แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

คํานํา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) จัดทําขึน้ เพื่อใช้เป็นกรอบและกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
ของทั้งสองส่วนราชการ สังกัดรัฐสภาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) จะเป็นเครือ่ งมือที่สําคัญยิ่งต่อการปฏิบัติราชการ และพัฒนา
องค์กรเพื่อสามารถรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นการพัฒนาระบบงานและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพต่อไป

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
สิงหาคม ๒๕๕๖

สารบัญ
หน้า
บทสรุปนักบริหาร
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๑ วางแผนกําลังคนเพื่อการเตรียมความพร้อมในด้านกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๒ ทบทวนการกําหนดตําแหน่ง การประเมินค่างานและจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงระบบสรรหาและเลือกสรรให้มีความหลากหลาย เอือ้ ต่อการดึงดูดคนดี
คนเก่งให้ทาํ งานอยู่กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการแต่งตั้งตามระบบคุณธรรมโดยคํานึงถึงผลงานและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการและมีความโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับได้
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความชัดเจน
และนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไก ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โปร่งใสและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติ ความเชือ่
สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ึดถือผลงานเป็นหลัก
กลยุทธ์ที่ ๓ เชือ่ มโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ึดถือผลงานเป็นหลักอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพ
สอดคล้องกับภาระงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรูแ้ ละส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ ง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างมาตรฐานวิชาชีพสําหรับตําแหน่งในสายงานหลักที่สอดคล้องภารกิจหลัก
ของรัฐสภาเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและพัฒนาบุคลากรให้ได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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-๒ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไก และระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ ราชการ
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างผู้นําต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์และสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผู้บังคับบัญชา และผูใ้ ต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดใี ห้แก่บุคลากร โดยให้คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร โดยกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อเชือ่ มกลไกและข้อมูลในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมกระจายอํานาจ
การบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓ กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมีส่วนร่วม
ภาคผนวก
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บทสรุปของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ส่วนที่ ๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เป็นการนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นผู้ จัดทารายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ และกาหนดรายละเอียดระดับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง
ๆ
ในยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๒๕๖๐) โดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(นางสาวศศิเพ็ญรัตน์ พลสนะ) เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการอีกจานวน ๑๘ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อานวยการสานักและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยให้มีอานาจหน้าที่ จัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
๒. จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยา กรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๒๕๖๐)
และให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ กรอบทิศทาง การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๒) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
๓) ตัวแทนข้าราชการของสานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สานักงาน
เลขานุการ ก.ร. สานักบริหารงานกลาง สานักพัฒนาบุคลากร
๔) ตัวแทนข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย สานักบริหารงานกลาง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-๒-

ส่วนที่ ๒ ผลผลิตของแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
๒. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
๑. แผนบริหารกาลังคน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการวางแผน
ดาเนินการจัดทาแผนบริหารกาลังคนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะ สรุปผลการวิเคราะห์
และรายงานผลจากการดาเนินการตามแผนกาลังคนที่วางไว้ภายในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการวางแผนดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลขึ้น
โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๖ - ๒๕๕ ๘ โดยเป็นการบูรณาระบบฐานข้อมูล
๑๙ ระบบที่ใช้งานอยู่แล้วให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และมีการนาข้อมูลมาเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางลดปัญหา
ความซ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการวางแผนจัดทาระบบที่รองรับตามระบบการบริหารงาน
บุคคล เช่น การจัดตาแหน่งข้าราชการหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
เงินค่าตอบแทนพิเศษ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ
โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ทั้งสองส่วนราชการจะมีประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๘ - ๒๕๖๐
๓. การทบทวนความเหมาะสมการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. จะดาเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเกี่ยวกับจานวนสายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง และกรอบ
อัตรากาลัง โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

-๓๔. รูปแบบ วิธีสรรหา และเลือกสรรผู้มีศักยภาพสูง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร.ได้กาหนดให้มีการนารูปแบบ วิธีสรรหา
และเลือกสรรผู้มีศักยภาพสูง มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๗ และมีแผนการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐
ในแต่ละ
ปีงบประมาณตามที่วางแผนไว้ ซึ่งจะดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๗ - ๒๕๖๐
๕. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้ง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. มีแผนดาเนินการปรับปรุง กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
โดยต้องมีหลักเกณฑ์
การประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะเริ่มดาเนินจัดทา
การแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path) ในสายงานประเภทวิชาการ โดยกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และกลุ่มเป้าหมายตามสายงานจะสามารถเข้าสู่แผนพัฒนาตามกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๗. แผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งที่สาคัญขององค์กร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดยกาหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถ
เข้าสู่แผนพัฒนาและหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่กาหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดาเนินการทบทวน
และดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินการตามระบบ เช่น การอบรมพี่เลี้ยงและประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ การจัดทาโปรมแกรมการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะสามารถ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จากผลผลิตของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งผลให้เกิด
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดการพัฒนาไปสู่การดาเนินการเชิงรุก
ที่ประสิทธิภาพ เช่น มีการวางแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่มีมาตรฐาน การนาเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความทันสมัยมาใช้ในองค์กร เช่น
ระบบ
การบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง แผนการสืบทอดตาแหน่ง แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
รวมถึงการทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ตามบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลผลิตของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแต่ละปีงบประมาณดังนี้

-๔ปี ๒๕๕๗
๑) แผนกาลังคน (สผ. , สว.)
๒) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคล (ส.ก.ร.)
๓) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม
๔) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๘
๑) ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (สผ.)
๒) การทบทวนความเหมาะสมการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ส.ก.ร.)
๓) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคล (ส.ก.ร.)
๔) การพัฒนาระบบการจ้างงานที่หลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะงาน
๕) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (สผ. , สว.)
๖) ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๙
๑) ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (สว.)
๒) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคล (ส.ก.ร.)
๓) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (สผ. , สว.)
๔) แผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่ง (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๖๐
๑) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคล (ส.ก.ร.)
๒) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (สผ. , สว.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
เป้าหมาย
๑. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ทันสมัย ชัดเจนและเป็นธรรม
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักอย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต
๑. ระบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานและการ เชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้นาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามมติ ก.ร. ที่ ๕๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) มาใช้ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ส่วนราชการเสนอต้องรายงานผลการดาเนินการ ต่อ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา

-๕และส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ ใน ไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และต้อง นาผลการปฏิบัติ
ราชการไปเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการ พัฒนาและเพิ่มพู นประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ
๒. โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดาเนิน
เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ยึดถือ
ผลงานเป็นหลัก โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทาโครงการย่อยเพื่อ การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
หลายโครงการ และจะทา การวัดผลสัมฤทธิ์จากการบรรลุเป้าหมายตามโครงการที่กาหนดไว้ในแต่ละปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
จากผลผลิตของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งผลให้
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของหน่วยงาน มีพฤติกรรมการทางาน
ที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน สามารถ เพื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน การทางาน ที่ตั้งไว้ และทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง เพื่อนาไปพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถสรุปผลผลิตของยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ในแต่ละปีงบประมาณดังนี้
ปี ๒๕๕๖
๑) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
๒) โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๗
๑) โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก (สผ. , สว.)
๒) การเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๕๘
๑) โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก (สผ. , สว.)
๒) การเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๕๙
๑) โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก (สผ. , สว.)
๒) การเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๖๐
๑) โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก (สผ. , สว.)
๒) การเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)

-๖ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เป้าหมาย
๑. พัฒนา ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของรัฐสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมบุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา
ผลผลิต
๑. แผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กาหนดให้มี
การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช่วงไตรมาสที่ ๑ และมีการประเมินผลดาเนินการ ช่วงไตรมาสที่ ๔ ของ
ในแต่ละปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ โดยในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นการวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามเป้าหมายของโครงการ /
กิจกรรม รวมถึงกาหนดค่าร้อยละของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งต้องได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละปี
๒. ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแผนดาเนินการ
จัดทาระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนามาใช้ในการดาเนินโครงการฝึกอบรมต่าง
ๆ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ทั้งสองส่วนราชการได้กาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจของการนาระบบ
การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในทุกๆปี
๓. แผนจัดการความรู้
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแผนดาเนินการจัดทา
แผนจัดการความรู้และกาหนดองค์ความรู้ในแต่ละปีงบประมาณ
และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเน้น
องค์ความรู้ที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และองค์ความรู้ที่สนับสนุนการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ยัง กาหนดให้ต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ประจาปี โดยเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกาหนด จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไว้ในแต่ละปี
๔. ระบบสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ระหว่างการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกิจกรรมที่สาคัญจะได้แก่ การทดสอบความรู้ก่อนเรียน ( pre – test) /การรับคู่มือ
ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน /การทดสอบความรู้หลังเรียน (
post – test)
โดยในทุกๆปีจะต้องจัดทารายงานผลการพัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

-๗สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแผนดาเนินการในภาพรวมขององค์กรเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบวิธีที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยจัดทาแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่
บุคลากรรับทราบ
โดยทั้งสองส่วนราชการมีแผนดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๕. แผนพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดาเนินการพัฒนา
ความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ภายใต้ประชาคมอาเซียน เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการกาหนดค่า ร้อยละ ของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ซึง่ ต้อง
มากกว่าร้อยละ๗๐
๖. มาตรฐานวิชาชีพสาหรับตาแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. จะดาเนินการจัดทา มาตรฐานวิชาชีพ
สาหรับตาแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และในตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จะมีการประเมินผลการนา มาตรฐานวิชาชีพมาใช้
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
เพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการ
๗. การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จะดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนา บุคลากรให้มีขีด ความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ระยะ ๓ ปี คือ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยมีการกาหนดเงื่อนไขการดาเนินงานไว้ดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘- ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
จากผลผลิตของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งผลให้
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีลักษณะที่เป็น Knowledge Worker สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ มีประสบการณ์สูง และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเป็นที่ยอมรับจากภายในและภายนอกองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลโดยสามารถสรุปผลผลิตของยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ในแต่ละปีงบประมาณดังนี้

-๘ปี ๒๕๕๖
๑) แผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ (สผ. , สว.)
๒) การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ (สผ. , สว.)
๓) ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สผ. , สว.)
๔) แผนจัดการความรู้ประจาปี (สผ. , สว.)
๕) การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๖) แผนและการพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๗
๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ (สผ. , สว.)
๒) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สผ. , สว.)
๓) แผนจัดการความรู้ประจาปี (สผ. , สว.)
๔) การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๕) การพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร (สผ. , สว.)
๖) มาตรฐานวิชาชีพสาหรับตาแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๕๘
๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ (สผ. , สว.)
๒) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สผ. , สว.)
๓) แผนจัดการความรู้ประจาปี (สผ. , สว.)
๔) การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๕) การพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร (สผ. , สว.)
๖) การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๙
๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ (สผ.,สว.)
๒) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สผ.,สว.)
๓) แผนจัดการความรู้ประจาปี (สผ.,สว.)
๔) การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๕) การพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร (สผ.,สว.)
๖) การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สผ.,สว.)
ปี ๒๕๖๐
๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ (สผ. , สว.)
๒) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สผ. , สว.)
๓) แผนจัดการความรู้ประจาปี (สผ. , สว.)
๔) การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง

-๙๕) การพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศของบุคลากร (สผ. , สว.)
๖) การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สผ. , สว.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าหมาย
๑. มีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีค่านิยม
ประพฤติและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๒. ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี
ของตนเอง
ผลผลิต
๑. แผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยมีการ กาหนดเงื่อนไข ความก้าวหน้าใน การดาเนินงาน ตามแผน ไว้ ในแต่ละ
ปีงบประมาณดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
๒. หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดาเนินการจัดทา
หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
และมีการเผยแพร่และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์หรือแนวทางฯให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ
๓. การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดาเนินการกิจกรรม
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในทุก ๆ ปี โดยมี
การคัดเลือกผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามหลักเกณฑ์/แนวทางฯ
ที่กาหนด
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก

