือข่าย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตามหนังสือที่ สว 0003.03/1477  
ลงวันที่ 1 ก.ย. 60

s 2 โครงการจัดจ้างผู้เชีย่วชาญเพ่ือตรวจทานทางดา้น
ภาษาเฉพาะทาง (ภาษาฝรัง่เศส)

2 ครั้ง 2 ครั้ง P 80,000.00 56,000.00 24,000.00 1. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการตรวจทานภาษา
2. จดัส่งต้นฉบับภาษาไทยให้ส านักกฎหมายตรวจทาน  และปรับแก้ไขต้นฉบับภาษาไทย
และภาษาฝรั่งเศสก่อนน าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
3. น าส่งต้นฉบับภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส  ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศส
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพตรวจเอกสาร  
จ านวน 2 ฉบับ (28 หน้า)
ผลผลิต
มีการจดัจา้งผู้เชี่ยวชาญตรวจทานทางด้านภาษาฝรั่งเศส 2 ครั้ง (เป้าหมาย 2 ครั้ง)  
ผลลัพธ์
เอกสารงานแปลภาษาเฉพาะทางมีความถูกต้องตามหลักภาษา 11 ฉบับ (เป้าหมาย 2 ฉบับ)

ส านักภาษาต่างประเทศ เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาในการด าเนินการ  ตามหนังสือที่
สว 0013.13/65  ลงวันที่ 2 มี.ค. 60

ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ม.ค. 59 - ก.ย. 60

ส.ค. 60 - ก.ย. 60
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P 3 พิธีอ าลาราชการ ประจ าปี 2560 2 ครั้ง 2 ครั้ง P 42,300.00 63,000.00 -20,700.00 1. ด าเนินการจดัพิธีอ าลาราชการให้แก่ข้าราชการและลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายรุาชการ
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ
2. จดัท าบอร์ดแสดงประวัติยอ่  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2560
ให้กับข้าราชการและลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายรุาชการ จ านวน 13 คน
ผลผลิต
มีกิจกรรมตามโครงการพิธีอ าลาราชการ จ านวน 2 กิจกรรม (เป้าหมาย 2 กิจกรรม)  
ผลลัพธ์
มีผู้เข้าร่วมในพิธีอ าลาราชการ ไม่น้อยกว่า 800 คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 400 คน)

ส านักบริหารงานกลาง  - 

P 4 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผน
ส ารองฉกุเฉนิกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดนิไหว ประจ า
อาคารสุขประพฤต ิส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

4 ครั้ง 5 ครั้ง P 80,600.00 80,398.00 202.00 ผลผลิต
บุคลากรซ่ึงปฏบิัติงาน ณ อาคารสุขประพฤติ ได้ซักซ้อม 1 ครั้งต่อปี (เป้าหมาย 1 ครั้งต่อป)ี
ผลลัพธ์
ร้อยละ.....ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม (ภาคทฤษฎ)ี มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
(เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักบริหารงานกลาง  - 

4.1 จัดอบรมดา้นดบัเพลิงขัน้ตน้และฝึกซ้อมหนีไฟ 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 28,200.00 24,170.00 4,030.00 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60
และได้เผยแพร่แผนในเว็บไซต์ของส านักงานฯ  ซ่ึงได้จดัการฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้
ด้านดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ  โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางโพ มาบรรยาย 
(กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั เจา้หน้าที่บริษัท รวมนครก่อสร้าง 
ประเทศไทย จ ากัด และเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 60 คน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ)
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมตามแผน จ านวน 1 ครั้งต่อปี
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างวัดผลร้อยละ.....ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น

 - 

4.2 จัดอบรมดา้นการปฐมพยาบาลและการเคลือ่นยา้ย
ผู้บาดเจ็บ

1 ครั้ง 2 ครั้ง P 16,700.00 16,170.00 530.00 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60
และได้เผยแพร่แผนในเว็บไซต์ของส านักงานฯ  ซ่ึงได้จดัอบรมด้านการปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนยา้ยผู้บาดเจบ็  โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางโพ มาบรรยาย
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารสุขประพฤติ ซ่ึงจดักิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังน้ี 
   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  
   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมตามแผน จ านวน 2 ครั้งต่อปี
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างวัดผลร้อยละ.....ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น

 - 

4.3 ฝึกซ้อมเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องให้เกิดความช านาญ 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 28,500.00 21,200.00 7,300.00 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60
และได้เผยแพร่แผนในเว็บไซต์ของส านักงานฯ  โดยได้จดัฝึกซ้อมเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ให้เกิดความช านาญ หัวข้อ ทบทวนการดับเพลิงการซักซ้อมการอพยพหนีไฟและ
การปฐมพยาบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมตามแผน จ านวน 1 ครั้งต่อปี
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างวัดผลร้อยละ.....ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น

 - 
พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ธ.ค. 59 - ส.ค. 60

 ก.ย. 60
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4.4 ซักซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าปี 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 7,200.00 18,858.00 -11,658.00 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60
และได้เผยแพร่แผนในเว็บไซต์ของส านักงานฯ  โดยได้จดัซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
(การปฏบิัติจ าลองสถานการณ์จริงเหตุเพลิงไหม)้ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 
เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางโพ
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมตามแผน จ านวน 1 ครั้งต่อปี
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างวัดผลร้อยละ.....ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น

 - 

P 5 การตรวจตดิตามรกัษาระบบบรหิารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 50,000.00 100,580.00 -50,580.00 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้มีการด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือติดตามรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60  ซ่ึงส านักงานฯ ได้ผ่านการตรวจ
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เรียบร้อยแล้ว  และได้รับรายงานการตรวจประเมิน
จ านวน 1 ฉบับ
ผลผลิต 
ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือติดตามรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ผลลัพธ์
ร้อยละ 99.17 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ (เป้าหมายร้อยละ 90)

ส านักการพิมพ์  - ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการด าเนินการ
ตรวจประเมิน 32,100 บาท
 - ขออนุมัติงบประมาณเลขาฯ เพ่ิมเติม  เพ่ือ
จดัจา้งที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา
การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015

P 6 ชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 33,000.00 27,220.00 5,780.00 ด าเนินการจดัโครงการ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 84 คน
ผลผลิต
มีการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ จ านวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์
ร้อยละ 81.60 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบการประเมินผล
การปฏบิัติราชการ (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักนโยบายและแผน  - 

654,200.00 486,553.00 167,647.00

หมายเหตุ           S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม 6 โครงการ

พ.ย. 59 - ก.พ. 60

ต.ค. 59 - มี.ค. 60

มิ.ย. 60 - ก.ค. 60



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความเปน็เลิศดา้นกฎหมายและวชิาการ

s 1 โครงการเสรมิสรา้งความรู้ในวงงานนิตบิญัญัติ 6 ครั้ง 4 ครั้ง P 1,528,000.00 210,304.10 1,317,695.90 1. จดัโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรยีมความพรอ้มในการพิจารณาพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญ (ครั้งที1่/3) เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59  ณ ห้องรบัรอง 1 - 2 ชั้น 3  
อาคารรฐัสภา 2  โดยคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
รว่มกับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
2. จดัการสัมมนา เรื่อง รา่งพระราชบญัญตัยิทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. ... เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60
ณ ห้องรบัรอง 1-2  ชั้น 3  อาคารรฐัสภา 2   โดยคณะกรรมการวิชาการของสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิ รว่มกับสถาบนัพระปกเกล้า
3. จดัโครงการสัมมนา เรื่อง รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ......  เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 60
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 306 - 308  ชั้น 3  อาคารรฐัสภา 2
4. คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ รว่มกับสถาบนัพระปกเกล้า
จดัโครงการสัมมนา เรื่อง รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 5 ม.ิย. 60  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 306 - 308  ชั้น 3  อาคารรฐัสภา 2
ผลผลิต
 - ด าเนินการจดักิจกรรมฯ ที่ส่งผลกระทบตอ่สังคม จ านวน 4 ครั้ง (เปา้หมาย 6 ครั้ง)
 - เผยแพรข่้อมูลสรปุผลการด าเนินกิจกรรม 2 ช่องทาง (เปา้หมายอยา่งน้อย 2 ช่องทาง)
ผลลัพธ์
รอ้ยละ 96.70 ของกลุ่มเปา้หมายมีความพึงพอใจตอ่การจดัโครงการ (เปา้หมายรอ้ยละ 80)

ส านักวิชาการ  - 

s 2 โครงการพัฒนาการให้บรกิารเอกสารจดหมายเหตุ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที ่1

1 เรื่อง
(20,000 หน้า)

1 เรื่อง 
(24,557 หน้า)

P 300,000.00 299,225.50 774.50 1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัตโิครงการ และ (รา่ง) ขอบเขตงาน (TOR) และให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีการตกลงราคา  โดยส านักการคลังและงบประมาณ
ไดด้ าเนินการจดัจา้งบรษัิทฯ และบรษัิทฯ ไดเ้ริ่มด าเนินการตามสัญญาจา้ง
2. บรษัิทผู้รบัจา้งไดส้่งมอบงานทั้งหมดแล้ว  และกลุ่มงานห้องสมุดฯ ไดด้ าเนินการตรวจ
รบังานตามสัญญาจา้งแล้ว
ทั้งน้ี เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินการ  ดงัน้ัน กลุ่มงานห้องสมุดฯ 
ไดด้ าเนินการขออนุมัตจิดัจา้งสแกนเอกสารเพ่ิมเตมิ  เพ่ือให้โครงการเปน็ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงมีจ านวนหน้าเอกสารที่สแกนไดร้วมทั้งสิ้น 24,557 หน้า
ผลผลิต
รายงานการประชุมวุฒิสภา ป ีพ.ศ. 2535 - 2540   ไดร้บัการจดัท าเปน็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 24,557 หน้า (เปา้หมาย 20,000 หน้า)
ผลลัพธ์
รายงานการประชุมวุฒิสภา ป ีพ.ศ. 2535 - 2540 ที่เปน็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พรอ้มส าหรบัการน าไปให้บรกิาร 1 ชุดข้อมูล (เปา้หมาย 1 ชุดข้อมูล)

ส านักวิชาการ  - 

s 3 โครงการเผยแพรผ่ลงานการวิจยัของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และน าเสนอผลงานวิจยัรว่มกับคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาตใินงาน Thailand Research Expo 2017

2 เรื่อง 3 เรื่อง P 110,000.00 25,198.00 84,802.00 1. เสนอความเห็นในการก าหนดประเดน็หัวข้อการเข้ารว่มงานโดยการประชุม
ระหว่างผู้บงัคับบญัชากลุ่มงาน ผู้อ านวยการส านัก ที่ปรกึษาดา้นระบบงานนิตบิญัญตัิ
2. เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือด าเนินการส่งแบบตอบรบั
ทางโทรสารในการเข้ารว่มงาน 
3. น าเสนอผลงานวิจยัในรปูแบบเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการ
ในงาน  "มหกรรมงานวิจยัแห่งชาต ิ2560"  ระหว่างวันที่ 23 - 27 ส.ค. 60  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์ เซ็นทรลัเวิลด ์กรงุเทพฯ
   3.1 เรื่อง รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  ของส านักงานฯ  
และรฐัธรรมนูญฉบบัพกพา ของสถาบนัพระปกเกล้า
   3.2 เรื่อง รวมบทคัดยอ่งานวิจยัของวุฒิสภาตั้งแตป่ ี2546 - 2557  
   3.3 เรื่อง แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน้าที่และอ านาจของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560
ผลผลิต
เผยแพรผ่ลงานวิจยัที่ไดร้บัการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั 3 เรื่อง (เปา้หมาย 2 เรื่อง)
ผลลัพธ์
รอ้ยละ 88.60 ของกลุ่มเปา้หมายมีความพึงพอใจตอ่ข้อมูลและรปูแบบการด าเนินงาน 
(เปา้หมายรอ้ยละ 80)

ส านักวิชาการ  - 

หมายเหตุ

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560  ประจ าเดือน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดือน)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัริาชการ

งบประมาณที่เบกิจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ

ม.ีค. 60 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เปา้หมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิตัริาชการ

งบประมาณที่เบกิจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ

P 4 น าเสนอผลงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
นิตบิญัญัติ

6 เรื่อง 1 เรื่อง P 400,000.00 19,677.80 380,322.20 1. ประสานความรว่มมือไปยงัผู้ประสานงาน สกว. จดัหาข้อมูลงานวิจยั
และส่งมอบตามความตอ้งการของคณะกรรมาธิการฯ 
2. เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/60  เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60
3. ด าเนินการจดัโครงการสัมมนา เรื่อง การทุจรติเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมาย
เพ่ือควบคุมและปอ้งกันปญัหาการทุจรติเชิงนโยบายในประเทศไทย  และน าเข้าสู่ที่ประชุม 
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 60  ณ ห้องสารนิเทศ  อาคารรฐัสภา 1
4. ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ส านักการพิมพ์ จดัพิมพ์สรปุผล
เรื่อง การทุจรติเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพ่ือควบคุมและปอ้งกันปญัหา
การทุจรติเชิงนโยบายในประเทศไทย
5. ส่งมอบหนังสือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิตบิญัญตั ิ 
เรื่อง "ยทุธศาสตร ์Soft Power ของไทย" 
และกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภณัฑ์เพ่ือเปน็ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล 
ผลผลิต
มีการน าเสนอข้อมูลผลงานวิจยัที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิตบิญัญตัิ
จ านวน 1 เรื่อง (เปา้หมายอยา่งน้อย 6 เรื่อง)
ผลลัพธ์
รอ้ยละ 81.40 ของกลุ่มเปา้หมายมีความพึงพอใจตอ่ข้อมูลและรปูแบบ (เปา้หมายรอ้ยละ 80)