-๑๐๔. การสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. กาหนดเป้าหมายจานวนเครือข่ายกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็น หน่วยงานภายใน จานวน ๑๐ หน่วยงาน
และหน่วยงานภายนอก ๔ หน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่าย เช่น การจัดทาแผน
การจัดสัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์ การประชุมระดมสมอง การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความร่วมมือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๕. การรณรงค์และสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กาหนดกิจกรรม
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์
ส่งเสริมผ่านสื่อต่าง ๆ การบรรยาย การสัมมนา การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรม การจัดธรรมศึกษา การศึกษา
ดูงาน
การจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ พร้อมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินการเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา โดยกาหนดให้มีการดาเนินการในทุก
ๆ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
จากผลผลิตของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งผลให้
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม มีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ตนเอง
ทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกิดการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม
จริยธรรม ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปผลผลิต ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปีงบประมาณดังนี้
ปี ๒๕๕๖
๑) สร้างเครือข่ายภายใน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม (ส.ก.ร.)
๒) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๗
๑) แผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(สผ. , สว.)
๒) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (สผ. , สว.)
๓) สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก (ส.ก.ร.)
๔) โครงการรณรงค์และสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)

-๑๑๕) หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๘
๑) การดาเนินตามแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
๒) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (สผ. , สว.)
๓) สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก (ส.ก.ร.)
๔) โครงการรณรงค์และสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๙
๑) การดาเนินตามแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
๒) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (สผ. , สว.)
๓) สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก (ส.ก.ร.)
๔) โครงการรณรงค์และสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๖๐
๑) การดาเนินตามแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
๒) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (สผ. , สว.)
๓) สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก (ส.ก.ร.)
๔) โครงการรณรงค์และสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (สผ. , สว.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
๑. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม

-๑๒ผลผลิต
๑. แผนสร้างความผาสุก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดาเนินการ
จัดทาแผนสร้างความผาสุกให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนสร้างความผาสุก ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
๗ - ๒๕๖๐) โดยมีการ ความก้าวหน้า
การดาเนินการตามแผนของแต่ละปี
ทั้งนี้ ทั้งสองส่วนราชการจะสารวจความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลในทุกๆปี
๒. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กาหนดระยะเวลา
การจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคลให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๘ ๒๕๕
๓. การเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภากาหนดให้มีการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรโดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมองค์ก, ร
การรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ , การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นต้น
จากผลผลิตของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งผลให้
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ รวมทั้งส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีระบบ กลไก และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง เป็นมาตรฐาน พร้อมขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลผลิตของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคล ในแต่ละปีงบประมาณดังนี้
ปี ๒๕๕๖
- แผนผาสุก และการดาเนินโครงการตามแผนผาสุก (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๗
๑) การดาเนินโครงการตามแผนผาสุก (สผ. , สว.)
๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล (สผ. , สว.)
๓) กิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

-๑๓ปี ๒๕๕๘
๑) การดาเนินโครงการตามแผนผาสุก (สผ. , สว.)
๒) กิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓) โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๕๙
๑) การดาเนินโครงการตามแผนผาสุก (สผ. , สว.)
๒) โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (สผ. , สว.)
ปี ๒๕๖๐
๑) การดาเนินโครงการตามแผนผาสุก (สผ. , สว.)
๒) กิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓) โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (สผ. , สว.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
โดยกระจายอานาจ และความรับผิดชอบ
เป้าหมาย
๑. มีกลไกหรือแนวทางเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ
ผู้บริหารทุกระดับ
๒. มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็น
รูปธรรม
ผลผลิต
๑. การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กาหนดระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกาหนดเงื่อนไขผลการดาเนินการ ดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

-๑๔ทั้งนี้ ใน แต่ละปีได้กาหนด ให้กลุ่มเป้าหมายจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องเข้ารับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อเชื่อมกลไกและข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. กาหนดเป้าหมายจานวน ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร.
กาหนดเป้าหมายจานวนเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็น เครือข่ายภายใน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และหน่วยงาน
ภาครัฐภายนอก ๔ หน่วยงาน หน่วยงานเอกชน ๓ หน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่าย
ทั้งนี้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๓. การติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. มีการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา
การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
และกาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกๆปี
๔. มาตรการ/แนวทางการมอบอานาจ และภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. ได้กาหนดระยะเวลา การกาหนด
มาตรการ/แนวทางการมอบอานาจ และภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับภายใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๕. กิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. ได้กาหนดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม/
โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นระยะเวลา ๔ ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ยังกาหนดให้มีการ สารวจความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจ ดังนี้
จากผลผลิตของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งผลให้
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล เกิดการมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร มีการ แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ ในระหว่างเครือข่ายภายในและเครือข่ายภา ยนอกองค์กร รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการสนับสนุนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ นาไปสู่การเชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับ
นโยบายระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการมี การประสานงานที่ สอดคล้องกัน เกิดลักษณะการปฏิบัติงานใน
ฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร” (Strategic Partner) ร่วมกันในทุกระดับ ทาให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง

-๑๕โดยสามารถสรุปผลผลิตของยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
โดยกระจายอานาจ และความรับผิดชอบ ในแต่ละปีงบประมาณดังนี้
ปี ๒๕๕๗
๑) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ
(สผ. , สว.)
๒) โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (ส.ก.ร.)
๓) การติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุค(ส.ก.ร.)
คล
๔) มาตรการ/แนวทางการมอบอานาจและภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหาร
ทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ส.ก.ร.)
๕) โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแ ละมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๕๘
๑) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผน ฯ
(สผ. , สว.)
๒) โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (ส.ก.ร.)
๓) การติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
๔) โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๕๙
๑) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ
(สผ. , สว.)
๒) โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (ส.ก.ร.)
๓) การติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุค(ส.ก.ร.)
คล
๔) โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
ปี ๒๕๖๐
๑) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ
(สผ. , สว.)
๒) โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (ส.ก.ร.)

-๑๖๓) การติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุค(ส.ก.ร.)
คล
๔) โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (ส.ก.ร.)
โดยภาพรวมของผลผลิตและระยะเวลา การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑-๖ สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ การดาเนินงานของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ส่วนใหญ่เป็นการจัดทาระบบหรือแผนงานต่างๆ เพื่อรองการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น แผนกาลังคน ,
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ,การกาหนดรูปแบบ วิธีสรรหา และเลือกสรรผู้มีศักยภาพสูง ,
การจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path) ,ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง ฯลฯ
เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เป็นการดาเนินการ จัดทารายงานผลการใช้ระบบ รวมถึง การ
วัดผลของระบบต่างๆที่ได้จัดทาขึ้นในช่วงต้น เช่น การวัด ความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ,การวัด ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ,การจัดทารายงานผลการดาเนินงานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหาร ,การ จัดทารายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในกา ร
ดาเนินการตามแผนการทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดตาแหน่ง
นอกจากนี้ ยังมี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ต้องมีการดาเนินการในทุกๆปี เช่น โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก ,
โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โครงการ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทาง การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นต้น

-๑๗-

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล
เพื่อให้การนานโยบายและยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายจาเป็นต้อง
มีกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่สามารถแสดงผลสาเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะผูผลั้ กดัน และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การ ตามยุทธศาสตร์ฯ จึงได้จัดทาแผนการติดตามและประเมินผลผลิตของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ดังนี้
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
 ครั้งที่ ๑
 ครั้งที่ ๑
 ครั้งที่ ๑ ภายใน
ภายใน
ภายใน
เดือนเมษายน
เดือนเมษายน เดือนเมษายน  ครั้งที่ ๒ ภายใน
 ครั้งที่ ๒
 ครั้งที่ ๒
เดือนตุลาคม
ภายใน
ภายใน
เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม

ปี ๒๕๕๖
๑.รายงานความ  ครั้งที่ ๑
คืบหน้าการ
ภายใน
ดาเนินการ
เดือน
ตามยุทธศาสตร์ฯ เมษายน
ปีงบประมาณละ  ครั้งที่ ๒
๒ ครั้ง
ภายใน
เดือนตุลาคม
๒. ทบทวน
 ภายใน
 ภายใน
 ภายใน
 ภายในเดือน
แนวทางการ
เดือน
เดือน
เดือน
พฤศจิกายน
ดาเนินการตาม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อให้เหมาะสม
และทันสมัย
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ในปัจจุบัน
๑ ครั้ง/๑ ปี
๓. ประเมินผล  ภายใน
 ภายใน
 ภายใน
 ภายในเดือน
การดาเนินการ
เดือน
เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม ธันวาคม
ตามยุทธศาสตร์ฯ ธันวาคม
ในภาพรวม
เสนอต่อ ก.ร.
๑ ครั้ง/ปี

ปี ๒๕๖๐
 ครั้งที่ ๑ ภายใน
เดือนเมษายน
 ครั้งที่ ๒ ภายใน
เดือนตุลาคม

ภายในเดือน
พฤศจิกายน



ภายในเดือน
ธันวาคม



ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
เลขานุการ ก.ร.
ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.ร. ประเมินฯ


 กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
เลขานุการ ก.ร.
ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.ร. ประเมินฯ

-๑๘กิจกรรม
๔.ดาเนินการ
ทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงแนวทาง
การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ฯ
ในภาพรวม
๑ ครั้ง/๒ ปี

ปี ๒๕๕๖
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
 ภายใน
 ภายในเดือน
เดือนธันวาคม
ธันวาคม

ปี ๒๕๖๐
-

--------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบ
 กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
เลขานุการ ก.ร.
ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.ร. ประเมินฯ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
๒. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาท
และภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑

วางแผนกาลังคนเพื่อการเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเหมาะสม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด (KPI)  ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ
 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกาลังคน
คาอธิบายตัวชี้วัด
การวางแผนกาลังคน หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับ
อุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสม
มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทา
แผนอัตรากาลังขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน โดยในการวิเคราะห์อัตรากาลังจะต้อง
พิจารณาปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เปูาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้
กาลังคนและปริมาณงานที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานมีอัตรากาลังที่เพียงพอในอนาคต และมีบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑ ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แต่งตั้ง คณะกรรมการ/ คณะทางานจัดทา/ปรับปรุง
แผนอัตรากาลังคน
- เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลกาลังคนใน
ปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และพิจารณาความ
สอดคล้องของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคาดการณ์ความต้องการกาลังคนในอนาคต
๒ ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์กระบวนการทางานจริง
- การพิจารณาอุปสงค์กาลังคน
- การพิจารณาอุปทานกาลังคน
- การกาหนดจานวน/สายงานและประเภทการจ้าง
บุคลากร

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ไตรมาส
๔

หน้า ๒

ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๓ ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีแผนอัตรากาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โดยจะดาเนินการวางแผนอัตรากาลังเป็นสายงาน
ตามลาดับความสาคัญ
- นาแผนอัตรากาลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา
๔ ร้อยละ ๘๐ ของการ จัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคน ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
- นาแผนอัตรากาลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ให้ความเห็นชอบ
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของการ จัดทา/ปรับปรุงแผนกาลังคน ที่
() สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

เงื่อนไขการดาเนินงาน

- ในกรณีที่ ก.ร. เห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง
- ในกรณีที่ ก.ร. ไม่เห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
นากลับไปพิจารณาทบทวนตามประเด็นที่ให้ดาเนินการ
แล้วนาเสนอ ก.ร. จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกาลังคน
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประชุม
ชี้แจงแนวทางในการดาเนินการตาม
แผนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ดาเนินการตามแผนกาลังคนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เก็บรวบรวมข้อมูลและกระบวนงาน
ที่เป็นปัจจุบัน
สรุปผลการวิเคราะห์และสรุป
รายงานผลจากการดาเนินการตาม
แผนกาลังคน
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน
แผนกาลังคน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด (KPI) ๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย
๒. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายตัวชี้วัด
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้น เพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลบุคลากร โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ตั้งแต่ปี
๒๕๓๖ ด้วยการนาระบบข้อสนเทศข้าราชการระดับกรม (DPIS II) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS III) ที่พัฒนาขึ้นโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการ
และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลใน
วงงานรัฐสภา และมีการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อยมา ในปัจจุบันมี
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานรวม ๑๙ ระบบ ซึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาระบบขึ้นตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลและเครื่องมือที่แตกต่างกัน ทาให้ระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
มีโครงสร้างการทางานหลายลักษณะ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่มี
การติดตั้งโปรแกรมเฉพาะ (Stand Alone) ระบบฐานข้อมูลแบบสถาปัตยกรรมลูกข่าย/แม่ข่าย (Client/Server) และ
ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ ( Web Application) ซึ่งในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพบว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลใด หน่วยงานนั้นจะดาเนินการนาเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลของตนเอง และ
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปใช้งานกับระบบฐานข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลที่สานักงานฯ
ใช้อยู่ซึ่งมีจานวนมากมายหลายระบบฐานข้อมูลนั้น มีลักษณะการทางานเป็นเอกเทศ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ และ
ไม่มีการนาข้อมูลมาเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลาง จึงเกิดปัญหาความซ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
ดังนั้น เพื่อให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับการบริหารราชการของสานักงานฯ นั้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลขึ้น โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลในการดาเนินการ ดังนี้
๑) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก
๓) ระบบฐานข้อมูลบุคลากรมีเอกภาพ และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานของ
หน่วยงานภายใน และส่วนราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

๑



๒





๓







๔









๕









ขั้นตอนที่ ๕



รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
ระดับ
คะแนน

๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

ศึกษาและรวบรวมความ
ต้องการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลจาก
สานักงานเลขานุการ
ก.ร. สานักบริหารงาน
กลาง และสานักพัฒนา
บุคลากร

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖

ระดับ
คะแนน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๒

วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานสาหรับ
บุคลากรภายใน
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ให้
ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

๓

- พัฒนาระบบงานตาม
ความต้องการใช้งาน
ระบบงาน
- เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น
ระบบการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์
- ทดสอบและปรับปรุง
แก้ไขระบบงาน
- โอนย้ายข้อมูลจาก
ระบบงานบุคลากรและ
อัตรากาลัง (ระบบงาน
เดิม) มายังระบบงานที่
พัฒนาขึ้นใหม่
อบรมการใช้งานระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

๕

รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
()
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑) ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕

ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์ การให้

คะแนน ดังนี้
ค่าคะแนน
ร้อยละความพึงพอใจในการ
ใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล

๑

๒

ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

๓
ร้อยละ ๗๐

๔
ร้อยละ ๗๕

๕
ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป

๒) การสารวจความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล เป็นการดาเนินการสารวจความพึงพอใจฯ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดกิจกรรมการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับที่

กิจกรรม

๑

ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทางการ
สารวจความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจฯ
สรุปผลสารวจความพึงพอใจฯ โดยมีค่าเปูาหมาย
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๐
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘๐
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐
- รายงานผลสารวจความพึงพอใจฯ ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อทราบ
- ดาเนินการนาปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะที่
ได้จากการสารวจความพึงพอใจฯ ไปปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

๒
๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริหารงานกลาง
ผู้รายงาน :
๑. นางบุญพา เผ่าสาราญ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริหารงานกลาง
๒. นางสาวศิวะพร ทองพูน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริหารงานกลาง
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘

ตัวชี้วัด (KPI) - ระดับ ความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย
- ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นระบบที่รองรับ ตามระบบ
การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ (ระบบแท่ง) เช่น การจัดตาแหน่งข้าราชการหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน การเลื่อน
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน พิเศษ อีกทั้ง ยังสามารถรองรับ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
ซึง่ เป็นเครื่องมือในการบริหารแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ
(Competency-Based
Human Resource Development) และพัฒนาขีดความสามารถของบุคล ากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันจะนาไปสู่ความสาเร็จและการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ซึ่งระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล จัดเก็บข้อมูลของบุคคลในวงงานวุฒิสภา เช่น ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เป็นต้น
๑) ระดับ

ความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล: มีการกาหนด
เป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๙

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

- ดาเนินการนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS)
Departmental Personnel
Information System มาใช้
- ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบฐานข้อมูล
- ดาเนินการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล ให้กับ

ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบฯ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒

๓

- ดาเนินการนาข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าระบบฐานข้อมูลของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และพนักงาน
จ้างเหมา
- ดาเนินการนาข้อมูลการดารง
ตาแหน่งปัจจุบัน ประวัติการ
เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับเข้า
ระบบฐานข้อมูลของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
และพนักงานจ้างเหมา
- ดาเนินการนาเข้าข้อมูลการ
ดารงตาแหน่งย้อนหลังของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา
- ดาเนินการพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคล ภายในระบบ
สานักงานอัตโนมัติของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในส่วนของ
ระบบฐานข้อมูลของสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลในวงงาน
วุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๔

- ดาเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบ ทรัพยากรบุคคล ภายใน
ระบบสานักงานอัตโนมัติของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใน
ส่วนของระบบฐานข้อมูลของ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวง
งานวุฒิสภา
- ดาเนินการติดตั้งและทดสอบ
การทางานของ ระบบ ทรัพยากร
บุคคล ภายในระบบสานักงาน
อัตโนมัติของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
- ดาเนินการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบทรัพยากรบุคคล ภายใน
ระบบสานักงานอัตโนมัติของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในส่วนของระบบฐานข้อมูลของ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวง
งานวุฒิสภา ให้กับเจ้าหน้าที่ที่

ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

รับผิดชอบดูแลระบบฯ ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕ - ดาเนินการนาข้อมูลส่วนบุคคล
() เข้าระบบฐานข้อมูลของสมาชิกวุฒิสภา
ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการรัฐสภาฝุายการเมือง
คณะทางานทางการเมือง
ผู้ชานาญการประจาวุฒิสภา
- ดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนา
ระบบทรัพยากรบุคคล

ภายในระบบสานักงานอัตโนมัติ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในส่วนของระบบฐานข้อมูลของ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวงงาน
วุฒิสภา ต่อเลขาธิการวุฒิสภา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑

๒) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ค่าคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล

ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป
()

ค่าคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล

ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
()

ค่าคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล

ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป
()

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒

การสารวจความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เป็น
การดาเนินการสารวจความพึงพอใจฯ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดกิจกรรมการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับที่

กิจกรรม

๑

ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสารวจ
ความพึงพอในในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบฯ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดาเนินการสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
ฯ
- จัดทารายงานสรุปผลความพึงพอใจฯ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบ
- ดาเนินการนาปัญหา อุปสรรค แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการสารวจความ
พึงพอใจฯ ไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

๒

๓
๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน :
กลุม่ งานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๓

กลยุทธ์ที่ ๒ ทบทวนการกาหนดตาแหน่ง การประเมินค่างานและจัดทากรอบอัตรากาลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีแผนการทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับจานวนสายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่งและกรอบอัตรากาลัง
ตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ หมายถึง การดาเนินการ
ทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดตาแหน่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ในเรื่องดังนี้
๑. ประเภทของตาแหน่งที่มี ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ ประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไป
๒. จานวนสายงานของตาแหน่งที่มีตามประเภทของตาแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ๑ สายงาน
ประเภทอานวยการ ๓ สายงาน ประเภทวิชาการ ๑๖ สายงาน และประเภททั่วไป ๑๕ สายงาน
๓. ระดับของตาแหน่งซึ่งตาแหน่งประเภทบริหารและตาแหน่งประเภทอานวยการ มี ๒ ระดับ ได้แก่
ระดับต้น และระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และตาแหน่งประเภททั่วไป มี ๔ ระดับ ได้แก่
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
๔. กรอบอัตรากาลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามที่ ก.ร. กาหนด โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อน และประหยัด โดยจัดทาแผนการ
ทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ และดาเนินการตามแผนดังกล่าว
เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕


หน้า ๑๔

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
คะแนน
๑
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบในการจัดทา
ร่างแผนการทบทวนความเหมาะสมของการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ เกี่ยวกับจานวน
สายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง และกรอบ
อัตรากาลัง
๒
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะทางาน
เพื่อให้มี
ร่างแผนการทบทวนความเหมาะสมของการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ เกี่ยวกับจานวน
สายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง และกรอบ
อัตรากาลัง
๓
จัดทาร่างแผนการทบทวนความเหมาะสมของการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ เกี่ยวกับ
จานวนสายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง และ
กรอบอัตรากาลัง และนาเสนอผู้มีอานาจ (หัวหน้า
ส่วนราชการ/อ.ก.ร./ก.ร.) เพื่อให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการทบทวนความเหมาะสมของการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ เกี่ยวกับจานวน
สายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง และกรอบ
อัตรากาลัง
๔
ดาเนินการตามแผนการทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเกี่ยวกับ
จานวนสายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง และ
กรอบอัตรากาลัง ที่ได้รับความเห็นชอบ
๕
จัดทารายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินการตามแผนการทบทวนความเหมาะสม
ของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับจานวนสายงาน ประเภท ระดับของตาแหน่ง
และกรอบอัตรากาลัง

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากาลัง สานักงานเลขานุการ ก.ร.

ผู้รายงาน :

กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากาลัง สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๕

กลยุทธ์ที่ ๓

ปรับปรุงระบบการสรรหาและเลือกสรรให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อการดึงดูดคนดี คนเก่งให้ทางาน
อยู่กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรร
มีความหลากหลายและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน

กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด (KPI)

๑. จานวนรูปแบบ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นคนดี คนเก่ง
๒. ร้อยละของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ที่ได้รับการปรับปรุง

คาอธิบายตัวชี้วัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบสรรหาและเลือกสรรให้มีความ
หลากหลาย เอื้อต่อการดึงดูดคนดี คนเก่งให้ทางานอยู่กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ การสร้างระบบการบริหาร
กาลังคนคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเตรียมและพัฒนากลุ่มกาลังคนคุณภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์กลุ่มกาลังคนคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพการสรรหากาลังคนคุณภาพ โดยการขอรับการ
จัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประเภทต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมระบบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ฯลฯ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. จานวนรูปแบบ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นคนดี คนเก่ง
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๑๖

๒. ร้อยละของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่ได้รับ
การปรับปรุง
ระดับคะแนน
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
๑
ดาเนินการกาหนดจานวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล ที่จะดาเนินการปรับปรุงโดยพิจารณา
จากข้อมูลทางการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการ
๒
ร้อยละ ๔๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุง ในระดับคะแนนที่ ๑
๓
ร้อยละ ๖๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุงในระดับคะแนนที่ ๑
๔
ร้อยละ ๘๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุงในระดับคะแนนที่ ๑
๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุงในระดับคะแนนที่ ๑
รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑. จานวนรูปแบบ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นคนดี คนเก่ง
ระดับ
คะแนน
๑
๒

๓

๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
จัดทาร่างหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง
เลขานุการ ก.ร. เสนอ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ
ที่สาเร็จ ตามระดับคาแนนที่ ๑
อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ
เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามที่เสนอ และเสนอ ก.ร.
เพื่อพิจารณาต่อไป
ก.ร. อนุมัติร่างหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
()
()

()

- ดาเนินการตามระดับคะแนนที่ ๔ แล้วเสร็จ
- นามติ ก.ร. วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และ
แจ้งส่วนราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

()
()

หน้า ๑๗

๒. ร้อยละของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง
ระดับ
คะแนน
๑

๒

๓
๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ดาเนินการกาหนดจานวนกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล ที่จะดาเนินการ
ปรับปรุงโดยพิจารณาจากข้อมูลทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ
ร้อยละ ๔๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เห็นชอบให้ดาเนินการ
ปรับปรุงในระดับคะแนนที่ ๑
ได้รับการการปรับปรุงแก้ไข
ร้อยละ ๖๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุง
ในระดับคะแนนที่ ๑
ร้อยละ ๘๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุง
ในระดับคะแนนที่ ๑
ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการปรับปรุง
ในระดับคะแนนที่ ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
()

()

()
()
()