ส านักวิชาการ  - 

2,338,000.00 554,405.40 1,783,594.60

หมายเหต ุ          S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม 4 โครงการ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

P 1 การเช่าสายน าสัญญาณความเรว็สูง (Leased Line) 12 ครั้ง 12 ครั้ง P 3,500,000.00 3,499,927.20 72.80 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ได้ด าเนินการติดตั้งระบบสายน าสัญญาณ
ความเร็วสูง จดัหาอุปกรณ์ถ่ายทอดสด รวมทั้งระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 59
ตามสัญญาเลขที่ 9/2560  ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ประชุมตรวจรับพัสดุ ดังน้ี
งวดที่ 1 ประจ าเดือน ตุลาคม 2559
งวดที่ 2 ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2559
งวดที่ 3 ประจ าเดือน ธันวาคม 2559
งวดที่ 4 ประจ าเดือน มกราคม 2560
งวดที่ 5 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560
งวดที่ 6 ประจ าเดือน มีนาคม 2560
งวดที่ 7 ประจ าเดือน เมษายน 2560
งวดที่ 8 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560
งวดที่ 9 ประจ าเดือน มิถุนายน 2560
งวดที่ 10 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560
งวดที่ 11 ประจ าเดือน สิงหาคม 2560
งวดที่ 12 ประจ าเดือน กันยายน 2560

ส านักเทคโนโลยสีารสรเทศ
และการสื่อสาร

 - 

ผลผลิต
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว Domestic Internet Access  ...... Mbps. 
(เป้าหมายไม่ต่ ากว่า 200 Mbps).
และความเร็ว International Internet Access  ..... Mbps.  
(เป้าหมายไม่ต่ ากว่า 120 Mbps.)
ผลลัพธ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรในวงงานรัฐสภาสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต
โดยมีการ Downtime ไม่เกิน ..... ชั่วโมง/ปี  (เป้าหมายไม่เกิน 24 ชั่วโมง/ปี)

P 2 การจัดหาลิขสิทธิก์ารใช้งาน (license) ส าหรบัอุปกรณ์
เครอืข่าย

1 ระบบ 1 ระบบ P 4,851,000.00 4,840,000.00 11,000.00 ได้ด าเนินการทางพัสดุในการจดัหาลิขสิทธิก์ารใช้งาน (license) ส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย  
และมีรายงานแผนการด าเนินการ Kick Off  
ผลผลิต
มี license และ Update License ของอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่
1. Firewall palo alto 5050 จ านวน ..... ระบบ (Treat Prevention Subscription)
(เป้าหมาย ๑ ระบบ)
2. Firewall palo alto 5020 จ านวน .... ระบบ (Treat Prevention Subscription)
(เป้าหมาย 1 ระบบ)
3. Bandwidth Management PS-S๔๐๐๑GH จ านวน ... ระบบ (เป้าหมาย 1 ระบบ)
4. Web Gateway Antivirus จ านวน ... ระบบ (เป้าหมาย 1 ระบบ)
5. Mail Gateway Antivirus  จ านวน ... ระบบ (เป้าหมาย 1 ระบบ)
6. Antivirus Management  จ านวน ..... หน่วย (เป้าหมาย 1,200 หน่วย)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ... ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิก์ารใช้งาน (License) สามารถใช้งานได้อยา่งต่อเน่ือง
(เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักเทคโนโลยสีารสรเทศ
และการสื่อสาร

 - 

หมายเหตุ

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2560  ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

P 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารงุรกัษาระบบเครอืข่ายและ
ซ่อมแซมเครือ่งคอมพิวเตอร์

12 ครั้ง 12 ครั้ง P 8,255,000.00 8,240,000.00 15,000.00 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ 2322/2559  ลงวันที่ 25 ส.ค. 59  และประกาศส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง จดัซ้ือจดัจา้งโครงการฯ พร้อมก าหนดยืน่ซองประกวดราคา  
และได้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพัสดุรายเดือน ดังน้ี
งวดที่ 1 ประจ าเดือน ตุลาคม 2559
งวดที่ 2 ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2559
งวดที่ 3 ประจ าเดือน ธันวาคม 2559
งวดที่ 4 ประจ าเดือน มกราคม 2560
งวดที่ 5 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560
งวดที่ 6 ประจ าเดือน มีนาคม 2560
งวดที่ 7 ประจ าเดือน เมษายน 2560
งวดที่ 8 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560
งวดที่ 9 ประจ าเดือน มิถุนายน 2560
งวดที่ 10 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560
งวดที่ 11 ประจ าเดือน สิงหาคม 2560
งวดที่ 12 ประจ าเดือน กันยายน 2560

ส านักเทคโนโลยสีารสรเทศ
และการสื่อสาร

 - 

ผลผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ใช้งานได้เป็นปกติ ร้อยละ.........(เป้าหมายร้อยละ 90)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ..... ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์
ทดแทนทันตามเวลาที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 90)

P 4 การบ ารงุรกัษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยกุต์ 12 ครั้ง 12 ครั้ง P 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับงวดงาน ดังน้ี 
งวดที่ 1 ประจ าเดือน ตุลาคม 2559
งวดที่ 2 ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2559
งวดที่ 3 ประจ าเดือน ธันวาคม 2559
งวดที่ 4 ประจ าเดือน มกราคม 2560
งวดที่ 5 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560
งวดที่ 6 ประจ าเดือน มีนาคม 2560
งวดที่ 7 ประจ าเดือน เมษายน 2560
งวดที่ 8 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560
งวดที่ 9 ประจ าเดือน มิถุนายน 2560
งวดที่ 10 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560
งวดที่ 11 ประจ าเดือน สิงหาคม 2560
งวดที่ 12 ประจ าเดือน กันยายน 2560

ส านักเทคโนโลยสีารสรเทศ
และการสื่อสาร

 - 

ผลผลิต
- มีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน .... เครื่อง (เป้าหมาย 5 เครื่อง)
- มีการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ จ านวน .... ระบบ (เป้าหมาย 11 ระบบ)
ผลลัพธ์
สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ 
พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้ภายใน ..... ชั่วโมง  (เป้าหมายภายใน 12 ชั่วโมง)

22,606,000.00 22,579,927.20 26,072.80

หมายเหตุ           S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รวม 4 โครงการ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร

s 1 โครงการสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตพิบประชาชน 12 ครั้ง 13 ครั้ง P 8,000,000.00 4,541,843.60 3,458,156.40 ด าเนินการจดัโครงการ ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ต.ค. 59  ณ จงัหวัดสุโขทัย และจงัหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -27 พ.ย. 59  ณ จงัหวัดสกลนคร และจงัหวัดนครพนม
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 59  ณ จงัหวัดลพบุรี และจงัหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ม.ค. 60  ณ จงัหวัดหนองคาย และจงัหวัดหนองบัวล าภู
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 จดัโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วมภาคใต้
ณ จงัหวัดนครศรีธรรมราช (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภยั)
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ. 60 ณ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มี.ค. 60  ณ จงัหวัดพัทลุง และจงัหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 จดัโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วมภาคใต้
ณ จงัหวัดยะลา จงัหวัดปัตตานี และจงัหวัดนราธิวาส (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภยั)
เพ่ิมเติม เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 มี.ค. 60 จดัโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยั
น้ าท่วมภาคใต้  ณ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60  ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่จงัหวัดลพบุรีเพ่ือติดตามงานของ
คณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เม.ย. 60  ณ จงัหวัดตรัง  และจงัหวัดสตูล
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 2 - 3 พ.ค. 60 ได้ด าเนินการโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการจดัโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เพ่ือสรุปภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา
ของปี พ.ศ.2559 พร้อมทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ส านักงานประธานวุฒิสภา  - 

ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ค. 60  ณ จงัหวัดตาก และจงัหวัดก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 -25 มิ.ย. 60  ณ จงัหวัดสมุทรสาคร และจงัหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.ค. 60  ณ จงัหวัดชลบุรี และจงัหวัดระยอง
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 60  ณ จงัหวัดนครปฐม และจงัหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ส.ค. 60  ณ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.ย. 60  ณ จงัหวัดสมุทรปราการ
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 60 จดัโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วม
ณ จงัหวัดก าแพงเพชร (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภยั)
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 จดัโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วม
ณ จงัหวัดสกลนคร (มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภยั)
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าครั้งละ .... คน (เป้าหมายครั้งละ 150 คน)
ผลลัพธ์
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ .... ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง)

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2560  ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 2 โครงการจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์เสรมิสรา้งภาพลักษณ์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P 250,000.00 28,500.00 221,500.00 1. มอบดอกไม้แสดงความยนิดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ดังน้ี
   - เดือน ต.ค. 59  จ านวน 1 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 59
   - เดือน พ.ย. 59  จ านวน 2 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ผู้จดัการรายวัน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59
และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 3  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59
   - เดือน  ธ.ค. 59  จ านวน 1 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59
   - เดือน ม.ค. 60  จ านวน 3 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์มติชน  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS  
และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
   - เดือน ก.พ. 60  จ านวน 2 แห่ง  คือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์ และสถานีวิทยโุทรทัศน์
แห่งประเทศไทย  
   - เดือน ม.ีค. 60  จ านวน 4 แห่ง  คือ สถานีโทรทัศน์ ASTV  หนังสือพิมพ์แนวหน้า  
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   - เดือน เม.ย. 60  จ านวน 2 แห่ง  คือ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)  
และหนังสือพิมพ์ข่าวสด
   - เดือน พ.ค. 60  จ านวน 2 แห่ง  คือ กรมประชาสัมพันธ์ และส านักข่าวไอ. เอ็น. เอ็น.
   - เดือน ม.ิย. 60  จ านวน 2 แห่ง  คือ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
   - เดือน ก.ค. 60  จ านวน 2 แห่ง  คือ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และสถานีวิทยโุทรทัศน์
แห่งประเทศไทย  ช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์
   - เดือน ส.ค. 60  จ านวน 1 แห่ง  คือ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
   - เดือน ก.ย. 60  จ านวน 1 แห่ง  คือ สถานีโทรทัศน์ TNN24

ส านักประชาสัมพันธ์  - 

2. เผยแพร่ภาพความจงรักภกัดีในอภลิักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Speed Channel True Vision 691  เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 60
ผลผลิต
จดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร จ านวน 2 กิจกรรม
(เป้าหมาย 2 กิจกรรม)
ผลลัพธ์
รายงานสรุปผลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา .... ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครั้ง)

s 3 โครงการจัดท าเอกสารเพ่ือส่งเสรมิภาพลักษณ์
องค์กรสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ

2 เรื่อง 2 เรื่อง P 1,700,000.00 1,186,000.00 514,000.00 1. จดัท าเค้าโครงและเรียบเรียงข้อมูลต้นฉบับและด าเนินการจดัจา้งโดยวิธีสอบราคา
โดยได้เปิดซองสอบราคาเพ่ือคัดเลือกบริษัทที่จะด าเนินการพร้อมจดัท ารายงานเสนอต่อ
เลขาธิการวุฒิสภา  และเข้าเยีย่มชมกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทผู้รับจา้ง
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการผลิตผลงานให้กับองค์กรหรือไม่
2. บริษัทจดัท าอาร์ตเวิร์ตต้นฉบับ และส านักภาษาต่างประเทศแปลภาษาอังกฤษแล้ว
3. ขออนุมัติขยายระยะเวลา 45 วัน และด าเนินการปรับอาร์ตเวิร์กต้นฉบับ
4. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบอาร์ตเวิร์กต้นฉบับและอนุมัติให้ด าเนินการจดัพิมพ์ 
5. บริษัทฯ ส่งมอบงาน ฉบับภาษาไทย 8,000 เล่ม และภาษาอังกฤษ 2,000 เล่ม
ผลผลิต
มีการจดัท าเอกสารเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ จ านวน .... เรื่อง/ปี (เป้าหมาย 2 เรื่อง/ปี)
ผลลัพธ์
ร้อยละ .... ของเอกสารเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 90)

ส านักประชาสัมพันธ์  - 

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 4 โครงการจัดท าหนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรนัดร"์ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตน้ิอมเกล้าถวายพระราชกุศล
แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

1 เรื่อง
(10,000 เล่ม)

 - P 1,500,000.00 634,000.00 866,000.00 1. จดัท าเค้าโครง เรียบเรียงข้อมูลต้นฉบับ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติแล้ว
2. ด าเนินการจดัจา้งท าหนังสือโดยวิธีสอบราคา
3. จดัท าหนังสือ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย  หนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร"์ ฯ  
และหนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์"ฯ ในรูปแบบ E-book 
4. บริษัทออกแบบอาร์ตเวิร์กแล้วเสร็จ 
ทั้งน้ี อยูร่ะหว่างการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ลงตีพิมพ์ในหนังสือ
รูปแบบ e-book  และเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้ขยายเวลาการจดัจา้งท าหนังสือ
ออกไปอีก 90 วัน
ผลผลิต
หนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร"์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติน้อมเกล้าถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช จ านวน .... เรื่อง (เป้าหมาย 1 เรื่อง)
ผลลัพธ์
ร้อยละ .... ของหนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" ได้รับการเผยแพร่ไปยงั
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 90)