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
๑. ตัวชี้วัด ๑ : จานวนรูปแบบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพฯ
นางสาวทศภาณี ทศิธร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๒. ตัวชี้วัด ๒
: ร้อยละกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ
นางสาวแสงทิพย์ บุญลาภ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาระบบการจ้างงานที่หลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือภารกิจ

ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจ้างงานที่หลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะงาน
หรือภารกิจ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การจ้างงานมีสองประเภท คือ การจ้างแรงงาน และการจ้างทาสิ่งของ
ซึ่งการจ้างแรงงาน หมายถึง
การจ้างโดยมีการบังคับบัญชาจากนายจ้าง จ่ายค่าจ้างตามเวลาที่ทางาน แต่การจ้างทาของจะจ่ายค่าตอบแทนเมื่อ
เสร็จงานทั้งหมด หรือเมื่อเสร็จงานบางส่วนตามที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจจะมีการบังคับบัญชาทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
จากภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะต้องสนับสนุนการดาเนินงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การดาเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ส่วน
ราชการจะต้องมีทรัพยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการดาเนินการได้
ปัจจุบัน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการจ้างงานที่หลากหลาย ได้แก่
๑) การจ้างแรงงาน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดาเนินการจ้างแรงงานโดยมีวิธีการ
การจ้างพนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และการจ้างเหมา
๒) การจ้างทาสิ่งของ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดาเนินการจัดจ้างผู้มีความรู้เฉพาะด้านเพื่อ
ดาเนินการจัดทางานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทาระบบสแกนลายนิ้วมือของ
ข้าราชการเพื่อเป็นการลงเวลาปฏิบัติราชการ มีการจัดจ้างออแกนไนซ์ในการจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมระดับชาติ
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัด รัฐสภามีระบบการจ้างงานที่หลากหลาย และ เป็นการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่งให้มาปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาภายใต้ระบบคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความเป็นมืออาชีพ ตอบสนองการดาเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จึงเห็นควรมีการพัฒนาระบบการจ้างงานให้มีความหลากหลาย
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ในการดาเนินการ คือ
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีวิธีการจ้างงานที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของส่วนราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕


หน้า ๑๙

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
ระดับ
คะแนน
๑

๒

๓

๔

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

ร้อยละ ๒๐ ของการดาเนินการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละ
สานักงานฯ เพื่อกาหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบการจ้างงานที่
หลากหลายของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
ร้อยละ ๔๐ ของการดาเนินการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ระบบการจ้างงานเพื่อพัฒนาให้มีระบบ
การจ้างงานที่หลากหลาย เหมาะสม
กับลักษณะงานและภารกิจของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ร้อยละ ๖๐ ของการดาเนินการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- จัดทารายงานผลการศึกษาการพัฒนา
ระบบการจ้างงานของส่วนราชการเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบก่อนเสนอ
เข้าคณะกรรมการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร้อยละ ๘๐ ของการดาเนินการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เห็นชอบรายงานให้ส่วนราชการ
ดาเนินการตามระบบการจ้างงานที่
เสนอ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๐

ระดับ
คะแนน
๕

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

ร้อยละ ๙๐ ของการดาเนินการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ
ดาเนินการจ้างงานตามระบบงานที่
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รายงาน: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๑

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการแต่งตั้งตามระบบคุณธรรมโดยคานึงถึงผลงานและพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการและมีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมโดยคานึงถึงผลงานและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการและมีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้ง
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตาแหน่ง รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อน
ตาแหน่ง โดยคานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลการ ซึ่งจาเป็นต้องมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักการ ๔ ประการ ได้แก่
 ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับผู้มี
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และพื้นความรู้ตามที่ระบุไว้ โดยไม่มีข้อกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา
กล่าวคือทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเท่าเทียมกันความเสมอภาคในโอกาส
 หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคล
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถหรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต รวมถึงความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับตาแหน่งมากที่ส(Put
ุด the right man to the right job)
 หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทาง
การเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมือๆงใด
เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๒๒

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
ระดับ
คะแนน
๑
๒

๓

๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

จัดทาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
เลขานุการ ก.ร. เสนอ อ.ก.ร.
สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ เพื่อพิจารณา
ร่างหลักเกณฑ์ฯที่สาเร็จ
ตามระดับคะแนนที่ ๑
อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการเห็นชอบ
ร่างหลักเกณฑ์ฯตามที่เสนอ
และเสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป
ก.ร. อนุมัติร่างหลักเกณฑ์ฯ
เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
มีการประชุมหรือสัมมนาเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯที่ ก.ร. อนุมัติ
ระหว่างสานักงานเลขานุการ ก.ร.
กับส่วนราชการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงาน
ผู้รายงาน :
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
กลุ่มงาน

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
นางสาวพรทิพย์ บูรณะขจรกิจ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๓

กลยุทธ์ที่ ๕

จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้มีความชัดเจนและนาไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิ
จกรรม นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (
จัดทาแผนเส้

Career Path)

ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ C( areer Path)
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

คาอธิบายตัวชี้วัด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการทางาน ซึ่งบุคลากรจะ
สามารถก้าวหน้าได้ในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อนตาแหน่ง จาก
ระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเปูาหมาย และแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
สาหรับส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเริ่มดาเนินการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นสายงานหลักที่ปฏิบัติ
หน้าที่ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ สายงานนิติการ และวิทยาการ (ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖) ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ในการดาเนินการ ได้แก่
๑.) มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นรูปธรรม ทาให้ข้าราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เกิดความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าตาแหน่งงานของตน
๒.) ทาให้ข้าราชการมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กรในภาพรวม

เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ C( areer Path): มีการกาหนดเป็น
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑

๒


๓



๔




๕






แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๔

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑)
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ C( areer Path)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
คะแนน
๑
๒
๓
๑
ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)

ไตรมาส
๔

เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางานทบทวนแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) โดยดาเนินการในสายงานหลัก
จานวน ๒ สายงาน (นิติการ และวิทยาการ)

๒

ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ดาเนินการทบทวนแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) จานวน ๒ สายงาน (นิติการ และวิทยาการ)
โดยเมื่อทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทาเป็น (ร่าง) ประกาศ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เรื่อง แผนทางเดินสายอาชีพ
ข้าราชการ

๓

ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เรื่อง แผนทางเดินสายอาชีพข้าราชการ

๔

ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนามในประกาศของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เรื่อง แผนทางเดินสายอาชีพข้าราชการ
- จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับ
ผู้อานวยการสานัก/ผบ.ก./ผู้แทนในสานักที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย

๕

ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ดาเนินการแจ้งเวียนประกาศของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เรื่อง แผนทางเดินสายอาชีพข้าราชการ ให้ข้าราชการในสังกัด
ทราบ

หมายเหตุ : ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๔ สายงาน, ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๔ สายงาน
และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวน ๕ สายงาน
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๕

๒)

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

ระดับคะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

- ดาเนินการสารวจข้าราชการจานวนกลุ่มเปูาหมาย
ที่จะครบประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒ, นา
การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม, การหมุนเวียนงาน ฯลฯ
- ดาเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Planning) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา โดยดาเนินการพัฒนาให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย
- ดาเนินการส่งแบบฟอร์มแผนการพัฒนารายบุคคล
(IDP) ให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาฯ ร่วมกับข้าราชการในสังกัด
แต่ละรายร่วมกันกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ตนเองต้องการ
พัฒนา และสอดคล้องกับแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการแต่ละราย
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
รวมถึงติดตามผลการพัฒนาของข้าราชการ
แต่ละราย โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพที่ได้กาหนดไว้
- สานักบริหารงานกลางรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินของข้าราชการแต่ละราย
ในระบบฐานข้อมูลใช้เป็นคลังข้อมูลของข้าราชการ
รายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคล
ต่างๆ เช่น การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่พร้อม
ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง การพัฒนาการโดยฝึกอบรม
จัดหลักสูตรฝึกอบรม งานด้านบริหารงานบุคคล
อื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแนวทาง
การพัฒนาให้เหมาะสมในปีถัดๆ ไป

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๖

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ๑) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน :
๑) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งที่สาคัญขององค์กร

ตัวชี้วัด (KPI)  ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งที่สาคัญขององค์กร
 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งที่สาคัญ
ขององค์กร
คาอธิบายตัวชี้วัด
การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง หมายถึง ระบบหรือกระบวนการที่เอื้ออานวยให้องค์กรมีบุคลากรที่ มี
คุณสมบัติเพียบพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ต้องการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่ประสบปัญหาการขาดแคลนกาลังคนในระดับจัดการและในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ การวางแผน
สืบ
ทอดตาแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางกาลังคน (STRATEGIC STAFFING) ซึ่งเป็นภารกิจย่อยของ
ยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (STRATEGIC HUMAN RESOURCE PLANNING) การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่งควรจะต้องมีการมอบไปข้างหน้าอย่างน้อย ๕ ปี โดยจะต้องตรวจดูว่ามีความต้องการผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่ง
ณ จุดใดบ้าง ซึ่งการวางแผนสืบทอดตาแหน่งเป็นการทาการคาดคะเนบุคคลที่สมควรจะได้รับการเลื่อนตาแหน่งใน
อนาคตว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องการผู้สืบทอดและมีใครบ้างอยู่ในข่ายและจะมีความพร้อมเมื่อใด ซึ่งเป็นพื้นฐานในการฝึก
และพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดารงตาแหน่งใหม่ต่อไป
ดังนั้น หากองค์กรใดมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่ามีกาลังคนที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่จะดารงตาแหน่งในระดับที่มีความสาคัญ อย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพในการดารงตาแหน่งสาคัญในอนาคตต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
๑

๒


๓



๔




๕






แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๘

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งสาคัญขององค์กร
ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

๑

ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทาแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีการดาเนินการสารวจและวิเคราะห์
ตาแหน่งที่จะจัดทาเป็นแผนสืบทอด
ตาแหน่ง ศึกษา วิเคราะห์ ตาแหน่ง
งานในส่วนราชการที่มีความสาคัญในการ
กาหนดตาแหน่ง และกาหนดคุณสมบัติและ
สมรรถนะที่จาเป็นเพื่อจัดทาแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง
ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- เสนอแผนสืบทอดตาแหน่งให้หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นชอบ
ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- เผยแพร่และสร้างความเข้าใจต่อ
บุคลากรในส่วนราชการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาแผนการ
สืบทอดตาแหน่ง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ส่วนราชการดาเนินการตามแผนสืบ
ทอดตาแหน่งที่กาหนดไว้

๒

๓

๔

๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๒๙

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รายงาน: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งสาคัญขององค์กร
ระดับ
คาอธิบายค่าเปูาหมาย
คะแนน
๑
ประกาศแผนการสืบทอดตาแหน่งให้บุคลากร
ในส่วนราชการทราบ
๒
ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการคัดเลือกบุคลากรที่จะได้รับ
การพัฒนาตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
๓
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
๔
ดาเนินการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับ
การคัดเลือก และหมุนเวียนงานตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณ์ที่กาหนด (EAF)
๕
ประเมินผลความต่อเนื่องของผู้สืบทอด
ตาแหน่งเพื่อทบทวนแผนการดาเนินการหรือ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่เหมาะสมต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รายงาน: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด (KPI) ๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง
คาอธิบายตัวชี้วัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทาแผนการบริหารจัดการ ผู้มี
สมรรถนะสูง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกข้าราชการผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เข้าสู่
ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้สามารถนาความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นดังกล่าวมาใช้เป็นพลังใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาระบบการบริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูงประสบความสาเร็จ จึงควรมีการ จัดทา
แผนการบริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อกาหนดขั้นตอน แนวทางในการจัดทาแผน สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในองค์กรทราบถึงประโยชน์และผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับจากแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินงานจาก
การจัดทาแผนการบริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง ตลอดจนหลักเกณฑ์หรือแนวทางการคัดเลือก การสั่งสม
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่
เข้มแข็งต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
การประเมินผล
๑.ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบ
การบริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง

๑
๔๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๔๕
๕๐
๕๕

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

๕
๖๐

หน้า ๓๑

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง
ระดับ
คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕
(√)

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาระบบการบริหาร
จัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี ๒๕๕๘ มีการตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
ร้อยละ ๕๐ ของการจัดทาระบบการบริหาร
จัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี ๒๕๕๘ ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินงานในปีที่ผ่าน
ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาระบบการบริหาร
จัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี ๒๕๕๘ มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
การบริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาระบบการบริหาร
จัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี ๒๕๕๘ มีการจัดทาระบบ
การบริหารจัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาระบบการบริหาร
จัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี ๒๕๕๘ มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและจัดทารายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓๒

ตัวชี้วัด (KPI) ๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑
√
√
√
√
√

ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
√
√
√
√

√
√
√

ขั้นตอนที่ ๕

√
√

√

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
ระดับ
คะแนน
๑

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

- มีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในแผนบริหารและพัฒนาข้าราชการ
รุ่นใหม่
๒
- มีการรับสมัครข้าราชการผู้สนใจ
(ตาแหน่งนิติกร)
- มีการอบรมพี่เลี้ยงและประสานการติดต่อ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน
- มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
๓ - ดาเนินการคัดเลือก
๔ - ดาเนินการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
๕ (√) สรุปรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เสนอผู้บริหาร

๔. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. ผู้รายงาน: สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓๓

สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
เป้าหมาย

๑. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ทันสมัย ชัดเจน และเป็นธรรม
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา กลไก ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมโปร่งใส และทันสมัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการร่วมกัน
กาหนดเปูาหมายระดับความสาเร็จของงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับความสาเร็จของการนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติ งาน หมายถึง การประเมินความสาเร็จของงานที่ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล
หรือผลงานกลุ่มที่ปฏิบัติงานได้จริงตลอดรอบการประเมิน ตามวิธีการที่องค์กรกาหนด เปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานผลงานที่วางไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็น
วงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ งานเป็นการวัดผลสาเร็จของงานในช่วงเวลาที่กาหนดไว้แน่ชัด
เพื่อเปรียบเทียบผลสาเร็จของงานกับเปูาหมายที่กาหนดว่า ผลสาเร็จในการปฏิบัติ งานของแต่ละบุคคลหรือองค์กร
เกิดขึ้นได้ตามเปูาหมายจริงหรือไม่ อย่างไร
การบริหารผลการปฏิบัติราช การ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้
ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเปูาหมาย ด้วยการเชื่อมโยงเปูาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร
ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการกาหนดเปูาหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ และผลที่ได้จากการประเมินนาไปประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนเงินเดือนการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เป็นต้น
๑. เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
: มีการ กาหนดเป็นระดับขั้นของ
ความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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ระดับคะแนน
๑
๒
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๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






๒. รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑ ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมข้าราชการรัฐสภา
๒ ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ดาเนินการยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมข้าราชการรัฐสภา
๓ ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- จัดสัมมนาหรือแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ร่าง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแบบฟอร์ม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
๔ ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมข้าราชการรัฐสภาตามความ
คิดเห็นจากการสัมมนาหรือแบบสอบถาม
- ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามผลการประชุม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ไตรมาส
๔

หน้า ๓๕

ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
() เงือ่ นไขการดาเนินงาน
- นาเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างอนุ
บัญญัติที่เสนอต่อ ก.ร. พิจารณาต่อไป

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๒) ระดับความสาเร็จของ การนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับ
คะแนน
๑

๒

๓
๔

๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

มีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
มี การมอบหมายงาน (การกาหนดและถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย) จากผู้บริหารจนถึง
ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงาน
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมทั้งกาหนด
แผนการพัฒนารายบุคคล
มีการนาผลการปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สาคัญอย่างน้อย ๒ เรื่อง
คือ การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ส่วนการนาผลการ
ปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลอื่นๆ เช่น การเลื่อนระดับตาแหน่ง การ
แต่งตั้ง/โยกย้าย การให้รางวัลประจาปี (โบนัส) ฯลฯ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รายงาน :
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓๖

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาระบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ เพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
- ร้อยละของ กิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจของทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวกับค่านิยม
ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อการเสริมสร้าวังฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture หรื Corporate Culture) หมายถึง แบบแผนของความคิดและ
ความรู้สึกที่สมาชิกในองค์กรได้กาหนดร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติ และมีการ
สืบทอดไปสู่สมาชิกใหม่ขององค์กร ทาให้สมาชิกขององค์กรหนึ่งมีความแตกต่างไปจากสมาชิกของอีกองค์กรหนึ่ง หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรก็คือ ค่านิยมพื้นฐานขององค์กรเกี่ยวกับวิธีการคิด วิธีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง
รวมถึงสิ่งต่าง ๆที่ควรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่บุคคลภายนอกมององค์กร และพฤติกรรมของบุคลากร
ในองค์กร ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงแสดงถึงคุณภาพขององค์กรด้วย โดยเฉพาะองค์กรในระบบราชการ ควรมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม เนื่องจากพฤติกรรมของบุคลากรจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรและประเทศชาติ
ด้วย
ในปัจจุบัน ภาครั ฐได้ปรับ เปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็น
เปูาหมายหลักในการทางาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) ที่ต้องคานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทางานของ
ภาครัฐมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน โดยจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความสาคัญกับการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ชัดเจน และการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์
ที่สอดคล้องกัน รวมถึงมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้
การทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของ
ประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนการดาเนินงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาท
และภารกิจของรัฐสภา ได้นาแนวทางในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในส่วนราชการ เช่น การจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ การนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System) มาใช้ในส่วนราชการ เพื่อให้การดาเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งการที่ส่วนราชการจะสามารถนาแนวทางหรือเครื่องมือการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ให้ เกิดผลสัมฤทธิต์ ามที่
มุ่งหวังไว้ได้นั้น ปัจจัยที่สาคัญคือบุคลากรจะต้องปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓๗

ดังนั้น ทั้งสองส่วนราชการ จึงตระหนักถึงการเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรยึดถือการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
ผลงานเป็นหลัก เป็นแนวทางในปฏิบัติร่วมกัน
โดยการดาเนินการกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี ค่านิยมการปฏิบัติงาน
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อภารกิจของ
สานักงานฯ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
และ เป็นรากฐาน
ของการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจของทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวกับ
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
เป็นการประเมินความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของทรัพยากรบุคคล
ที่เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
โดยพิจารณาการบรรลุเปูาหมายของกิจกรรม/โครงการตามที่กาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
สูตรการคานวณ
จานวนของกิจกรรม/โครงการที่สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมาย X ๑๐๐
จานวนของกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่นามาประเมิน
๒) ระดับความสาเร็จของ การดาเนินการ กิจกรรม /โครงการเพื่อการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๓๘

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจของทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวกับ
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
เกณฑ์การให้คะแนน
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม/โครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม/โครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม/โครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม/โครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม/โครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

ตัวชี้วัด

๕
๖๐


๗๐


๘๐


๙๐


๑๐๐



๒) ระดับความสาเร็จของ การดาเนินการ กิจกรรม /โครงการเพื่อการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ระดับ
คาอธิบายค่าเปูาหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
คะแนน
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
๑
ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
๒
จัดทารายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก เช่น การ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น และเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ตามที่กาหนด เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักให้แก่บุคลากร
๔
ติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการ
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
๕
จัดทารายงานผลการดาเนินการตามวัฒนธรรมองค์กร
() ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๓๙

๔. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ ผู้รายงาน : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๐

กลยุทธ์ที่ ๓ เชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักอย่างแท้จริง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
๑)
การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
๒)
การพัฒนาบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๔๑

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
ระดับ
คะแนน
๑

๒

๓
๔

๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
๑
(ปีงบประมาณ
ถัดไป)

- ส่วนราชการมีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ว ๒๔/๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติ
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)
- รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การดาเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อนาไปเป็นข้อมูลการปรับปรุง
การดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
ส่วนราชการมีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ว ๒๔/๒๕๕๕ ในปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๕๖ (ประเมินรอบแรก)
ส่วนราชการนาผลการประเมิน
ไปใช้ในเชื่อมโยงกับการระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาตนเอง
ส่วนราชการมีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ว ๒๔/๒๕๕๕ ในการประเมินรอบถัดไป
(ประเมินรอบสอง)
มีการรายงานผลการเชื่อมโยงผลประเมินกับการ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
ส่วนราชการ (การเจ้าหน้าที่)

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เป้าหมาย

๑. พัฒนา ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของรัฐสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมบุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและสอดคล้องกับภาระงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะให้กับบุคลากร
ทุกระดับ ทุกสายงาน

ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีภารกิจในการสนับสนุน
การดาเนินงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
ตามบทบาทและภารกิจของรัฐสภา เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา กรรมาธิการ
และบุคคลในวงงานรัฐสภามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
กระบวนการนิติบัญญัติดังกล่าว บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา กรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และผู้รับบริการ
ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่กาหนดไว้
เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสายงาน เพื่อพัฒนา ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ ของ บุคลากรให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ภารกิจของรัฐสภา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะจัดทาขึ้นตามหลักการของการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะ (Competency-based Human Resource Development) เพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕ ๖ – ๒๕ ๖๐ รวมทั้ง
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญที่
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภากาหนด มาเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินงานด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมต่อการ ปฏิบัติงาน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม และ เป็นกลไกสาคัญเพื่อขับเคลื่อน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้
บรรลุเปูาหมายและพันธกิจที่กาหนดไว้ได้
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๓

เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นการรวบรวมจานวนบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องได้รับการพัฒนาตามแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีที่กาหนดขึ้น
สูตรการคานวณแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
จานวนบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี X ๑๐๐
จานวนบุคลากรทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายตามแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
เกณฑ์การให้คะแนนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
-๒๕๖๐

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๕

๒๐

๔๐

๖๕

๗๕

๘๕

๒๐

๔๐

๖๕

๗๕

๙๐

๒๐

๔๐

๖๕

๘๕

๙๕

๒) ระดับความสาเร็ขจองการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นการวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินการ ตามเปูาหมายของโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากาหนดไว้
โดยเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด มีการกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕
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รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๒

ระดับคะแนน
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๒๐
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๗๕

๘๕
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๖๕

๗๕

๙๐
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๘๕

๙๕
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๒) ระดับความสาเร็ขจองการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมีค่าเปูาหมายที่คาดหวัใงนระดับคะแนนที่ ๕ ทุกปี
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

มีการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี ให้บุคลากรรับทราบ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ และมีการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๕

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๕
()

- มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๔. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ ผู้รายงาน : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๖

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การจัดทาระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด (KPI) ๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ระดับความสาเร็จของการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓. ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุม และกากับให้
การจัดการฝึกอบรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึง
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และเกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน และเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม
หลักสูตร
/โครงการฝึกอบรมต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ หลักสูตร /โครงการฝึกอบรม ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเป็นหลักสูตร /โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายในสานักงาน ฯ (In-House Training) และ
ระบุเทคนิควิธีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมที่เน้นบทบาทของวิทยากรเป็นหลัก ได้แก่
การบรรยายและการอภิปรายเป็นคณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ /ทักษะที่ต้องการจะฝึกอบรมให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ/หรือเพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้/ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
การวัดผลความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร ควรมีรูปแบบ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถนา วิธีการ
ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ เทคนิค วิธีการฝึกอบรม โดยนาผลที่ได้จากการวัด
ความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือการนา
หลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรม
บุคลากร มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
กล่าวโดยเฉพาะ การนา
หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการพัฒนา / ฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร วัดความคุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากร เป็นวิธีการปรับปรุงกระบวนการ เทคนิค วิธีการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับ
องค์การ และเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถเทียบเคียง และยกระดับการฝึกอบรมให้
มีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร มีความคุ้มค่า ต่อการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและนาไปสู่เปูาหมายตามที่กาหนดไว้

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๗

เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๖๐

๗๐

การประเมินผล
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบ
การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๘๐

๙๐

๕
๑๐๐

๒) ระดับความสาเร็จของการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



๓) ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

การประเมินผล
ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบการ
ประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๕

๒๕๕๗

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๒๕๕๘

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๒๕๕๙

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๒๕๖๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๔๘