ส านักประชาสัมพันธ์  1. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบปรับกิจกรรม
เดิมโครงการจดัท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เน่ืองในโอกาส
ฉลองพระชนมายฯุ ตามหนังสือที่ 
สว 0002.02/159  ลงวันที่ 22 ก.พ. 60
 2. ด าเนินการเหลื่อมปีงบประมาณ
เน่ืองจากอยูร่ะหว่างการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเชิญ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลเดช 
บรมนาถบพิตร ลงตีพิมพ์ในหนังสือ
รูปแบบ e-book และเลขาธิการวุฒิสภา
อนุมัติให้ขยายเวลาการจดัจา้งท าหนังสือ
ออกไปอีก 90 วัน

s 5 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรกุเพ่ือเผยแพรผ่ลงาน
ของสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ

3 สื่อ  - P 5,000,000.00 3,982,166.31 1,017,833.69 1. ด าเนินการจา้งเหมาบริการด้วยวิธีการสอบราคาในการปฏบิัติงานประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 60 (6 เดือน)
2. จดัโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์อยา่งมืออาชีพ 
(ส าหรับผู้ปฏบิัติงานด้านประชาสัมพันธ)์ อบรมจ านวน 2 หลักสูตร 
   - เรื่องการประชาสัมพันธ์ในยคุดิจทิัล 4.0  
   - เรื่องการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
3. จดัโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจ าลองเพ่ือการเรียนรู้
ระบบงานรัฐสภา  ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ย. 60  ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์
4. จดัโครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับยทุธศาสตร์การปฏริูปประเทศและการขับเคลื่อน
การเมืองภาคพลเมืองแก่เครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตย  ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ย. 60
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
ผลผลิต
จดัท าสื่อประชาสัมพันธ/์กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ านวน .... ประเภท (เป้าหมาย 3 ประเภท)
ผลลัพธ์
ผลการส ารวจการรับรู้รับทราบเก่ียวกับบทบาท อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อยูใ่นระดับ ..... (อยูใ่นระดับสูง)

ส านักประชาสัมพันธ์  -

ม.ค. 60 - ก.ย. 60

ม.ค. 60 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 6 โครงการเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับการเมือง การปกครอง 
และบทบาทอ านาจหน้าทีข่องสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ
สูเ่ยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร)

20 ครั้ง 31 ครั้ง P 989,600.00 727,995.22 261,604.78 ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ (สภาจ าลองสัญจร) ดังน้ี 
   - ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59  ณ โรงแรมพิษณุโลกพิทยาคม  จงัหวัดพิษณุโลก
   - ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยวีิมลบริหารธุรกิจ  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59  ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการราชด าเนิน  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59  ณ โรงเรียนมัทธยมวัดนายโรง  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  จ.ขอนแก่น
   - ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60  ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60  ณ โรงเรียนมัทธยมวัดดุสิตาราม  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60  ณ วิทยาลัยเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60  ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  กรุงเทพฯ
   - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60  ณ โรงเรียนหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์
   - ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60  ณ โรงแรมวรนารีเฉลิม  จงัหวัดสงขลา
   - ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  จงัหวัดชลบุรี 
   - ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 60  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 จงัหวัดนครราชสีมา 
   - ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 60  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จงัหวัดนครราชสีมา 
   - ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 60  ณ โรงเรียนวัดเขมาภรตาราม  จงัหวัดนนทบุรี
   - ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 60  ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จงัหวัดนครศรีธรรมราช
   - ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 60  ณ โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ส านักประชาสัมพันธ์ 1. เลขาธิการวุฒิสภา ให้น างบประมาณ
จ านวน 489,600 บาท  จากกิจกรรม
การสัมมนาเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตย 
ประจ าภมูิภาค พ.ศ. 2560  มาใช้ในการจดั
โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเมือง
การปกครองฯ (สภาจ าลองสัญจร)
2. เลขาธิการวุฒิสภา ให้น างบประมาณ
จ านวน 500,000 บาท  จากกิจกรรม
การอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย
มาใช้ในการจดัโครงการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการเมืองการปกครองฯ 
(สภาจ าลองสัญจร)

   - ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จงัหวัดนครราชสีมา
   - ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60  ณ โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์  จงัหวัดนครราชสีมา
   - ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60  ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษา  จงัหวัดสุพรรณบุรี
   - ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60  ณ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี  จงัหวัดสุพรรณบุรี
   - ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60  ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร
   - ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60  ณ  โรงเรียนวิสุทธรังสี จงัหวัดกาญจนบุรี 
   - ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60  ณ  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ ์จงัหวัดแพร่ 
   - ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 60  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
   - ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60  ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จงัหวัดสมุทรปราการ
   - ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60  ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส จงัหวัดกรุงเทพ 
   - ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60  ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี
   - ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 60  ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์จงัหวัดนครปฐม 
   - ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60  ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ

ผลผลิต
ส านักงานมีการเผยแพร่ความรู้ จ านวน 31 ครั้ง (เป้าหมาย 20 ครั้ง)
ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 83.33 (เป้าหมายร้อยละ 80)

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P 7 การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมีส่วนรว่มของประชาชน 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม P 6,874,800.00 6,512,469.79 362,330.21 ผลผลิต
มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 3 กิจกรรม 
(เป้าหมาย 3 กิจกรรม)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ..... ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 3 กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (เป้าหมายร้อยละ 85)

ส านักประชาสัมพันธ์  - 

7.1 กิจกรรมที ่1 การเสรมิสรา้งประสบการณ์ความรูเ้ก่ียวกับ
ประชาธิปไตยส าหรบัเดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
ประจ าปี พ.ศ. 2560

5,000 ชุด 5,000 ชุด P 350,000.00 341,105.00 8,895.00 1. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบและอนุมัติโครงการ  และจดัท าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ดังน้ี
   1) กระเป๋าบรรจเุอกสาร จ านวน 5000 ใบ
   2) ปากกาจ านวน 5000 ด้าม
   3 แฟลตไดร์ฟ จ านวน 700 ชิ้น
2. ด าเนินการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะครูอาจารย ์นักเรียน 
นักศึกษา ระดับประถม มัธยม อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
เข้าเยีย่มชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังน้ี
   - เดือน ต.ค. 59  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 2 คณะ รวม 234 คน
   - เดือน พ.ย. 59  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 8 คณะ รวม 238 คน
   - เดือน ธ.ค. 59  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 10 คณะ รวม 323 คน
   - เดือน ม.ค. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 21 คณะ รวม 1,836 คน
   - เดือน ก.พ. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 16 คณะ รวม 625 คน
   - เดือน ม.ีค. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 34 คณะ รวม 2,040 คน
   - เดือน เม.ย. 60 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 4 คณะ รวม 154 คน
   - เดือน พ.ค. 60 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 6 คณะ รวม 229 คน
   - เดือน ม.ิย. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 7 คณะ รวม 575 คน
   - เดือน ก.ค. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 7 คณะ รวม 526 คน
   - เดือน ส.ค. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 15 คณะ รวม 1,501 คน
   - เดือน ก.ย. 60  มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จ านวน 16 คณะ รวม 991 คน

 - 

ดังน้ัน จ านวนคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 154 คณะ รวม 9,386 คน
ผลผลิต
มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 1 กิจกรรม 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ

7.2 กิจกรรมที ่2 การจัดงานฉลองวันเดก็แห่งชาต ิ
ประจ าปี 2560

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 500,000.00 172,517.80 327,482.20 ด าเนินการจดังานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 60
ร่วมกันระหว่าง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ
และจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการรายงานต่อประธาน สนช. และเลขาธิการวุฒิสภา
ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานฯ ณ อาคารรัฐสภา 2 จ านวน 10,000 คน
ผลผลิต
มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
ร้อยละ ..... ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ

 -

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.พ. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

7.3 กิจกรรมที ่3 การเสรมิสรา้งความพรอ้มแก่ท้องถ่ิน 
หลักสูตร "กระบวนการเสรมิสรา้งผู้น านักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนรว่ม"

11 ครั้ง 11 ครั้ง P 6,024,800.00 5,998,846.99 25,953.01 ด าเนินการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถ่ิน ดังน้ี
   - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 59  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จงัหวัดพิษณุโลก
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 124 คน *ใช้เงินนอกงบประมาณ 69,904 บาท
   - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธ.ค. 59  ณ อวานี ขอนแก่นโฮเทล  จงัหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 133 คน
   - ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ. 60  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า 
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 122 คน
   - ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.พ. 60  ณ จงัหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 120 คน
   - ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค. 60  ณ โรงแรมลายทอง  จงัหวัดอุบลราชธานี  
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 124 คน
   - ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เม.ย. 60 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
   - ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จงัหวัดชลบุรี 
   - ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17  - 18 มิ.ย. 60  ณ จงัหวัดนครราชสีมา 
   - ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60  ณ จงัหวัดนครศรีธรรมราช
   - ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22  - 23 ก.ค. 60  ณ จงัหวัดสุพรรณบุรี
   - ครั้งที่ 11 สัมมนาเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่าย ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 60  
ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ

 -

ผลผลิต
มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
ร้อยละ 86.46 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ

P 8 การส่งเสรมิการให้ความรู ้การประชาสัมพันธ์ 
และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร

8 กิจกรรม 8 กิจกรรม P 4,410,400.00 2,566,833.00 1,843,567.00 ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน ... กิจกรรม
(เป้าหมาย 8 กิจกรรม)
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

ส านักประชาสัมพันธ์  -

8.1 กิจกรรมที ่1 การจัดท าหนังสือ "สรปุผลงานสภานิติ
บัญญตัแิห่งชาต"ิ

1,500 เล่ม  - P 500,000.00 498,085.00 1,915.00 1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติอาร์ตเวิร์กต้นฉบับฉบับสมบูรณ์  ซ่ึงอยูร่ะหว่างตรวจสอบ
รูปแบบความถูกต้องอีกครั้งก่อนจดัพิมพ์
2. ด าเนินการจดัท าอาร์ตเวิร์กฉบับ "สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ฉบับยอ่
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

ด าเนินการเหลื่อมปีงบประมาณเน่ืองจาก
ได้รับข้อมูลผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ
ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการจดัท ารูปเล่ม
และจดัพิมพ์หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน

8.2 กิจกรรมที ่2 การจัดท าหนังสือความรูเ้ก่ียวกับอ านาจ
หน้าทีข่องสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตแิละความรูใ้นวงงาน
รฐัสภา

1 เรื่อง 1 เรื่อง P 200,000.00 133,750.00 66,250.00 รับมอบหนังสือความรู้เก่ียวกับอ านาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง เรียนรู้เรื่อง สนช. 
จ านวน 10,000 เล่ม  และเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 - 

พ.ย. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

เม.ย. 59 - ก.ย. 60

ม.ค. 60 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

8.3 กิจกรรมที ่3 การจัดท าวารสาร "สารสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต"ิ

12 ครั้ง 12 ครั้ง P 2,000,000.00 1,361,250.00 638,750.00 ผลิตและเผยแพร่วารสาร "สาร สนช " ดังน้ี 
   - ฉบับเดือน ต.ค. 59 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน พ.ย. 59 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ธ.ค. 59 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ม.ค. 60 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ก.พ. 60 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ม.ีค. 60 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน เม.ย. 60 จ านวน 4000 เล่ม
   - ฉบับเดือน พ.ค. 60 จ านวน 4,000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ม.ิย. 60 จ านวน 4,000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ก.ค. 60 จ านวน 4,000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ส.ค. 60 จ านวน 4,000 เล่ม
   - ฉบับเดือน ก.ย. 60 จ านวน 4,000 เล่ม
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 - 

8.4 กิจกรรมที ่4 การจัดท าวีดทิัศน์สรปุผลงานสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิประจ าปี 2559 ในรปูแบบสารคดคีวามยาว 
ประมาณ 15 นาที

1,000 แผ่น 1,000 แผ่น P 20,400.00 20,394.00 6.00 จดัจา้งบริษัท ดิจติอล รูม จ ากัด ในการจดัท าส าเนาวีดิทัศน์ พร้อมสกรีนหน้าแผ่น
ใส่ในกล่อง DVD ซ่ึงได้ด าเนินการตรวจรับและส่งให้กับผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่แล้ว
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 - 

8.5 กิจกรรมที ่5 การจัดจ้างท าส าเนาวีดทิัศน์บทบาทอ านาจ
หน้าทีข่องสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในรปูแบบสารคด ี
ความยาวประมาณ 7 นาที

2,000 แผ่น 2,000 แผ่น P 40,000.00 39,804.00 196.00 1. ด าเนินการจดัจา้งบริษัท เอลริช จ ากัด  ด าเนินการจดัท าส าเนาวีดิทัศน์ สกรีนแผ่น 
พร้อมใส่กล่องดีวีดีแล้วเสร็จ
2. ส่งส าเนาวีดิทัศน์ ให้กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ  จ านวน 1000 ชุด
และกลุ่มงานสารสนเทศและศูนยบ์ริการ (Call Center) วุฒิสภา จ านวน 1000 ชุด
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 - 

8.6 กิจกรรมที ่6 สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตพิบสือ่มวลชน 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 350,000.00 220,650.00 129,350.00 ด าเนินการจดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจ าภมูิภาค  รุ่นที่ 4  
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค. 60  ณ รัฐสภา  และโรงแรมรอยลัริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 -

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.ค. 60 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.ค. 60 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

8.7 กิจกรรมที ่7 การส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเครอืข่ายผู้น า
นักประชาธิปไตย

40 โครงการ 30 โครงการ P 200,000.00 150,000.00 50,000.00 1. แต่งตั้งคณะท างานฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย
ผู้น านักประชาธิปไตย  และประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการจดักิจกรรม  
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายและภาคีเครือข่ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เสนอการจดัโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2. พิจารณาคัดเลือกผลงาน เพ่ือให้การสนับสนุนเงินรางวัล ดังน้ี
   2.1 รูปแบบการฝึกอบรม/สัมมนา จ านวน 13 โครงการ
   2.2 รูปแบบการจดัท าสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 7 โครงการ
   2.3 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยชุุมชน จ านวน 10 โครงการ
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 - 

8.8 กิจกรรมที ่8 การจัดท าหนังสือรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับพกพา)

10,000 เล่ม 10,000 เล่ม P 1,100,000.00 142,900.00 957,100.00 บริษัทส่งมอบหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จ านวน 10,000 เล่ม 
ผลผลิต
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร จ านวน 1 กิจกรรม
ผลลัพธ์
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการวุฒิสภา อนุมัติในหลักการให้
ปรับลดการท าหนังสือจากเดิม 20,000 เล่ม
เป็น 10,000 เล่ม

8.9 กิจกรรมที ่9 การอบรมวิทยากรเผยแพรป่ระชาธิปไตย 1 ครั้ง  - 0.00 0.00 0.00 เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้
ยกเลิกกิจกรรมและน างบประมาณ 
จ านวน 500,000 บาท
ไปจดัโครงการสภาจ าลองสัญจรแทน

8.10 กิจกรรมที ่10 การสัมมนาเครอืข่ายผู้น านักประชาธิปไตย 
ประจ าภูมิภาค พ.ศ. 2560

1 ครั้ง  - 0.00 0.00 0.00 เลขาธิการวุฒิสภา อนุมัติให้น างบประมาณ
จ านวน 489,600 บาท  ไปใช้ในการจดั
โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเมือง
การปกครองฯ (สภาจ าลองสัญจร)

28,724,800.00 20,179,807.92 8,544,992.08

หมายเหตุ           S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

รวม 7 โครงการ

ก.พ. 60 - ก.ย. 60

ม.ค. 60 - ก.ย. 60

มิ.ย. 60 - ก.ค. 60



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ

s 1 โครงการเพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
และความตระหนักรูเ้ก่ียวกับอาเซียนให้กับข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมวันอาเซียน)

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 44,000.00 23,329.50 20,670.50 ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียน
ให้กับข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมวันอาเซียน) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60
ผลผลิต
ร้อยละ ..... ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ..... ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักการต่างประเทศ  - 

s 2  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคลากร 
(Basic Skill)

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P 416,500.00 363,505.00 52,995.00 ผลผลิต
ร้อยละ 79.75 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 87.26 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

2.1 การพัฒนาทักษะดา้นภาษา 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร P 347,500.00 287,370.00 61,730.00  - 

2.1.1 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร ระดบัตน้ 
(Pre-intermediate)

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร P 54,000.00 73,355.00 -19,355.00 ด าเนินการจดัหลักสูตร ดังน้ี
1. จดัอบรมให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจใุหม่และบุคลากรที่สนใจ  
เมื่อวันที่ 7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 , พ.ย. 59 และ 6,8 ธ.ค. 59 ณ อาคารสุขประพฤติ
2. จดักิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59
3. จดัอบรมให้แก่บุคลากรส านักงานฯ  เมื่อวันที่ 21 - 22 , 28 - 29 ส.ค. 60
และวันที่ 4 - 5 ก.ย. 60  เวลา 09.00 - 12.00 น. (18 ชม.)  ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน  ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 34 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 87.54

 - 

2.1.2 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพ่ือสนันสนุน
งานดา้นนิตบิัญญตั"ิ (Intensive English Language 
Course for Supporting Legislative Work)

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร P 117,000.00 80,230.00 36,770.00 1. ด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 5 มิ.ย. - 2 ส.ค. 60 ทุกวันจนัทร์และวันอังคาร 
เวลา 09.00-12.00 น. (40 ชม.) 
2. ศึกษาดูงาน ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (6 ชม.)  
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60
ผลผลิต 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน  ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 10 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100

เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติปรับหลักสูตร
การอบรมฯ ให้สอดคล้องกับค ารับรองฯ 
(ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาส าหรับการปฏบิัติงาน
ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน)
จากเดิม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารระดับกลาง (Intermediate)

2.1.3 หลักสูตร "ภาษาจีนกลาง" 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร P 87,000.00 42,685.00 44,315.00 ด าเนินการจดัหลักสูตร ดังน้ี
1. เตรียมความพร้อมก่อนภาษาจนี ในวันที่ 1 - 2 , 8 พ.ย. 59  (9 ชม.)
2. ภาษาจนีพ้ืนฐาน ในวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 59 (ทุกวันอังคารและวันพุธ จ านวน 30 ชม.) 
3. การสนทนาภาษาจนีเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรที่สนใจ 
ในวันที่ 10 ม.ค. - 8 ก.พ. 60  (ทุกวันอังคารและวันพุธ จ านวน 30 ชม.)
4. ศึกษาดูงาน ณ ศูนยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศจนี  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60  
ให้แก่ผู้ที่อบรมและเคยผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจนีกลางที่มีความสนใจ จ านวน 25 คน
ผลผลิต 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน  ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 36 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 98.75

 -

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2560  ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

พ.ค. 60 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

ต.ค. 59 - พ.ย. 59

ต.ค. 59 - พ.ย. 59

ต.ค. 59 - พ.ย. 59



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

2.1.4 หลักสูตร "ภาษาอาเซียนเพ่ือการสือ่สาร" 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร P 89,500.00 91,100.00 -1,600.00 ด าเนินการจดัอบรม ดังน้ี 
1. จดัอบรม หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่บุคลากร
ที่สนใจ จ านวน 22 คน  วันที่ 21 พ.ย. 59 - 10 ม.ค. 60 (30 ชม.) ณ อาคารสุขประพฤติ 
2. จดัอบรมหลักสูตร ภาษาเวียดนาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่บุคลากรที่สนใจ 
จ านวน 26 คน ในวันที่ 19 , 21 , 26 , 28 ธ.ค. 59 วันที่ 9 , 11 , 17 , 21 ,31 ม.ค. 60
และวันที่ 7 ก.พ. 60 (30 ชั่วโมง) ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน  ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 48 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100

 -

2.2 การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

5 หลักสูตร 7 หลักสูตร P 69,000.00 76,135.00 -7,135.00 ด าเนินการจดัอบรม ดังน้ี
1. การจดัการข้อมูลด้วย Cloud Computing ให้แก่บุคลากรที่สนใจ จ านวน 29 คน
ในวันที่ 23 พ.ย. 59 (1 วัน) 
2. การใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศบนความมั่นคงปลอดภยัยคุดิจติอล 
ให้แก่ บุคลากรที่สนใจ จ านวน 23 คน เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 (1 วัน)
เดือน ธ.ค. 59 ด าเนินการจดัอบรม 3 หลักสูตร ดังน้ี
3. การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏบิัติงาน ให้แก่บุคลากรที่เข้า
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 25 คน  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 59
4. การใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศผ่าน Smart Phone ให้แก่บุคลากรที่สนใจ 
จ านวน 28 คน  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59
5. การใช้งานสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่บุคลากรที่สนใจ 
จ านวน 23 คน  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
6. การน าระบบส านักงานอัตโนมัติและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานมาใช้
ในการปฏบิัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรส านักการพิมพ์ (ผู้เข้าร่วม 50 คน)
   - รุ่น 1 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60 (เช้า) 
   - รุ่น 2 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60 (บ่าย)

 - จดัโครงการ (นอกแผน) โครงการเสวนา
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 77 คน 
ในวันที่ 28 ต.ค. 59 ณ อาคารรัฐสภา 2

7. การน าระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ผู้เข้าร่วม 70 คน)
   - รุ่น 1 บุคลากรส านักกรรมาธิการ 1  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60 
   - รุ่น 2 บุคลากรส านักกรรมาธิการ 2  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60 
   - รุ่น 3 บุคลากรส านักประชาสัมพันธ์ ส านักก ากับและตรวจสอบ 
และส านักบริหารงานกลาง  เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 
   - รุ่น 4 บุคลากรส านักกรรมาธิการ 3  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60 
ผลผลิต 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 248 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80.50

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
(Core Competency)

3 ครั้ง 3 ครั้ง P 1,062,000.00 820,797.00 241,203.00 ผลผลิต
ร้อยละ 97.79 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนา (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
- ร้อยละ 98.72 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง
- ร้อยละ 95.62 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น
(เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

3.1 หลักสูตร "การพัฒนาทรพัยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ" 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 897,000.00 747,929.00 149,071.00 ด าเนินการจดัหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ หัวข้อ การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 ให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  โดยแบ่งการฝึกอบรม
ออกเป็น 2 รุ่น ดังน้ี 
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 59  ณ ณารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 8 ม.ค. 60  ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 98 คน  ได้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 93 คน (คิดเป็น 94.90%)
ผลลัพธ์
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 96.25 
- ร้อยละ 98.72 ของกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง
เพ่ิมเติม กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) คณะกรรมการฯ 
ได้ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานพัฒนารายบุคคล  ซ่ึงส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จะน าแนวทางดังกล่าวไปจดัท าเป็นคู่มือการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคลฯ และขณะน้ี
มีความก้าวหน้า ดังน้ี
   1) ชี้แจงให้ค าปรึกษา/แนะน าเก่ียวกับกรอบแนวทางการ จดัท าแผนพัฒนารายบุคคล  
   2) รวบรวมข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ของข้าราชการส านักงานฯ

3.2 หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดบักลาง

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 112,000.00 45,268.00 66,732.00 ด าเนินการจดัอบรมให้แก่ข้าราชการ ระดับช านาญการ ที่มีคุณสมบัติแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ (ผู้ครบประเมินฯ ปี 2561 - 2563) 
ณ อาคารสุขประพฤติ  โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังน้ี  
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 (1 วัน)  
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 (1 วัน)  
รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 59 (1 วัน)  
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 130 คน  ได้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 116 คน (คิดเป็น 89.23%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90.62

 - 

3.3 หลักสูตร "การเตรยีมความพรอ้มสูก่ารด ารงต าแหน่ง
ในระดบัทีสู่งขึน้" ประจ าปี 2560

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 53,000.00 27,600.00 25,400.00 จดัอบรมให้แก่ข้าราชการระดับปฏบิัติการ (10 คน) และระดับช านาญการ (19 คน) 
ที่ครบประเมินฯ เมื่อวันที่ 16 - 18 พ.ย. 59  ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน  ได้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 33 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

 - 

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - พ.ย. 59

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 4 โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร 
(Functional Competency)

8 หลักสูตร 8 หลักสูตร P 1,825,000.00 3,032,202.40 -1,207,202.40 ผลผลิต
ร้อยละ ..... ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80)
ผลลัพธ์
ร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาน าความรู้ไปปรับใช้ (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

4.1 หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการรฐัสภาในต าแหน่งนิตกิร
ให้เป็นนักกฎหมายนิตบิัญญตั"ิ

1 ครั้ง  - P 675,000.00 1,440,000.00 -765,000.00 ด าเนินการจดัโครงการให้แก่ข้าราชการต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการที่ยงัไม่เคย
ผ่านการอบรม  และได้รับการเลื่อนระดับภายในวันที่ 14 มิ.ย. 60 จ านวน 24 คน  
ระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 60 - 20 มี.ค. 61 (ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จ านวน 41 วัน)  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ และโรงแรมรอยลัซิตี้ กรุงเทพฯ
ผลผลิต
ร้อยละ ..... ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์
ร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

จดัเหลื่อมปีงบประมาณเน่ืองจาก
เป็นหลักสูตรที่ต้องด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างสองส่วนราชการ (สผ. และ สว.)
และได้รับการประสาน จาก สผ. 
ในการก าหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ประกอบกับทางสถาบันเสริมศึกษา
และทรัพยากรมนุษยม์ีการปรับเปลี่ยน
โครงท าให้ส่งผลต่อความล่าช้า

4.2 หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการรฐัสภาในต าแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิตบิัญญตั"ิ

1 ครั้ง  - P 675,000.00 1,100,000.00 -425,000.00 ด าเนินการจดัโครงการให้แก่ข้าราชการต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการที่ยงัไม่เคย
ผ่านการอบรม  และได้รับการเลื่อนระดับภายในวันที่ 18 เม.ย. 60 จ านวน 22 คน  
ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. 60 - 3 เม.ย. 61 (ทุกวันอังคารและวันพุธ จ านวน 41 วัน)  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ และโรงแรมรอยลัซิตี้ กรุงเทพฯ
ผลผลิต
ร้อยละ ..... ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์
ร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