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ไตรมาส ๑
คะแนน
๑
ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคจากการประเมิน
การพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมของปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒
ร้อยละ ๗๐ ของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- จัดทาร่างหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฉบับปรับปรุง)
๓

๔

๕
( )

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- นาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมภายใน
สานัก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา และแสดง
ความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะ
ร้อยละ ๙๐ ของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- นาเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุด
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไปยังสานักงานฯ/สานักฯ/กลุ่มงาน
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หน้า ๔๙

๒)
ระดับความสาเร็จของการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
เป็นผลรวมของจานวนหลักสูตรที่ดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
ขอบเขตการดาเนินงานของหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เปรียบเทียบกับผลรวมของจานวนหลักสูตรที่กาหนดให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สูตรการคานวณ
=

ผลรวมของจานวนหลักสูตรที่สามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การประกันฯ x ๑๐๐
ผลรวมของจานวนหลักสูตรที่กาหนดให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันฯ

ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการได้ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
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หน้า ๕๐

๓) ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ความพึงพอใจของการนา ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรใน
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อการนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบ
การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบ
การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบ
การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ร้อยละความพึงพอใจของการนาระบบ
การประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕


๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐


๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕


๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐


๔

๕

๔. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ ผู้รายงาน : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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หน้า ๕๑

กลยุทธ์ที่ ๒

พัฒนาระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการ

ตัวชี้วัด (KPI) ๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
๓. จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงาน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายตัวชี้วัด
การจัดการความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝุายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญต่อความสาเร็จของกระบวนการตรา
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการทาหน้าที่อื่น ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องมีแผนการจัดการความรู้ภายใน
ส่วนราชการที่มุ่งเน้น ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สาคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติราชการและมีการขยาย
ผลการดาเนินงานจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
การประเมินผล
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๕
๑๐๐

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕


หน้า ๕๒

๓) จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ
คะแนน

๑

๒

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมาเพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้
ร้อยละ ๗๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
- ตั้งคณะอนุกรรมการการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๕๙)
- คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ความ
เห็นชอบ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕๓

ระดับ
คะแนน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้
แก่บุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
- ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ร้อยละ ๙๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ลงนามเห็นชอบ
แผนการจัดการความรูประจ
้ าปี
ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการนาแผนฯ ไปดาเนินการ
ตามกิจกรรมที่กาหนด

๓

๔

๕
()

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

ดาเนินการบ่งชี้ความรู้ โดยทบทวนองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคัดเลือกองค์ความรู้
ที่นามาจัดการความรู้

๒

สร้างและแสวงหาความรู้ และจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

๓
๔
๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ประมวลกลั่นกรองความรู้ที่จัดทา และจัดให้มีช่องทาง
ในการเข้าถึงความรู้
จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรม
การยกย่องชมเชย
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปี เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
- ทบทวนแผนฯ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕๔

๓) จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทางใน
การจัดทานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
แจ้งเวียนแนวทางในการจัดทานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รวบรวมนวัตกรรมและพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มีนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน จานวน ๑ นวัตกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการนานวัตกรรมไป
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รายงาน :
นายสุเทพ เอี่ยมคง วิทยากรชานาญการพิเศษ สานักวิชาการ (เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้)
นางสาวสุธาทิพย์ ไทยเกิด นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา
สานักพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕๕

ตัวชี้วัด (

KPI)

-

- ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีภารกิจในการสนับสนุนการดาเนินงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
ตามบทบาทและภารกิจของรัฐสภา การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ มีความ
รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ตระหนักถึงความสาคัญและความ
จาเป็น ของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM)
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือ ตารา และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร ที่มาจากประสบการณ์ อันมีค่าจากการทางาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ปัญหา การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแม้แต่ความรู้ที่เกิดจากความผิดพลาด รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อที่บุคลากรจะได้นา องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ ดีมาถ่ายทอดกันภายใน
องค์กร และนา มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ดังนั้น ส่วนราชการต้องมีแผนการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ องค์
ความรู้ทสี่ าคัญต่อการปฏิบัติราชการและสนับสนุนต่อการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจของส่วนราชการ อย่างเป็นระบบ
มีความต่อเนื่อง บุคลากร สามารถใช้ องค์ความรู้ มาเป็น พื้นฐานในการสนับสนุน การปฏิบัติงาน และต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรม ที่ช่วยให้ การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึง่ แผนการจัดการความรู้ เป็นแผนงานที่แสดงถึง
รายละเอียดการดาเนินงานของกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น รวมทั้งมี
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเปูาหมายของ
องค์ความรู้ที่กาหนด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการผลักดันความสาเร็จตามเปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
การประเมินผล
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

๕
๑๐๐

หน้า ๕๖

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






๓) จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
การวัดความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นการวัดความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเป็นการวัดร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดการความรู้ระยะ ๔ ปี
คือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับ
คะแนน

๑

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานจัดการความรู้
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕๗

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ในปี ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานจัดการความรู้
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

๒

๓

๔

ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
ทบทวนการดาเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา และพิจารณา
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและการผลักดันความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์เพื่อนามาจัดทาแผนการจัดการความรูประจ
้ าปี
ในปี ๒๕๕๗
ทบทวนการดาเนินกาจัดการความรู้ที่ผ่านมา และพิจารณา
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและการผลักดันความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์เพื่อนามาจัดทาแผนการจัดการความรูของ
้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
จัดทาร่างแผนการจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ และติดตามผลสัมฤทธิ์
การจัดการความรู้ประจาปี
ในปี ๒๕๕๗
จัดทาร่างแผนการจัดการความรู
ของส
้ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
จัดการความรู้ของสานักงานฯ ในระยะเวลา ๔ ปี
ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ลงนามเห็นชอบ
แผนการจัดการความรูประจ
้ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในปี ๒๕๕๗
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ลงนามเห็นชอบ
แผนการจัดการความรูของส
้ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕๘

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาแผนการจัดการความรู้
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน เพื่อให้มีการนาแผนฯ
ไปดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด

๕
()

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

ดาเนินการบ่งชี้ความรู้ โดยทบทวนองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคัดเลือกองค์ความรู้
ที่นามาจัดการความรู้

๒

สร้างและแสวงหาความรู้ และจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

๓
๔
๕
()

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ประมวลกลั่นกรองความรู้ที่จัดทา และจัดให้มีช่องทาง
ในการเข้าถึงความรู้
จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรม
การยกย่องชมเชย
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปี เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
- ทบทวนแผนฯ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน

๓) จานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทางใน
การจัดทานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
แจ้งเวียนแนวทางในการจัดทานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รวบรวมนวัตกรรมและพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๕๙

ระดับคะแนน
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

มีนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน จานวน ๑ นวัตกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการนานวัตกรรมไป
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ ผู้รายงาน : สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด (KPI)

พัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายตัวชี้วัด
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากส่วนราชการต้องมีแผนการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สาคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติราชการ และมีการขยายผลการดาเนินงาน
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ ส่วนราชการต้องสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบวิธีที่หลากหลาย
การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล ทีเ่ หมาะสมกับ ภาระงานที่รับผิดชอบ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสาเร็จนั้น มีเงื่อนไขและปัจจัยหลัก
อยู่ที่ตัวผู้เรียน ที่ต้องมีวินัยความมุ่งมั่นและนิสัยใฝุเรียน ใฝุรู้ ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสถาบัน ทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการ ส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ ( Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
สานักพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักพัฒนาบุคลากรได้สอดแทรกกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ใน
โครงการการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีกิจกรรมการดาเนินงาน ๓ กิจกรรม
ดังนี้
๑. กิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๓. กิจกรรมอบรม/สัมมนาร่วมกัน
หมายเหตุ : ระยะเวลาดาเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบรรจุข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะต้องดาเนินงานให้ครบตามกิจกรรมที่กาหนดภายในระยะเวลา ๖ เดือน
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖๑

ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓

๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

อนุมัติโครงการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จัดซื้อคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากสานักงาน ก.พ.
ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอน
การดาเนินงานดังนี้
- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (pre – test)
- รับคู่มือไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
(มีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน)
- ทดสอบความรู้หลังเรียน (post – test)
ประมวลผลความรู้หลังจากการทดสอบความรู้
หลังเรียน (post – test)
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ
ทดลองการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นการดาเนินการจัดทาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นระบบ มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาระบบการสนับสนุนให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดทาแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
นาแนวทางฯ ไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการสนับสนุน
ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคลากรรับทราบ
เพื่อนาไปดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๐
เป็นการดาเนินการตาม
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดของระดับ
ค่าเปูาหมายในการดาเนินการดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ทบทวนแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๒๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๔๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๖๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๘๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ทบทวนแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๒๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๔๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๖๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๘๕

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ทบทวนแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๓๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๕๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๗๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๙๐

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม สานักพัฒนาบุคลากร
ผู้รายงาน : นางสาวรุ่งอรุณ ยาทา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม สานักพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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ตัวชี้วัด (

KPI)

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากส่วนราชการต้องมีแผนการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการ
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สาคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติราชการ และมีการขยายผลการ
ดาเนินงานจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ ส่วนราชการต้องสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบวิธีที่หลากหลาย
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านช่องทางและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ต้องการได้
ทั้ง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์
(Computer-based Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้สื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเรียนแบบ
E-Learning เป็นต้น ทาให้ บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ สะดวกในการจัดสรรเวลาผ่านการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัย
และการเรียนรู้โดยสื่ออื่นไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ( Non Computer-based Learning) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสื่อ
การเรียนรู้ที่ไม่ต้องเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ ตาราเรียน เอกสารวิชาการ เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะเกิดประสิทธิภาพ ได้นั้น องค์กรจะต้อง พัฒนาระบบการ
สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียม ช่องทางและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ให้บุคลากร
สามารถเลือกสื่อต่างๆ สาหรับการเรียนรู้ได้ ตรงกับความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
ซึ่งจะทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๖๕

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการดาเนิน การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สาหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเป็นการ
ดาเนินการจัดทา ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นระบบและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เป็นการดาเนินการตาม
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดของ ระดับค่าเปูาหมาย ในแต่ละปีงบประมาณที่
ดาเนินการ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ
และระเบียบแบบแผนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ตลอดจน ได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากชุด
การเรียนรู้ ๒ ชุด ได้แก่
๑. ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในวงงานรัฐสภา ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชาดังนี้
๑) หมวดวิชา วุฒิสภากับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒) หมวดวิชา ความรู้ในวงงานรัฐสภา และข้อบังคับการประชุมสภา
๓) หมวดวิชา กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๒. ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
๑) หมวดวิชา ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
๒) หมวดวิชา ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่
๓) หมวดวิชา เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จาเป็น
ระดับ
คะแนน
๑

๒
๓

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- สารวจรายชื่อและจานวนของข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
โดยประสานงานกับสานักบริหารงานกลาง
- จัดเตรียมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สาหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
ชี้แจงแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้แก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
- ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ศึกษาเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยกาหนดระยะเวลาการเรียนรู้ประมาณ ๒ เดือน
- ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ จัดทาแบบทดสอบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ส่งสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลาที่กาหนด

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖๖

ระดับ
คะแนน
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ประมวลผลคะแนนจากแบบทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดทาสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
เสนอคณะกรรมการทดลองการปฏิบัติ ราชการ

หมายเหตุ : ระยะเวลาดาเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบรรจุข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะต้องดาเนินงานให้ครบตามกิจกรรมที่กาหนดภายในระยะเวลา ๖ เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นการดาเนินการจัดทาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นระบบ มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาระบบการสนับสนุนให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดทาแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
นาแนวทางฯ ไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการสนับสนุน
ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคลากรรับทราบ
เพื่อนาไปดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๐
เป็นการดาเนินการตาม
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดของระดับ
ค่าเปูาหมายในการดาเนินการดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คาอธิบายค่าเปูาหมาย
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๑
ทบทวนแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๒๐
๓
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๔๐
๔
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๖๐
๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
() ได้ร้อยละ ๘๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ทบทวนแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๒๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๔๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๖๕
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๘๕