จดัเหลื่อมปีงบประมาณเน่ืองจาก
เป็นหลักสูตรที่ต้องด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างสองส่วนราชการ (สผ. และ สว.)
และได้รับการประสาน จาก สผ. 
ในการก าหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ประกอบกับทางสถาบันเสริมศึกษา
และทรัพยากรมนุษยม์ีการปรับเปลี่ยน
โครงท าให้ส่งผลต่อความล่าช้า

4.3 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้วิทยสุือ่สาร
เพ่ือการรกัษาความปลอดภัย"

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 28,000.00 19,868.50 8,131.50 จดัอบรมให้แก่เจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา จ านวน 32 คน  เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60  
ณ อาคารรัฐสภา 2
ผลผลิต
ร้อยละ 96.97 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
ผลลัพธ์
ร้อยละ 96.80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

 - 

4.4 หลักสูตร "การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าที่
การรกัษาความปลอดภัย"

1 ครั้ง 2 ครั้ง P 103,000.00 152,950.00 -49,950.00 1. จดัฝึกอบรมมหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติหน้าที่การรักษาความปลอดภยั
ให้แก่ เจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา จ านวน 33 คน  เมื่อวันที่ 12 - 13 พ.ย. 59  
ณ อาคารรัฐสภา 2  (ใช้งบประมาณ สผ.)
2. จดัฝึกอบรมหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านการอารักขาบุคคลส าคัญ
ของเจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา  ให้แก่ เจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา สว. 12 คน และ สผ. 20 คน
เมื่อวันที่ 3 - 4 , 10 - 11 ธ.ค. 59  ณ สโมสรต ารวจ  และอาคารรัฐสภา 2
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

 - 

4.5 หลักสูตร "การเพ่ิมพูนสมรรถนะดา้นการแปลและล่าม" 1 ครั้ง 2 ครั้ง P 52,000.00 14,782.50 37,217.50 1. จดัการสัมมนา เรื่อง งานแปลและล่ามในวงงานนิติบัญญัติ ให้แก่นักวิเทศสัมพันธ์ในสังกัด
ส านักภาษาต่างประเทศ 12 คน  และส านักการต่างประเทศ 5 คน  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
2. การสัมมนาและทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านการแปลและล่าม  ให้แก่ผู้บริหาร
และบุคลากร  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60  ณ บริษัท Tilleke & Gibbins International 
ผลผลิต
ร้อยละ 85.71 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
ผลลัพธ์
ร้อยละ 90.60 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

 - 

พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ต.ค. 59 - พ.ย. 59

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59

พ.ย. 59 - พ.ย. 59

ต.ค. 59 - มิ.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

4.6 หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนของ
คณะกรรมาธิการขัน้พ้ืนฐาน"

1 ครั้ง 2 ครั้ง P 170,000.00 212,991.40 -42,991.40 จดัอบรมให้แก่ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งนิติกรและวิทยากร ระดับปฏบิัติการขึ้นไปในสังกัด
ส านักกรรมาธิการ 1 , 2 และ 3 จ านวน 64 คน ณ อาคารสุขประพฤติ ดังน้ี 
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ย. 59  
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 59
และด าเนินการจดัการศึกษาดูงาน จ.สุทรปราการ ในวันที่ 22 ธ.ค. 59 
และทดสอบความรู้ ในวันที่ 26 ธ.ค. 59
ผลผลิต
ร้อยละ 90.91 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

 - 

4.7 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ดา้น
ภาษาอังกฤษสูส่ากล: การเขียนสุนทรพจน์ ค ากล่าว
ประชุมค ากล่าวรายงาน สารในโอกาสตา่งๆ และหนังสือ
ราชการภาษาอังกฤษ"

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 22,000.00 14,160.00 7,840.00 อยูร่ะหว่างขออนุมัติจดัโครงการในเดือน ก.พ. 60  ให้แก่ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง
นักวิเทศน์สัมพันธ์ ส านักการต่างประเทศ และส านักภาษาต่างประเทศ  จ านวน 25 คน 
ในวันที่ 21 ก.พ. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
ร้อยละ 88.00 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 83.80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

 - 

4.8 หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิานการบรหิาร
ตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015"

1 ครั้ง 3 ครั้ง P 100,000.00 77,450.00 22,550.00 ก าหนดด าเนินการจดั 3 ครั้ง ดังน้ี 
1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานส านักการพิมพ์ 
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ืองานคุณภาพ ณ บริษัท ที เค เอส เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
จ.สมุทรสาคร ให้แก่ บุคลากรส านักการพิมพ์ จ านวน 64 คน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60
2. การฝึกอบรมข้อก าหนดและการประยกุต์ใช้ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015"
ให้แก่ บุคลากรส านักการพิมพ์ จ านวน 64 คน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ 
3. การอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการปรับตัวและการรับมือส าหรับโรงพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 
ให้แก่ บุคลากรส านักการพิมพ์ 93 คน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 
ผลผลิต 
ร้อยละ 89.06 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 86.60 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้

ส านักการพิมพ์แจง้ขอปรับแผนเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นปัจจบุัน จากเดิม
"การพัฒนาสมรรถนะฯ  ISO 9001 : 2008"
ตามหนังสือ สว 0018.18/413
ลงวันที่ 12 เม.ย. 60

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59

ธ.ค. 59 - ธ.ค. 59

ต.ค. 59 - มิ.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 5 โครงการพัฒนาข้าราชการทีไ่ดร้บัการบรรจุใหม่ 1 ครั้ง  - 0.00 0.00 0.00  - ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีข้าราชการที่ได้รับการบรรจไุม่เพียงพอ

s 6 โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 30 หลักสูตร 43 หลักสูตร P 2,000,000.00 2,260,672.00 -260,672.00 ผลผลิต
บุคลากรเข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ... หลักสูตร
ผลลัพธ์
ร้อยละ ...... ผู้เข้ารับการศึกษา/อบรมได้จดัท ารายงานผลในหลักสูตรต่าง ๆ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  -

6.1 หลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปี 6 หลักสูตร 12 หลักสูตร P 800,000.00 1,218,082.00 -418,082.00 1. ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่น 16  ในวันที่ 19 ต.ค. 59 - 30 ก.ค. 60 (469 ชม.) ผู้เข้าศึกษา 1 คน
(นางวัชรี สินธวานุวัฒน์)  จดัโดยสถาบันพระปกเกล้า 
2. ศึกษาหลักสูตร จติวิทยาความมั่นคง รุ่น 117  ในวันที่ 31 ต.ค. 59 - 31 ส.ค. 60 
ผู้เข้าศึกษา 1 คน (นายชูชาติ หอมจนัทึก)  จดัโดยสถาบันจติวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3. อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง รุ่น 21 
ระหว่างเดือน พ.ย. 59 - ก.ย. 60  ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ)
จดัโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 ธ.ค. 59 - 28 ก.ค. 60 (ทุกวันศุกร์และวันเสาร์)
โดยมีผู้เข้าอบรม 6 คน  (1.น.ส.เกตุแก้ว ชูสังข์  2.น.ส.ศิริพร สมบัติศิริ  3.นางนิโรบล มูลจนัที 
4.น.ส.สุวพร นิลทัพ  5.นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง  6.นางชรัญญา ประสิทธินาวา)  
จดัโดยสถาบันพระปกเกล้า
5. อบรมหลักสูตร นักบริหารยทุธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.)  รุ่นที่ 8  ในวันที่ 13 ม.ค. - 8 ก.ย. 60  โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน 
(น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ)  จดัโดยส านักงาน ป.ป.ช.
6. อบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 จดัโดยส านักงบประมาณ
ในวันที่ 15 ก.พ. - มิ.ย. 60 (23 วัน)  ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายพีระพจน์ รัตนมาล)ี

 - 

7. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 
ระหว่างเดือน พ.ค. 60 - ก.พ. 61 โดยมีผู้เข้าศึกษา 1 คน (น.ส.วาสนา ยงัสุข) 
จดัโดย สถาบันพระปกเกล้า 
8. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 วันที่ 30 พ.ค. 60 เป็นต้นไป (9 เดือน) 
โดยมีผู้เข้าศึกษา 2 คน (1. นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ์2. นางนวนันทน์ เนติธนากูล) 
จดัโดย สถาบันพระปกเกล้า
9. ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. - 9 ก.ค. 60 
โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.นิสาพร วิบูลยจ์นัทร์)  
จดัโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
10. ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. - 25 ส.ค. 60 
โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.แก้วเกศร์ ถาวรพันธ)์  จดัโดย กระทรวงการต่างประเทศ
11. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลของผู้บริหารระดับกลาง  รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. - 19 ธ.ค. 60  โดยมีผู้เข้าศึกษา 3 คน (น.ส.วันทนีย ์มรรษทวี  
นายกวี จนัทจริาภา  และนายถาวร แสงสาคร)  จดัโดย สถาบันพระปกเกล้า
12. ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17  ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 (469 ชม.)  
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 1 คน (นายดิเรก จนัทร์อินทร์)  จดัโดย สถาบันพระปกเกล้า

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมอ่ืนๆ 24 หลักสูตร 31 หลักสูตร P 1,200,000.00 1,042,590.00 157,410.00 1. โครงการอบรมหลักสูตร การแปลและการล่ามภาษาจนีส าหรับนักวิเทศสัมพันธ์ 
(ภาษาจนี) ในวันที่ 20 ต.ค. - 21 พ.ย. 59 (30 ชม.) ผู้เข้าอบรม 3 คน 
(1.นางสุวรรณี หุตายน  2.นายณัฐพล บุญสอน  3.น.ส.อัมพะวัน ปฐมกุล)
จดัโดยกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
2. อบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่น 4 เมื่อวันที่ 17 - 19 พ.ย. 59
ผู้เข้าอบรม 2 คน (1. น.ส.นันทวัน ทองดอนน้อย  2. น.ส.ปาจารียญ์า เอ่ียมส าอางค์)
จดัโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
3. โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสเพ่ือประสิทธิภาพในราชการ รุ่น 13  
ในวันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 59  ผู้เข้าอบรม 3 คน 
(1.นายอุดร พันธุมิตร  2.น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต์  3.น.ส.สิริญา กรอบพุดซา)  
จดัโดยสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย
4. อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือการออกแบบการบริหารจดัการ  รุ่น 6 
เมื่อวันที่ 15 - 16 ธ.ค. 59 โดยมีผู้เข้าอบรม 2 คน (นางชรัญญา ประสิทธินาวา  และ 
น.ส.นาตยา พ่วงพูล)  จดัโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะล่าม (ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย) 
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 6 คน 
(1.นายดิเรก กวินสุนทรกุล  2.นายสักกะ จราวิวัฒน์  3.นายจรงค์ กลับชนะ  
4.น.ส.กัฑลี กนกคีขรินทร์  5.น.ส.มัญชรี พงศ์สุทธิ  6.นายรัฐภมูิ พลสนะ)  
จดัโดยกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา

เดือน ก.พ. 60 จดัโครงการ (นอกแผน) 
คือ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากรของส านักวิชาการ
เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นทีม จ านวน 37 คน  
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60  (0.5วัน)  
ณ อาคารสุขประพฤติ  
จดัโดยกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา

6. อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษส าหรับการใช้ในการปฏบิัติงาน (Intensive Language 
Course : ILC) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 ม.ค. - 3 มี.ค. 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายพิวัฒน์ สามวัง)
จดัโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
7. โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ภาครัฐ หลักสูตรการจดัท ายทุธศาสตร์ภาครัฐ 
เมื่อวันที่ 25 - 27 ม.ค. 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.พรรณสิริ พรหมพันธุม) 
จดัโดย ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ภาครัฐ หลักสูตร การบริหารยทุธศาสตร์
ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.นุตยา ลิขิตหัตถศิลป) 
จดัโดย ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. อบรมภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 1 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 59 - 27 ม.ค. 60 (30 ชม.) ผู้เข้าอบรม 4 คน (1.นางวรวิมล รัตนมาลี 
2.นายปกรณ์ นวลมณี 3.นายปิยะชาติ ชื่นจติ 4.น.ส.ธนิยา อุมะวิชนี) 
จดัโดย กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
10. อบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์  รุ่นที่ 43  ในวันที่ 21 ก.พ. - 7 เม.ย. 60  (33 วัน)
ผู้เข้าอบรม 1 คน  (น.ส.ฉตัรแก้ว หงอสุวรรณ์)  จดัโดยกรมประชาสัมพันธ์
11. หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่น 22  จดัโดยส านักงาน ก.พ.
ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. - 10 เม.ย. 60  ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี)  

12. อบอรมหลักสูตร Advance ด้าน Peformance Operation and Management  
ระหว่างวันที่ 6 - 12 มี.ค. 60  ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.ชัญญา ชินชัยชนะ)  
13. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ก าลังคนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 60  
จดัโดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
14. อบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44  
ในวันที่ 17 เม.ย. - 9 มิ.ย. 60  ผู้เข้าอบรม 2 คน (นายโกศล เดชสีดา และ
นายชัดชัย ทองเจริญ)  จดัโดยกรมการปกครอง
15. อบรมหลักสูตรผู้ก ากับการ  รุ่นที่ 110  ในวันที่ 24 เม.ย. - 11 ส.ค. 60  ผู้เข้าอบรม 1 คน
(นายชัยพล ช้างสุวรรณ)  จดัโดยวิทยาลัยการต ารวจ  
16. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานการจดัการความขัดแยง้ด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
ในวันที่ 21 เม.ย. 60 เป็นต้นไป (180 ชม.)  ผู้เข้าศึกษา 1 คน (น.ส.สิรภทัร พิมพ์แก้ว)  
จดัโดยสถาบันพระปกเกล้า
17. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 วันที่ 1 พ.ค. - 23 มิ.ย. 60 
ผู้เข้าอบรม 2 คน (น.ส.นัยนา ชาติชิงเชาว์ และน.ส.ภริมย ์นิลทัพ) จดัโดย กรมการปกครอง
*หลักสูตรน้ีเคยรายงานรุ่นที่ 44 ไปแล้ว* 
18. หลักสูตร Strategic PR Management รุ่นที่ 11 วันที่ 16 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60  
ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.วิภารัตน์ เพียราช)  จดัโดย กรมประชาสัมพันธ์



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

19. หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 56 วันที่ 24 พ.ค. - 7 ก.ค. 60 
ผู้เข้าอบรม 1 คน (นางสุวรรณภา ก าลา)  จดัโดย กรมประชาสัมพันธ์ 
20. สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 60 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 4 คน 
(1.น.ส.วันทนีย ์มรรษทวี  2.น.ส.นันทวัน ทองดอนน้อย  3.น.ส.ปาจรียญ์า เอ่ียมส าอางค์ 
4.น.ส.ชัญญา ชินชัยชนะ)  จดัโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
21. หลักสูตร การสร้างความสุขในที่ท างานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 1 
เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ค. 60 ผู้เข้าอบรม 2 คน (นายธงไท ไชยหิรัญการ และน.ส.กนกวรรณ 
อบเชย)  
จดัโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. โครงการ CGIA หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60 
โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.หน่ึงฤทัย ปั้นรัก)  จดัโดย กรมบัญชีกลาง 
23. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers Training 
Programme)  ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. - 2 ส.ค. 60 โดยมีผู้เข้าอบรม 3 คน 
(1.นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ 2.น.ส.สายใจ เกษสุวรรณ 3.น.ส.บุษกร วิทยานุกรณ์) จดัโดย มธ.
24. หลักสูตรแบบอยา่งแนวปฏบิัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย ์(Best Practices in HR) 
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. - 4 พ.ย. 60 โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (นายสมใบ มูลจนัที) 
*ใช้งบดูงานต่างประเทศ* จดัโดย มธ.  

25. หลักสูตรการจดัการมลพิษในโรงพิมพ์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 โดยมีผู้เข้าอบรม 2 คน 
(1.นายนัทที มีฤกษ์ 2.นายโฆษิวันต์ ดาสกุล)  จดัโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
26. หลักสูตรการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศส าหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.ค. 60 
โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (นางวรวิมล รัตนมาลี) จดัโดย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
และส านักงาน ก.พ. 
27. หลักสูตรกลยทุธ์การจดัท าและการประเมินผลโครงการอยา่งมืออาชีพ รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 60  โดยผู้เข้าอบรม 2 คน (น.ส.รุ่งนภา สุวรรณไชย 
และนางหฤทัย มิตรประถัมภ)์  จดัโดย มธ. 
28. หลักสูตร Core Android Programming วันที่ 17 - 21 ก.ค. 60 โดยผู้เข้าอบรม 2 คน 
(นายชวลิต อริยพันธ์พิทักษ์ และนายสุกรี สุหลง)  จดัโดย บริษัทโค้ดโมบายส์ จ ากัด 
29. หลักสูตรกฎหมายและระเบียบส าหรับงานการคลัง รุ่นที่ 5 วันที่ 21 - 22 ก.ค. 60 
โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.ศิริพร วันทา)  จดัโดย ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
30. อบรมหลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.ย. 60  
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 2 คน (น.ส.นิสาพร วิบูรณ์จนัทร์  และนางวรวิมล รัตนมาลี)  
จดัโดยกระทรวงการต่างประเทศ
31. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 44  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 1 คน 
(น.ส.ชนิดาภา มงคลเลิศลพ)  จดัโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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s 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะบรหิาร (Management 
Competency)

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 400,000.00 392,000.00 8,000.00 เดือน พ.ย. 59 จดัอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จ านวน 98 คน จ านวน 2 กลุ่ม ดังน้ี
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 - 17 พ.ย. 59  และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 พ.ย. 59  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลผลิต
ร้อยละ 96.93 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนา (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 89.79 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

s 8 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ
การเงินการคลังรฐัสภา

1 ครั้ง 5 ครั้ง P 65,000.00 25,325.00 39,675.00 ด าเนินการจ านวน 3 กิจกรรม ดังน้ี
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555  
และรเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมาธิการ พ.ศ. 2557  ให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ
ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุของกลุ่มงาน 
จ านวน 85 คน  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59  ณ อาคารสุขประพฤติ 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการและการจดัสัมมนา  ให้แก่เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงานในส านักที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 111 คน  ณ อาคารสุขประพฤติ  จ านวน 2 รุ่น คือ  รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59
เวลา 09.00 - 12.00 น.  และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59  เวลา 13.30 - 16.00 น.
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวกับ
การเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
และเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 109 คน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ
4. อบรมแนวทางปฏบิัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้องให้แก่ข้าราชการ จ านวน 149 คน 
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ
5. ด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ให้แก่ เจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องด้านการจดัซ้ือจดัจา้ง 
จ านวน 22 คน  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

ผลผลิต
ร้อยละ ...... ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
(Workshop) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา
(เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ .......  ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ (เป้าหมายร้อยละ 85)

s 9 โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาตา่งประเทศ 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P 165,000.00 133,828.70 31,171.30 ผลผลิต
มีการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆ จ านวน 2 กิจกรรม (เป้าหมาย 2 กิจกรรม)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจ (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้ปรับลดกิจกรรม
เป็น 2 กิจกรรม จากเดิม 3 กิจกรรม คือ
1. เปิดประตูสู่อาเซียน ตอนที่ 1
2. เปิดประตูสู่อาเซียน ตอนที่ 2
3. ท่องแดนยโุรป ตอนที่ 1

9.1 การให้ความรูด้า้นภาษาตา่งประเทศและวัฒนธรรม
เพ่ือส่งเสรมิงานดา้นนิตบิัญญตัิ

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 39,200.00 66,914.35 -27,714.35 การบรรยายด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 ดังน้ี
1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความส าคัญของภาษาต่างประเทศกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  โดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1
เพ่ืองานด้านนิติบัญญัติ
2. การบรรยาย หัวข้อ ความส าคัญของการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
โดยเลขาธิการวุฒิสภา และ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางละออ ภธูรใจ)

 - 

9.2 การเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศตา่ง ๆ

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 125,800.00 66,914.35 58,885.65 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ประกอบด้วย
การจดัซุ้มนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม  และการแสดงทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ  

 - 

ม.ค. 59 - มี.ค. 60

ม.ค. 59 - มี.ค. 60

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

ต.ค. 59 - ก.พ. 60

ม.ค. 59 - มี.ค. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 10 โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ละระบบการเรยีนรู้ 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม P 241,000.00 210,076.00 30,924.00 ผลผลิต
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานที่จดัท าขึ้น 3 องค์ความรู้ (เป้าหมาย 3 องค์ความรู)้
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏบิัติงาน (เป้าหมายร้อยละ 60)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  -  

10.1 การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู ้
(KM Team)

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 100,000.00 74,200.00 25,800.00 ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนางานด้านการจดัการความรู้ 
หัวข้อ "การพัฒนางานวิชาการจากงานประจ า (Routine to Research)  
ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธ.ค. 59  ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานที่จดัท าขึ้น 1 องค์ความรู้
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏบิัติงาน

 - 

10.2 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู ้
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต)ิ

1 ครั้ง 7 ครั้ง P 24,000.00 4,476.00 19,524.00 1. แต่งตั้งคณะท างานจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2. ประชุมคณะท างานจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60  เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการการจดัการความรู้
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. จดักิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ ดังน้ี
ครั้งที่ 1 ส านักกฎหมาย ในหัวข้อ "เทคนิคและกระบวนการให้ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการตรากฎหมายที่มีประสิทธิภาพ : การจดัท าค าแปรญัตติ"  เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 
ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ 2 ส านักการต่างประเทศ ในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน
หรือสนับสนุนงานเพ่ือเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 60  ณ ห้องประชุมหมายเลข 2302 
ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ 3 ส านักก ากับและตรวจสอบ ในหัวข้อ "กระบวนการจดัท าข้อมูลเอกสารลับ
ของทางราชการ : การรับเรื่อง/การรักษา/การท าลาย" เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning Center) ชั้น 26 
ครั้งที่ 4 ส านักบริหารงานกลาง ในหัวข้อ "เทคนิคการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการท าผลงาน
เลื่อนระดับ" เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate 
Learning Center) ชั้น 26 อาคารสุขประพฤติ

 - 

ครั้งที่ 5 ส านักการพิมพ์ หัวข้อ การจดัท าดัมมี่หนังสือในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ค. 60  ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Senate Learning Center) ชั้น 26  อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ 6 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ "เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบอยา่งมีประสิทธิภาพ" เมื่อวันพุธที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ 7 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ "เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบอยา่งมีประสิทธิภาพ" เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 
เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ 8 - 15 ส านักกรรมาธิการ 1,2,3  หัวข้อ คู่มือการจดัท าเอกสารทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
เมื่อวันพุธที่ 31 พ.ค. 60 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 60 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 60  
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
ผลผลิต
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานที่จดัท าขึ้น 1 องค์ความรู้
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏบิัติงาน

10.3 การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรยีนรู ้(KM Day) 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 117,000.00 131,400.00 -14,400.00 ด าเนินการจดักิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60  
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801  ชั้น 28  อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานที่จดัท าขึ้น 1 องค์ความรู้
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏบิัติงาน

 - 

ม.ค. 60 - ส.ค. 60

ส.ค. 60 - ก.ย. 60

พ.ย. 59 - ก.ย. 60

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 11  โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง 7 ทุน 11 ทุน P 2,800,000.00 1,441,178.00 1,358,822.00 ผลผลิต
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจดัท ากรอบแนวทางในการจดัสรรทุนการศึกษาที่สอดคล้อง
และเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ)
ผลลัพธ์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจดัสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ
เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกหรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
จ านวน 9 ทุน (เป้าหมาย 7 ทุน)

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

11.1 ทุนการศึกษาระดบัปรญิญาโท ภายในประเทศ 5 ทุน 4 ทุน P 1,500,000.00 684,590.00 815,410.00 1. ขอความร่วมมือทุกส านัก/กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท - เอก  ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน ณ ต่างประเทศ
2. รวบรวมผลส ารวจความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดบัญชีสาขาวิชาที่จ าเป็น
และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก าหนดแนวทางการจดัสรรทุนของส านักงานฯ
3. ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ภายในประเทศ ให้แก่ข้าราชการส านักงานฯ
4. รับสมัครทุนการศึกษาฯ  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 14 ก.ค. 60
5. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของส านักงานฯ  
และด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของส านักงานฯ จ านวน 5 คน ได้แก่ 
   1) นายธณรัฐ แสนแก้ว ส านักกรรมาธิการ 3  
   2) นายภาสันต์ เงาศุภธน ส านักกรรมาธิการ 1  
   3) นางสาวกนิศ สามารถ ส านักกรรมาธิการ 1  
   4) นางสาวนัยนา ชาติชิงเชาว์ ส านักกรรมาธิการ 2  
   5) นางสาวกฤตยาพร บัวลังกา ส านักกรรมาธิการ 1 (ขอสละสิทธิไ์ม่รับทุน)

 - 

11.2 ทุนการศึกษาระดบัปรญิญาเอก ภายในประเทศ 1 ทุน 2 ทุน P 800,000.00 115,420.00 684,580.00 1. ขอความร่วมมือทุกส านัก/กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท - เอก  ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน ณ ต่างประเทศ
2. รวบรวมผลส ารวจความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดบัญชีสาขาวิชาที่จ าเป็น
และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก าหนดแนวทางการจดัสรรทุนของส านักงานฯ
3. ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ภายในประเทศ ให้แก่ข้าราชการส านักงานฯ
4. รับสมัครทุนการศึกษาฯ  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 14 ก.ค. 60
5. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของส านักงานฯ  
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม จดัทุนการศึกษาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ตามแผน
ทุนการศึกษาโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 2 คน คือ (นายศิวดล พลธานี และนายการุณย ์พิมพ์สังกุล)

 - 

11.3 ทุนฝึกอบรม ณ ตา่งประเทศ 1 ทุน 5 ทุน P 500,000.00 641,168.00 -141,168.00 1. โครงการอบรม หลักสูตร "ASEAN Plus Three Trainning Program of 
Understanding Chai"  ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี  ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. - 6 พ.ย. 59
(ผู้เข้าร่วม น.ส.กันยารัตน์ เอ่ียมสุขแสง  และ  น.ส.ตติยา รัตนวิโรจน์) * ไม่มีค่าใช้จา่ย
2. โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการสอนส าหรับอาจารยผู้์สอนภาษาจนี"  
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว  เมืองเซียะเหมิน  สาธารณรัฐประชาชนจนี
ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธ.ค. 59  (ผู้เข้าร่วม นายนัฐพล บุญสอน)
3. การฝึกอบรมภาษาจนี  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจนี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 60 - 5 ส.ค. 61 
(10 เดือน 22 วัน)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 2 คน คือ 
(นางสาวกัณฐิกา สีจา  และนายนัฐพล บุญสอน)

 - 
มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ธ.ค. 59 - ก.ย. 60

มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

มิ.ย. 60 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย
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(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 12 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ณ ตา่งประเทศ

6 หลักสูตร P 2,000,000.00 987,050.00 1,012,950.00 ผลผลิต
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ...... ครั้ง
(เป้าหมาย 6 ครั้ง)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการจดัท าเอกสารรายงานผลการเยอืน และการศึกษาดูงาน 
ณ ต่างประเทศ จ านวน ..... ฉบับ  (เป้าหมาย 6 ฉบับ)

ด าเนินการหลักสูตรที่ไม่ได้ก าหนดไว้ตามแผนเพ่ิมเติม ดังน้ี
เดือน ตุลาคม 2559
1. อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่น 5  ณ ประเทศญี่ปุ่น  
เมื่อวันที่ 10 - 14 ต.ค. 59  ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน (น.ส.ชลธิชา มีแสง)  
จดัโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฏกีา
เดือน พฤศจกิายน 2559
2. อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่น 20  ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุกุโอกะ  เมื่อวันที่ 19 - 23 พ.ย. 59  
จดัโดยสถาบันพระปกเกล้า
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
3. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย  รุ่นที่ 6  
ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 17 - 21 ก.พ. 60  ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน 
(น.ส.จริวิน คะประสิทธิ์)  จดัโดยสถาบันพระปกเกล้า

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

เดือน มีนาคม 2560
4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร การพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ 22  ณ สาธารณรัฐประชาชาจนี  ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 60  
ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน (นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี)  จดัโดยส านักงาน ก.พ.
เดือน พฤษภาคม 2560
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) 
รุ่นที่ 4  ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี เมื่อวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60  ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน  
(นายพีระพจน์ รัตนมาล)ี  จดัโดย ส านักงบประมาณ 
6. การศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี เมื่อวันที่ 22 - 30 พ.ค. 60 ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน 
(นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ)  จดัโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม
เดือน มิถุนายน 2560
7. การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) 
รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. -9 ก.ค. 60  ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เข้าอบรม 1 คน
(น.ส.นิสาพร วิบูลยจ์นัทร์)  จดัโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
8. การศึกษาดูงานด้านกลยทุธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดและการท ากิจกรรม
เพ่ือสังคม  หลักสูตร Strategic PR Management รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิ.ย. 60
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.วิภารัตน์ เพียราช)  จดัโดย กรมประชาสัมพันธ์ 
9. อบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 วันที่ 7 มิ.ย. -25 ส.ค. 60  
ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.แก้วเกศร์ ถาวรพันธ)์  จดัโดย กระทรวงการต่างประเทศ 
10. ค่าใช้จา่ยของหลักสูตรอ่ืน ๆ แต่ใช้เงินงบดูงานต่างประเทศ 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรแบบอยา่งแนวปฏบิัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย ์(Best Practices in HR) 
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. - 4 พ.ย. 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายสมใบ มูลจนัที)  
จดัโดย มธ.

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
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ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เดือน สิงหาคม 2560
11. การศึกษาดูงานต่างประเทศของ น.ส.สิรภทัร พิมพ์แก้ว ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานการจดัการความขัดแยง้ด้วยสันติวิธี รุ่น 2 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 20 - 24 ส.ค. 60  จดัโดย สถาบันพระปกเกล้า 
12. การศึกษาดูงานต่างประเทศของ น.ส.วาสนา ยงัสุข ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 8 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
วันที่ 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 60  จดัโดย สถาบันพระปกเกล้า 
13. การศึกษาดูงานด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ นางสุวรรณภา ก าลา 
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 56 
ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 21 - 26 ส.ค. 60  จดัโดย กรมประชาสัมพันธ์

12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.)

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 350,000.00 90,500.00 259,500.00 เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16  ณ ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)  ระหว่างวันที่ 2 - 8 เม.ย. 60  
ผู้เข้าอบรม 1 คน (นางวัชรี สินธวานุวัฒน์)  จดัโดยสถาบันพระปกเกล้า

 - 

12.2 หลักสูตรการปฏิบัตกิารจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ (สจว.) 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 300,000.00 94,750.00 205,250.00 เข้ารับการอบรมหลักสูตร จติวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า
และประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 5 - 11 มี.ค. 60  ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายชูชาติ หอมจนัทึก)
จดัโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 - 

12.3 หลักสูตรนักบรหิารการเงินการคลังระดบัสูง 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 360,000.00 0.00 360,000.00 ด าเนินการจดัหลักสูตรที่มีความสอดคล้องแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแทนแล้ว  - 

12.4 หลักสูตรการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละกลยทุธ์องค์การ 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 360,000.00 0.00 360,000.00 ด าเนินการจดัหลักสูตรที่มีความสอดคล้องแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแทนแล้ว  - 

12.5 หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 300,000.00 0.00 300,000.00 ด าเนินการจดัหลักสูตรที่มีความสอดคล้องแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแทนแล้ว  - 

12.6 หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูง (กปส.) 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 330,000.00 0.00 330,000.00 ด าเนินการจดัหลักสูตรที่มีความสอดคล้องแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแทนแล้ว  - 

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม
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แล้ว

อยูร่ะหว่าง
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งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 13 โครงการแลกเปลีย่นข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับตา่งประเทศ

3 ครั้ง 3 ครั้ง P 2,000,000.00 19,965.00 1,980,035.00 1. เลขาธิการวุฒิสภา อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ Regional Fellowship Program 2017  
ณ สถาบันส่งเสริมรัฐสภากัมพูชา  โดยมีผู้เข้าร่วม 2 คน (น.ส.สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์ และ
น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต)์  ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 9 ก.ค. 60
2. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก าหนดรายละเอียดการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้าราชการ 
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60  และติดต่อประสานงานเป็นกรณีเร่งด่วนไปยงัรัฐสภาต่างประเทศ 
จ านวน 8 ประเทศ คือ 1) สาธารณะรัฐฟิลิปปินส์  2) สาธารณรัฐสิงคโปร์  
3) สหพันธรัฐมาเลเซีย  4) สาธารณะรัฐอินโดนีเซีย  5) สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
6) ประเทศบรูไน  7) สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  8) สาธารณะรัฐอินเดีย
3. รัฐสภาต่างประเทศมีหนังสือตอบเก่ียวกับการส่งข้าราชการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ได้แก่ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตอบรับช่วง ส.ค. - พ.ย. 60 , สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ย. 60 และมาเลเซีย ช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 61
4. เลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาอนุมัติให้ แสงเดือน ผ่องพุฒ บรรณารักษ์ปฏบิัติการ 
กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภณัฑ์ ส านักวิชาการ เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมภาษาจนี 
โครงการ Regjonal Fellowship Program 2017  ระหว่างวันที่ 2 ก.ย. 60 - 4 มี.ค. 61 
5. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ และรัฐสภาประเทศมาเลเซีย และด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล  - 

6. ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
จ านวน 5 คน ได้แก่ 
   1) นายปิยะชาติ ชื่นจติ ส านักภาษาต่างประเทศ 
   2) นางสาวธัญชนก วิริยะมงคลชัย ส านักประชาสัมพันธ์ 
   3) นายวราพงษ์ เทพรงค์ทอง ส านักประชาสัมพันธ์ 
   4) นางสาวมาณริกา จนัทาโภ ส านักกรรมาธิการ 2 
   5) นางธนยา สิงห์มณี ส านักกรรมาธิการ 3
7. ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์
จ านวน 5 คน ได้แก่ 
   1) นายจรงค์ กลับชนะ ส านักภาษาต่างประเทศ 
   2) นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ ส านักกฎหมาย
   3) นายภรีภทัร์ ดิษฐากรณ์ ส านักนโยบายและแผน
   4) นางสาวบุษยพรรณ ปักการะโน ส านักกรรมาธิการ 2 
   5) นางสาวพรพนา ปาเฉย ส านักกรรมาธิการ 3

ผลผลิต
ข้าราชการได้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 ครั้ง (เป้าหมาย 3 ครั้ง)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการจดัท าเอกสารรายงานผลการแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ 
จ านวน ..... ฉบับ (เป้าหมาย 3 ฉบับ)

ม.ค. 60 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 14 โครงการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ในการท างาน 2 ครั้ง 3 ครั้ง P 784,800.00 507,631.00 277,169.00 ผลผลิต
ร้อยละ ...... ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน
(เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ....... ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในการท างาน (เป้าหมายร้อยละ 85)

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล  - 

14.1 การสัมมนาและศึกษาดงูานดา้นการบรหิารจัดการองค์กร 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 500,000.00 344,966.00 155,034.00 ด าเนินการจดัสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร จ านวน 25 คน  และผู้ที่มีองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 10 คน ในวันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  
ณ โรงแรมดอยหมอกดอกไม้  ดอยแม่สลอง  อ.แม่ฟ้าหลวง  
และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย  จงัหวัดเชียงราย
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ..... คน  ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ..... คน (คิดเป็น .... %) 
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรม

 - 

14.2 กิจกรรมตน้กล้าความด ีท าดถีวายพ่อหลวง (จิตอาสา) 1 ครั้ง 2 ครั้ง P 284,800.00 162,665.00 122,135.00 ด าเนินการจดักิจกรรมต้นกล้าความดี ท าดีถวายพ่อหลวง  โดยมีรูปแบบส่งเสริมให้
ข้าราชการส านักงานฯ เดินตามรอยเบื้องพระยคุลบาทและพระบรมราโชวาทในการเป็น
ข้าราชการที่ดี เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  จ านวน 2 ครั้ง  ดังน้ี
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59  โดยมีผู้เข้าร่วม 190 คน  ณ ศุนยศึ์กษาธรรมชาติกองทัพบก
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 60 ณ สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต าบลบางกะเจา้ 
จงัหวัดสมุทรปราการ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 53 คน
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน  ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 98 คน (คิดเป็น 100 %) 
ผลลัพธ์
ครั้งที่ 1 พึงพอใจในการจดักิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 95.10
ครั้งที่ 2 พึงพอใจในการจดักิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100
(ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.55 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ)

1. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจดักิจกรรมจากเดิมกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์สร้างสามัคคีบุคลากรสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
2. เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้น า
งบประมาณ จ านวน 22,210 บาท
ไปด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมจริยธรรม
น าทีมงาน ส าหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
(ตัวชี้วัดที่ 4) จ านวน 3 ครั้ง/ละ 3 ชั่วโมง
ซ่ึงได้เบิกจา่ยจริง จ านวน 16,905 บาท

s 15 โครงการเสรมิสรา้งทัศนคตแิละวัฒนธรรมองค์กร 3 ครั้ง 3 ครั้ง P 1,430,800.00 1,340,400.00 76,300.00 คณะท างานการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ ได้ก าหนดการจดัโครงการ ดังน้ี
1. ผู้บริหาร (กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน)  ระยะเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในวันที่ 6 ม.ค. 60  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 98 คน) จ านวน 2 รุ่น  คือ  
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ย. 59  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 59
ทั้งน้ี เลขาธิการวุฒิสภา ได้เห็นชอบให้น ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับ
โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร หลักสูตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. บุคลากร (กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน) โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ 
รุ่นที่ 1 บุคลากรสายทั่วไปทุกระดับ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 , วันที่ 2 และ 6 ธ.ค. 59 
รุ่นที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ ระดับปฏบิัติการ ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 13 ธ.ค. 59 
รุ่นที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 59
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์
รายงานการศึกษาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ฉบับ

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจดักิจกรรมจากเดิม 2 กิจกรรม 
เปลี่ยนเป็นโครงการหลักโครงการเดียว
โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย
1. การศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก
2. สัมมนาและบรรยาย
3. Work shop แบ่งกลุ่มปฏบิัติการและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ส.ค. 60 - ก.ย. 60

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59

พ.ย. 59 - ธ.ค. 59

พ.ย. 59 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 16 โครงการเสรมิสรา้งทัศนคตติามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1 ครั้ง 2 ครั้ง P 258,400.00 84,095.00 174,305.00 1. ด าเนินการจดัโครงการเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60  ณ ศูนยศึ์กษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 89 คน
2. ด าเนินการจดัโครงการเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60  ณ ห้องประชุม 2703  อาคารสุขประพฤติ
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอภปิรายหัวข้อ "การประยกุต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการปฏบิัติราชการ" และการอภปิรายผลของผู้เข้าร่วมโครงการ "ความรู้และประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม จ านวน 48 คน
ผลผลิต
ร้อยละ .... ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ..... ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล  - 

s 17 โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
รฐัสภาและธรรมาภิบาล

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 81,000.00 263,641.65 -182,641.65 ด าเนินการจดัโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
หลักสูตรการพัฒนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภบิาลให้กับ
ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  
เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย. 59  ณ พิพิธภณัฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และการศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ บริษัท โปรดักส์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  และโครงการแก้มลิงคลองสนามชัย  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 68 คน
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 89.05 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักพัฒนาทรพัยากรบุคคล  - 

s 18 โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของเครอืข่ายเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลือ่นตามประมวลจรยิธรรม

4 กิจกรรม 4 กิจกรรม P 582,000.00 224,741.65 357,258.35 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

18.1 กิจกรรมพัฒนาเครอืข่ายคุณธรรมเพ่ือการขับเคลือ่นตาม
ประมวลจรยิธรรมภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 190,000.00 155,884.00 34,116.00 1. ด าเนินการจดัการบรรยาย หัวข้อ ร่วมใจสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม 9 ตามรอยพ่อ 
สานต่อพระราชปณิธาน  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 98 คน  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559  
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  ชั้น 27  อาคารสุขประพฤติ 
2. ด าเนินการจดัการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ ณ ผ้ึง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี และ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายขาว 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงจะด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ม.ค. 60  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 45 คน
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน  ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 143 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างการสรุปผลของเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม

เลขาธิการวุฒิสภา อนุมัติให้น างบประมาณ
จากโครงการ จ านวน 9,050 บาท  
ไปจดักิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของส านักงานฯ
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60  ณ อาคารสุขประพฤติ

18.2 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้า
รบัต าแหน่งกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 19,000.00 19,000.00 0.00 ด าเนินการจดักิจกรรมเพ่ือคัดเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 105  อาคารรัฐสภา 2  โดยมีผู้เข้าร่วม 948 คน
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย 1,207 คน ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 948 คน (คิดเป็น 78.54 %)
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างการสรุปผลของเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม

 - 

เม.ย. 60 - พ.ค. 60

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

ต.ค. 59 - ม.ค. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

18.3 กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูบุคลากรผู้ยดึมัน่ตามประมวล
จรยิธรรม

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 173,000.00 25,857.65 147,142.35 1. ด าเนินการจดัท าหนังสือแจง้เวียนให้แต่ละส านัก เพ่ือด าเนินการ ดังน้ี
   1) ให้ส่งผู้แทนส านัก/กลุ่มขึ้นตรงละ 3 คน (อยา่งน้อยควรมี คณะท างานภายในส านัก/
กลุ่มขึ้นตรงละ 1 คน)  เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระส าคัญ
ของประกาศฯ
   2) ให้แต่ละส านักด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานภายในส านัก 
   3) ให้จดัส่งรายชื่อผู้แทนคณะท างานของส านัก/กลุ่มละ 1 คน เพ่ือเป็นคณะอนุกรรมการฯ 
จดัลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งน้ี การสรรหาข้าราชการภายในส านัก
ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งรายงานผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60  
โดยฝ่ายเลขานุการจะรวบรวมรายชื่อเพ่ือส่งให้ส านักบริหารงานกลางตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อ
2. สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย. 60  
เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

 - 

3.จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการและสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 
ส าหรับวิธีการลงคะแนนการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นข้าราชการรัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 60 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ 
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย ....... คน ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ...... คน (คิดเป็น ...... %)
ผลลัพธ์
อยูร่ะหว่างการสรุปผลของเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม

18.4 กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day) 1 ครั้ง 1 ครั้ง P 200,000.00 24,000.00 176,000.00 ด าเนินการจดักิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day) โดยได้เชิญหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมจดัแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน คือ ปปช. และ กกต.  
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 60  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา 2
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 205 คน (คิดเป็น 100 %)
ผลลัพธ์
มีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม จ านวน 2 เครือข่าย

 - 

พ.ย 59 - ก.ย. 60

ก.ค. 60 - ก.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

s 19 โครงการส่งเสรมิความจงรกัภักดตีอ่สถาบันชาต ิศาสนา
และพระมหากษัตรยิต์ามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
รฐัสภา

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม P 420,000.00 361,898.00 58,102.00 ผลผลิต
ร้อยละ 87.11 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - 

19.1 กิจกรรมท าบุญตกับาตรพระสงฆ์ 89 รปู น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

2 ครั้ง 2 ครั้ง P 160,000.00 142,110.00 17,890.00 ด าเนินการจดักิจกรรม ณ หน้าอาคารรัฐสภา 2 จ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 383 คน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59   โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 301 คน
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 600 คน  ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 684 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ร้อยละ 100

 - 

19.2 กิจกรรมจิตอาสาคนสภารว่มใจประดษิฐ์ดอกไม้จันทร ์ 
เพ่ือใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 180,000.00 104,700.00 75,300.00 ด าเนินการจดักิจกรรม  เมื่อวันที่ 21 , 26 - 28 มิ.ย. 60  ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารรัฐสภา 2
และทุกวันจนัทร์ 3 - 31 ก.ค. 60  ณ ห้องโถงกระจกชั้น 1  อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน  ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 173 คน (คิดเป็น 100%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ร้อยละ 100

เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบ
จากเดิม กิจกรรมปฏบิัติธรรมถวายพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช

19.3 กิจกรรมท าบุญตกับาตรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 80,000.00 115,088.00 -35,088.00 ด าเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  ณ อาคารสุขประพฤติ  
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 184 คน
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 300 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 184 คน (คิดเป็น 61.33%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ร้อยละ 100

เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ
กิจกรรมจากเดิมกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายสัตยป์ฏญิาณตนเป็น
ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

s 20 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตแิละบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม P 140,400.00 97,130.00 43,270.00 ผลผลิต
ร้อยละ 73.51 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมในโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 95.68 มีความรู้ความเข้าใจและน ามาใช้ถูกวิธี (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารี

 - 

20.1 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
ดา้น ICT ส าหรบัสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 44,000.00 0.00 44,000.00 จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้าน ICT  
ส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เรื่อง "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4.0"
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย 270 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 86 คน (คิดเป็น 31.85%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วม 86 คน มีความรู้ความเข้าใจและน ามาใช้ถูกวิธี 86 คน (คิดเป็น 100%)

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ได้มีหนังสือถึงส านักนโยบายและแผน
ปรับแผนและระยะเวลาการด าเนินการ
ตามหนังสือที่ สว 0016.16/00152  
ลงวันที่ 10 เม.ย. 60

20.2 เสวนาเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจดา้น ICT 
ส าหรบับุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 24,250.00 15,350.00 8,900.00 ด าเนินการจดักิจกรรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยคุดิจทิัล
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60  ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 139 คน (คิดเป็น 92.67%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วม 139 คน มีความรู้ความเข้าใจและน ามาใช้ถูกวิธี 121 คน (คิดเป็น 87.05%)

 - 

ก.ค 60 - ก.ค. 60

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

เม.ย. 60 - มิ.ย. 60

มี.ค. 60 - พ.ค. 60

ต.ค. 59 - ก.ค. 60

ต.ค. 59 - ม.ค. 60

พ.ค 60 - มิ.ย. 60



ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

20.3 สัมมนาเรือ่ง "การเสรมิสรา้งความรูด้า้น ICT 
และศึกษาดงูานส าหรบักลุม่ SuperUser"

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 72,150.00 81,780.00 -9,630.00 1. จดัฝึกอบรม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมส าหรับไทยแลนด์ 4.0"  เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60
2. ฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการและการศึกษาดูงานธนาคารไทยพานิชย ์จ ากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
3. ศึกษาดูงาน ณ  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  GISTDA จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60
ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน (คิดเป็น 96.00%)
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วม 48 คน มีความรู้ความเข้าใจและน ามาใช้ถูกวิธี 48 คน (คิดเป็น 100%)

 - 

s 21 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข

2 ครั้ง 2 ครั้ง P 40,000.00 21,700.00 18,300.00 ด าเนินการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร จ านวน 2 ครั้ง คือ
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 60  และวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 60  ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702  
อาคารสุขประพฤติ  
ผลผลิต
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 95)
ผลลัพธ์
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานเก่ียวกับกระบวนการจดัท าและเผยแพร่รายงาน
การประชุมสภา 1 องค์ความรู้

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข

 - 

s 22 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วน
รว่มและเสรมิสรา้งความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม P 121,400.00 61,202.00 60,198.00 ผลผลิต 
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์
และใช้ข้อมูลในการจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธ์ 
มีโครงการ/กิจกรรมของส านักงานฯ ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรตัวแทนและกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8 โครงการ (เป้าหมาย 5 โครงการ) 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการวุฒิสภา

ส านักนโยบายและแผน  - 

22.1 ศึกษาดงูานเพ่ือเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มและความคิดรเิริม่
สรา้งสรรค์

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 68,000.00 30,601.00 37,399.00 จดัการศึกษาดูงานฯ ในวันที่ 3 พ.ค. 60  ณ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
และ ศูนยน์วัตกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (มหาชน) จ ากัด (SCG Open Innovation 
Center)  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ซ่ึงมีบุคลากรเข้าร่วม 52 คน (ร้อยละ 85.25)

 - 

22.2 ฝึกอบรมการวิเคราะห์การใช้ข้อมูล และสรา้งการมีส่วน
รว่มในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 53,400.00 30,601.00 22,799.00 จดัฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นในการเขียนโครงการ/กิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ
(วิทยากร รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ จากสาขานโยบายสาธารณะและการจดัการ
ภาครัฐ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 -

16,877,300.00 12,672,367.90 4,190,832.10

หมายเหตุ           S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

พ.ย. 59 - มิ.ย. 60

เม.ย. 60 - พ.ค. 60

เม.ย. 60 - เม.ย. 60

เม.ย. 60 - พ.ค. 60

มิ.ย. 60 - ส.ค. 60

รวม 22 โครงการ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาเครอืข่ายและความรว่มมือทั้งในและต่างประเทศ

s 1 สัมมนาเพ่ือแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงเครอืข่ายข้อมูล 
และจัดท าท าเนียบผู้ประสานงานระหว่างส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองใน
หน่วยงานฝ่ายบรหิารและองค์กรอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง

1 ครั้ง/1 เล่ม 1 ครั้ง/120 เล่ม P 292,000.00 245,910.00 46,090.00 ผลผลิต
- ร้อยละ 95.83 ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่าย (เป้าหมายร้อยละ 80)
- มีท าเนียบผู้ประสานงานระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมือง
ในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง จ านวน 120 เล่ม (เป้าหมาย 1 เล่ม)
ผลลัพธ์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการปฏบิัติราชการฯ 
จ านวน 65 เรื่อง (เป้าหมาย 60 เรื่อง)

ส านักการประชุม  - 

1.1 จัดสัมมนา เรือ่ง การสรา้งเครอืข่ายการท างานรว่มกัน
ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัตงิานดา้นการประชุม
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทนฝ่ายประสานการเมืองใน
หน่วยงานฝ่ายบรหิารและองค์กรอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 276,000.00 245,910.00 30,090.00 ด าเนินการจดัสัมมนาระหว่างวันที่ 11 - 12 มี.ค. 60  
ณ โรงแรมทราวดี รีสอร์ท จงัหวัดปราจนีบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 115 คน
จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน  (คิดเป็น 95.83%)

 - 

1.2 จัดท าท าเนียบผู้ประสานงานระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานประสาน
การเมืองในหน่วยงานฝ่ายบรหิารและองค์กรอ่ืน
ทีเ่ก่ียวข้อง

1 เล่ม 120 เล่ม P 16,000.00 0.00 16,000.00 ด าเนินการจดัท าท าเนียบผู้ประสานงานระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยได้จดัส่งให้กับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหาร
และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง จ านวน 120 เล่ม

 - 

s 2 โครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นองค์ความรู้
ของเครอืข่ายชุมชนนักชวเลข

1 ครั้ง 1 ครั้ง P 142,000.00 128,589.60 13,410.40 1. ด าเนินการจดัตั้งคณะท างานโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่าย
ชุมชนนักชวเลข และประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503  อาคารสุขประพฤติ 
2. ด าเนินการจดัโครงการ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13 สถาบัน  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
   2.1 จดันิทรรศการอ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และการปฏบิัติงานด้านชวเลข
   2.2 แลกเปลี่ยนเทคนิคการเขียนชวเลข
   2.3 การน าเสนอผลงานองค์ความรู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการชวเลขสัญจร 4 ภาค
ผลผลิต
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ จ านวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 1 ครั้ง)
ผลลัพธ์
ร้อยละ ....ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจ (เป้าหมายร้อยละ 80)

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข

 - 

434,000.00 374,499.60 59,500.40

หมายเหตุ           S = โครงการตามยทุธศาสตร์
                         P = งานประจ า

ม.ค. 60 - มิ.ย. 60

ม.ค. 60 - มี.ค. 60

เม.ย. 60 - มิ.ย. 60

พ.ย. 59 - ก.ย. 60

รวม 2 โครงการ

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ. 2560  ประจ าเดอืน กันยายน 2560 (รอบ 12 เดอืน)

ที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงานของ

โครงการ/
กิจกรรม

ด าเนินการ
แล้ว

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไม่ถึง
ก าหนด

ระยะเวลา/
ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้

ตามแผนปฏบิัติราชการ

งบประมาณที่เบิกจา่ย 
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ