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ทบทวนแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๓๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๕๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๗๐
ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ร้อยละ ๙๐

๔. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ ผู้รายงาน : สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๖๙

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนพัฒนาความสามารถด้านต่างประเทศให้กับบุคลากรทุกระดับ
ทุกสายงาน

ตัวชี้วัด (KPI)
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษา
ต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะต้องเข้าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic
Community : AEC) รัฐสภาในฐานะสถาบันหลักด้านนิติบัญญัติทาหน้าที่ในการสนับสนุนการตรากฎหมายการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบฯในการใช้อานาจอื่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการสนับสนุน
สมาชิกรัฐสภาในการดาเนินบทบาท อานาจหน้าที่ที่สาคัญ ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังนั้นเพื่อให้รัฐสภามีความ
พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับสมาชิกรัฐสภา
รวมถึงจาเป็นต้องพัฒนาความสามารถทาง
ด้านภาษาต่างประเทศ ให้ข้าราชการรัฐสภา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐมีสภา
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบทบาทหน้าที่สาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
ตามบทบาทและภารกิจของรัฐสภาให้บรรลุผลสาเร็จ เช่น การสนับสนุนข้อมูลทางด้านนิติบัญญัติ และข้อมูลทางด้านต่าง ๆ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุม ของคณะกรรมาธิการ
การประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ การประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ การเยือนต่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศ การอานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ และการต้อนรับ
แขกต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศทั้งทางตรง
และทางอ้อม และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี
ในปี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเทศในอาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้ ในอนาคตประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน เนื่องจากความร่วมมือด้านต่างๆ จะเกิดมากขึ้นในทุกมิติ ซึง่ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลาง
ในการพบปะ เจรจา และประชุม คือภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาคราชการต้องตระหนักถึงความสาคัญและเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อ
ประสานงาน
ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความจาเป็นที่จเตรี
ะต้อยงมความพร้อมในการพัฒความสามารถด้
นา
านภาษาต่างประเทศ
ให้กับบุคลากร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับ และสายงานโดยการจัดทา
แผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศของบุคลากรให้เกิดความต่อเนื่อง บุคลากรสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานสนับสนุน
ภารกิจของสมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
เป็นการพิจารณา ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนา สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน เป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ ๑






๑
๒
๓
๔
๕

ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



๒) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
เป็นการรวบรวมจานวน บุคลากรกลุ่มเปูาหมายตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ประจาปี
ทีผ่ ่านเกณฑ์ที่กาหนด เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศประจาปีที่กาหนดขึ้น
สูตรการคานวณ
จานวนบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนฯ ทีผ่ ่านเกณฑ์ที่กาหนด X ๑๐๐
จานวนบุคลากรทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายตามแผน
ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
๑) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ระดับ
คะแนน
๑

๒
๓
๔

๕
()

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

- แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางกรอบ
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาสู่ประชาคม
อาเซียน
เงื่อนไขการดาเนินการ
- ระดับคะแนนที่ ๑ ในปี ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ เป็นการทบทวนผลการ
ดาเนินงานการพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษา ต่างประเทศ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศประจาปี
ดาเนินการพัฒนาการความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ให้กับบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษา
ต่างประเทศของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย
จัดทารายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗๒

๒) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศตามแผนความสามารถด้านภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑
ร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๒
ร้อยละ ๔๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๓
ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๔
ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๕
ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา





ภาษาต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน : สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างมาตรฐานวิชาชีพสาหรับตาแหน่งในสายงานหลักที่สอดคล้องภารกิจหลักของรัฐสภา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กาหนดมาตรฐานวิชาชีพสาหรับตาแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา

ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละความสาเร็จของการจัดทามาตรฐานวิชาชีสพาหรับตาแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา
- ระดับความสาเร็จในการนามาตรฐานวิชาชีพมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
๑. มาตรฐานวิชาชีพ
หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประ สงค์เป็นมาตรฐาน
ขั้นต่าที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน การประกอบวิชาชีพ ที่เป็นสายงานหลักของรัฐสภา ซึง่ ผู้ประกอบวิชาชีพ ในสายงาน
ดังกล่าว ต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อ ให้้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้้แก่
ผู้ รับบริการจากวิชาชีพได้ ว่าเป็นบ ริการที่มีคุณภาพ ซึง่ การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ของสายงานหลักของ
รัฐสภา ประกอบด้วย
๑)
การกาหนดมาตรฐานความรู้ หมายถึง ข้อ กาหนดองค์ความรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
และความสามารถ โดยกาหนดมาตรฐานความรู้ เฉพาะตาแหน่ง สายงานหลักของรัฐสภา (สมรรถนะประจาสายงาน
หลักของรัฐสภา)
๒)
การกาหนด มาตรฐานการ ปฏิบัติ ตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) หมายถึง ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแนวทางและข้อพึง ระวังในการ
ประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อดารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ ซึง่ มาตรฐานการปฏิบัติ ตน ประกอบด้วย
จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม ประกอบวิชาชีพ
และจรรยาบรรณต่อสังคม
๒. สายงานหลักของรัฐสภา
หมายถึง สายงานนิติกรและสายงานวิทยากร ที่ปฏิบัติงานในสานัก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร สานักกฎหมาย สานักวิชาการ สานักการประชุม
สานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุม
คณะกรรมาธิการในการตรากฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
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เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทามาตรฐานวิชาชีพที่ สาหรับตาแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา
ระดับ
คะแนน
๑
๒

๓

๔

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ประกอบ
ข้าราชการในสายงานหลักของรัฐสภา
(นาร่องสายงานนิติกร) (ร้อยละ ๒๐)
 ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการพิจารณากาหนด
แบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นและ
ความต้องการของผู้บริหารสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อานวยการ
สานักและข้าราชการในสายงานหลัก
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสายงานหลัก
ของรัฐสภา (ร้อยละ ๔๐)
 ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ
 ฝุายเลขานุการรวบรวมแบบสอบถาม
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล และ
อภิปรายผลข้อมูล เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ (ร้อยละ ๖๐)
 ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการพิจารณากาหนดร่าง
มาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ ๘๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ๑
()

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

()

()

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

()
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ระดับ
คะแนน
๕

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

 ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ
 นาร่างมาตรฐานวิชาชีพ ที่ผ่านการ
พิจารณา เสนอคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๑๐๐)

ไตรมาส ๔
()

๒) ระดับความสาเร็จในการนามาตรฐานวิชาชีพมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

 ดาเนินการประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพ

๒
๓
๔
๕

ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา(ไตรมาสที่ ๑)
 ดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วน
ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วน
ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วน
ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วน
ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 ดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วน
ราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐๐
 ประเมินผลการดาเนินการใช้มาตรฐาน
วิชาชีพในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุง

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

()

()

()

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
นางสาวทศพาณี ทศิธร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗๖

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI) - ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถ
ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คาอธิบายตัวชี้วัด:
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้จัดทามาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องภารกิจหลักของ
รัฐสภา ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่กาหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสนับสนุนการ ดาเนินงาน
ด้านกระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทและภารกิจของรัฐสภา
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานวิชาชีพ ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และ
ความสามารถ ตาม มาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด
ในการ สนับสนุนภารกิจของรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงต้องกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถ
ที่สอดคล้องกับตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ กาหนด ได้กาหนดการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็น ๕ ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ
จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ปีที่ดาเนินการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ขั้นตอนที่ ๑


ขั้นตอนที่ ๒

ค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕









แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗๗

รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

- จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถให้ได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และประกาศให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๒

ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๓

ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๔

ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ

๕

จัดทารายงานผลการพัฒนาบุคลากร สรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางการพัฒนา เพื่อประกอบการวางแผนต่อเนื่องต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนนการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
เป็นการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

๑

๒

๓

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะต้องมีการทบทวนการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
แจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗๘

ระดับคะแนน
๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ต้องดาเนินการสรุปภาพรวมของผลการดาเนินการตามแผนฯ และสรุปปัญหา/อุปสรรค
พร้อมทั้งข้อเสนอและในการปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
เป็นให้คะแนนการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน

๑

๒

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถ
ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะต้องมีการ
ทบทวนการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
แจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓

ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๔

ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๗๙

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๕
()

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ต้องดาเนินการสรุปภาพรวมของผลการดาเนินการตาม
แผนฯ และสรุปปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอและใน
การปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าหมาย

๑. กลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีค่านิยม
ประพฤติและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
๒. ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี
ของตนเอง

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไก และระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดทาแผนพัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด (KPI)
๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบและกลไกตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ร้อยละของกิจกรรม /โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น
ซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กาหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กาหนดโดยให้ถือว่า
เป็นการกระทาผิดทางวินัย
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงกาหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้นเพื่อให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยึดถือปฏิบัติ
ข้าราชการรัฐสภามีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หมายถึง
การครองตน หรือการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่กาหนดขึ้น กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อธารงศักดิ์ศรี
แห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจนความถูกต้องและชอบธรรมในงานแวดวงราชการและประเทศโดยรวม
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๑

แผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายถึง แผนการพัฒนามาตรการ แนวทาง ทิศทาง ระบบ และกลไก โครงการที่สนับสนุนการดาเนินการในการขับเคลื่อน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปูาหมายขององค์กร
เกณฑ์การให้คะแนน :
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวบรวมข้อมูลและระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการนาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ
เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
- มีการประกาศและแจ้งเวียนแผนฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
มีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ

การประเมินผลและการเทียบค่าร้อยละของความสาเร็จ :
การประเมินผล
๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนา
ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

๕
๑๐๐

หน้า ๘๒

๒)
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบและกลไกตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับตามกาหนดในการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบและกลไก
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ ๑






๑
๒
๓
๔
๕

ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



๓) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
การประเมินผล
๓. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๕
๑๐๐

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ
คะแนน
๑

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากสานัก
ซึ่งรับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๓

ระดับ
คะแนน
๒

๓

๔

๕
()

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนา
ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดทาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
มีแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 มีการนาแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
 มีการประกาศและแจ้งเวียนแผนฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อบุคลากรเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อบุคลากร

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบและกลไกตามประมวลจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับ
คะแนน
๑

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

๒

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของส่วนราชการต้นสังกัดและ
สื่อของรัฐสภา อย่างน้อยจานวน ๒ สื่อ
ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๓

ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๔

มีการประเมินผลการดาเนินการในรอบปีที่กาหนดไว้ตามแผนฯ

๕
()

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘
ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ พร้อมทั้งรายงานปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และอ.ก.ร.ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการรัฐสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของส่วนราชการต้นสังกัดและ
สื่อของรัฐสภา อย่างน้อยจานวน ๒ สื่อ
มีการทบทวนแผน โดยนาปัญหา อุปสรรคที่ประสบในปีที่แล้ว
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
มีการประเมินผลการดาเนินการในรอบปีที่กาหนดไว้ตามแผนฯ
มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ พร้อมทั้งรายงานปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และอ.ก.ร.ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการรัฐสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
()

คาอธิบายค่าเปูาหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของส่วนราชการต้นสังกัดและ
สื่อของรัฐสภา อย่างน้อยจานวน ๒ สื่อ
มีการทบทวนแผน โดยนาปัญหา อุปสรรคที่ประสบในปีที่แล้ว
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
- มีการประเมินผลการดาเนินการในรอบปีที่กาหนดไว้ตามแผนฯ
- มีการประเมินผลพฤติกรรมของบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ พร้อมทั้งรายงานปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และอ.ก.ร.ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการรัฐสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๕

๓) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ
คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

๑

จัดทาแผน/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๒ ดาเนินการร้อยละ ๔๐ ของจานวนกิจกรรมที่กาหนด
ตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๓ ดาเนินการร้อยละ ๖๐ ของจานวนกิจกรรมที่กาหนด
ตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๔. ดาเนินการร้อยละ ๘๐ ของจานวนกิจกรรมที่กาหนด
ตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๕. - ดาเนินการร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนกิจกรรมที่กาหนด
ตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
()
- มีการประเมินผลการดาเนินการตามแผนและประเมิน
ผลสาเร็จของกิจกรรมฯ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด:
ผู้รายงาน:
๒.

สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. นางรุ่งนภา ศิริภาณุรักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นางสาวอัจฉรา วิไลหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า นักทรัพยากรชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาววรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๖

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างผู้นาต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคล
มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย

ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ได้รับการยกย่องชมเชย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย หมายถึง การกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการ
พิจารณาและคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจาที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภาและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมให้ได้รับการยกย่องชมเชย
อย่างเหมาะสม
การจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย เป็นวิธีการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจาที่ได้รับการยกย่องชมเชย และเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๘๗

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
คะแนน
๑
ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาหลักเกณฑ์
ปี ๒๕๕๖
หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตาม
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ได้รับการยกย่องชมเชย
๒
ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีการรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางในการยกย่องชมเชยผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- มีการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน
๓
ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการฯมีการทบทวนหลักเกณฑ์
หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๘

ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๔
ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการฯจัดทาหลักเกณฑ์หรื
แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
() จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
- มีการเผยแพร่และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์
หรือแนวทางฯให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้
รับทราบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน:
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. นางรุ่งนภา ศิริภาณุรักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๒.
นางสาวอัจฉรา วิไลหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า นักทรัพยากรชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาววรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๘๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
๑

๒


๓



๔




๕





รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑
ร้อยละ ๒๐ ของกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนิน
การคัดเลือกผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
- มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์/แนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้ได้รับการยกย่อง
ชมเชย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๔

หน้า ๙๐

ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๒
ร้อยละ ๔๐ ของกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีการดาเนินการคัดเลือกผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
จากสานักฯเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
๓
ร้อยละ ๖๐ ของกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการฯดาเนินการคัดเลือกผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราช
การรัฐสภา
๔
ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการฯรายงานผลการคัดเลือก
ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
() ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาได้รับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์/แนวทางฯที่กาหนด
- มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๔

หน้า ๙๑

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน:
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. นางรุ่งนภา ศิริภาณุรักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๒.
นางสาวอัจฉรา วิไลหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า นักทรัพยากรชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาววรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๙๒

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งภายในและภายนอก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด (KPI) - จานวนเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งภายในและภายนอกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก
คาอธิบายตัวชี้วัด
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคน
หรือกลุ่มองค์กรที่ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รณรงค์ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ มีกระบวนทัศน์และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน
โดยมีวิธีการดาเนินการสร้างเครือข่ายงานด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดทาแผน การจัดสัมมนาเครือข่าย
สัมพันธ์ การประชุมระดมสมอง การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยกาหนด
กลุ่มเปูาหมายในการสร้างเครือข่ายเป็น ๒ ประเภท คือ เครือข่ายภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กร
สาหรับส่วนราชการสังกัดรัฐสภากาหนดกลุ่มเปูาหมายในการสร้างเครือข่ายได้แก่ หน่วยงานภายใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งถือเป็นเครือข่ายภายในองค์กร และองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีการขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นเครือข่ายภายนอกองค์กร โดยมีกาหนดระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ในการดาเนินการ ๒ ประการ ได้แก่
๑. เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิด “เครือข่ายหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner)” ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
๒. เ
พื่อเป็นแกนนาในการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นผู้มีความประพฤติดี
มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ที่จะนาไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๙๓

เกณฑ์การให้คะแนน
๑) จานวนเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายใน
และภายนอกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน










๑
๒
๓
๔
๕

หน่วยงานภายใน ๕ องค์กร
หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๒ องค์กร
หน่วยงานภายนอก ๑ องค์กร
หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๑ องค์กร
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย๑ องค์กร
หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๑ องค์กร
หน่วยงานภายนอกเพิ่มอีก ๑ องค์กร
หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๑ องค์กร
หน่วยงานภายนอกเพิ่มอีก ๑ องค์กร

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
: มีการกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕







ขั้นตอนที่ ๑
๑

๒


๓


๔


๕


รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()




๑) จานวนเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายใน
และภายนอกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับ
คะแนน
๑
๒

เกณฑ์การให้คะแนน
 หน่วยงานภายใน
๕ องค์กร
 หน่วยงานภายในเพิ่มอีก
๒ องค์กร
 หน่วยงานภายนอก ๑ องค์กร

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

()
()

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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ระดับ
คะแนน
๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

 หน่วยงานภายในเพิ่มอีก
๑ องค์กร
 หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย
๑ องค์กร
 หน่วยงานภายในเพิ่มอีก
๑ องค์กร
 หน่วยงานภายนอกเพิ่มอีก
๑ องค์กร
 หน่วยงานภายในเพิ่มอีก
๑ องค์กร
 หน่วยงานภายนอกเพิ่มอีก
๑ องค์กร

()

()

()

หมายเหตุ องค์กรภายใน หมายถึง หน่วยงานระดับสานัก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร จานวน ๒๑ สานัก และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน
๑๘ สานัก รวม ๓๙ สานัก
๒) ระดับความสาเร็จ ของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก
ระดับ
คะแนน
๑

๒
๓
๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐ และมีการจัดทารายงานผลการดาเนินการ

ไตรมาส
๑

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ไตรมาส
ไตรมาส
๒
๓

ไตรมาส
๔

()

()
()
()

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

()

หน้า ๙๕

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงาน พัฒนากฎ ระเบียบ สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
๑) นายมาณิช อินทฉิม
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
พัฒนากฎ ระเบียบ
กลุ่มงาน
พัฒนากฎ ระเบียบ สานักงานเลขานุการ ก.ร.
๒) นางสาวสุธาสินี ประสานไทย
นิติกรชานาญการ
กลุ่มงาน
พัฒนากฎ ระเบียบ สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เป็นข้อบัญญัติที่สาคัญในการกาหนดทิศทางและเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนให้บุคลากรของรัฐสภาปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีความจาเป็น
ในการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ แนวทาง มาตรการต่าง ๆที่จาเป็นในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีความรู้ ความเข้าใจในประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์ส่งเสริมผ่านสื่อต่าง ๆ การบรรยาย การสัมมนา การบรรยาย
ธรรม การปฏิบัติธรรม การจัดธรรมศึกษา การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริมและผลักดันให้การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ได้ พร้อมทั้งประเมินผลการดาเนินการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๙๗

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑
จัดทาแผน/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการเพื่อ
รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒

มีการดาเนินการตามแผน/แนวทาง/กิจกรรม/
จรรยาบรรณวิ
จรรยาบรรณวิ
ชาชีพ
โครงการฯ ได้ชไม่าชีน้อพยกว่
าร้อยละ ๖๐

๓

มีการดาเนินการตามแผนแนวทาง/กิจกรรม/
โครงการฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔

มีการดาเนินการตามแผนแนวทาง/กิจกรรม/
โครงการฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๕

- มีการประเมินผลสาเร็จของแผน/แนวทาง/
กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
- มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
งานพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

()

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน:
๒.

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑. นางรุ่งนภา ศิริภาณุรักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นางสาวอัจฉรา วิไลหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า นักทรัพยากรชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาววรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
๑. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สภาพแวดล้อมในการทางาน

จัดทาแผนสร้างความผาสุกเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก

ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการสร้างความผาสุก
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความผาสุก
- ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
๑. แผนการสร้างความผาสุก หมายถึง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
ซึ่งครอบคลุมปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทางาน (Hygiene Factor) และปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทางาน
(Motivation Factor) เป็นการสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการทางาน ผลักดันให้บุคลากรทางานได้อย่าง
มีความสุข นาไปสู่ผลการทางานที่มีประสิทธิภาพ
๒. ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทางาน (Hygiene Factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการ
ทางานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถปูองกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน เช่น
- นโยบายการบริหารงาน
- การติดต่อสื่อสาร
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
- สภาพแวดล้อมในการทางานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การปูองกันภัย อุปกรณ์การปฏิบัติงาน
- การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร
- การบริการและสวัสดิการ
- ความมั่นคงในงานและโอกาสที่เท่าเทียม
๓. ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการทางาน (Motivation Factor) หมายถึง ปัจจัยภายในที่กระตุ้น ทาให้เกิดความพึง
พอใจให้แก่บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
- ความสาเร็จของงาน การยกย่องชมเชย และความก้าวหน้าในงาน
- ลักษณะของงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบ
- การกระจายอานาจการตัดสินใจ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการสร้างความผาสุก
การประเมินผล
ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนสร้างความผาสุก

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๕
๑๐๐

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความผาสุก
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (
Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
๑

๒


๓



๔




๕





๓) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
เป็น การสารวจความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทรัพยากรบุคคลโดยให้นาผลการสารวจความพึงพอใจมาเป็นคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน
วิธีการคานวณ
การคานวณคะแนนความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
๑) คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน โดยคิดจากผลคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ
ของข้อย่อยในด้านนั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน = (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ ๑ + ข้อย่อยที่ ๒ + ......+ ข้อย่อยที่ n)
จานวนข้อย่อยทั้งหมด

๒) คานวณคะแนนความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลฯ ในภาพรวม เพื่อประกอบการประเมินผล
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดาเนินการดังนี้
๒.๑ นาคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน มาเฉลี่ยเป็นคะแนนความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลฯ
ในภาพรวม มีตัวอย่างดังนี้
สมมุติให้มกี ารสารวจความพึงพอใจ ๔ ด้าดันงนั้น คะแนนความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลฯ
ในภาพรวม= (คะแนนด้านที่ ๑ + ด้านที่ ๒ + ด้านที่ ๓ + ด้านที่ ๔) /๔แทนค่าตัวเลขได้ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม = (๔.๐๓ + ๓.๔๘ + ๓.๖๓ + ๔.๐๓) = ๓.๘๐
๔
๒.๒ คานวณความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลฯ ในภาพรวม เป็นร้อยละ โดยนาคะแนนความ
พึงพอใจในภาพรวมที่ได้มาคานวณร้อยละ โดยการเทียบคะแนน ๕ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม = ๓.๘๐ x ๑๐๐ = ร้อยละ ๗๖
๕
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน

๑
๒
๓
๔
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละความ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ พึงพอใจ
ต่ากว่าร้อยละ ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
๖๕
ชีวิตของทรัพยากรบุคคล

๕
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๕
ขึ้นไป

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการสร้างความผาสุก
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑ ร้อยละ ๒๐ ของการจัดทาแผนสร้างความผาสุก
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนสร้างความผาสุก
๒ ร้อยละ ๔๐ ของการจัดทาแผนสร้างความผาสุก
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเปูาหมายเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผน
สร้างความผาสุก
๓ ร้อยละ ๖๐ ของการจัดทาแผนสร้างความผาสุก
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ยกร่างจัดทาแผนสร้างความผาสุก
๔ ร้อยละ ๘๐ ของการจัดทาแผนสร้างความผาสุก
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- คณะกรรมการเห็นชอบร่างแผนสร้างความผาสุก
๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทาแผนสร้างความผาสุก
() เงื่อนไขการดาเนินงาน
- เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ความเห็นชอบแผนสร้าง
ความผาสุก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักการคลังและงบประมาณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักการคลังและงบประมาณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๑

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความผาสุก
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑ มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการตามแผนสร้าง
ความผาสุก โดยระบุตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
ในการวัดความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ
๒

มีการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามแผน
สร้างความผาสุกที่กาหนดไว้ในระดับคะแนนที่ ๑
โดยมีผลการดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ ตามตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในการวัด
ความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ

๓

มีการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามแผน
สร้างความผาสุกที่กาหนดไว้ในระดับคะแนนที่ ๑
โดยมีผลการดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ตามตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในการวัด
ความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ
มีการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามแผน
สร้างความผาสุกที่กาหนดไว้ในระดับคะแนนที่ ๑
โดยมีผลการดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ตามตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในการวัด
ความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ

๔

๕

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

มีการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามแผน
สร้างความผาสุกที่กาหนดไว้ในระดับคะแนนที่ ๑
โดยมีผลการดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ ตามตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
ในการวัดความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักงานเลขานุการ ก.ร.สานักการคลังและงบประมาณ สานักรักษาความปลอดภัย
สานักพัฒนาบุคลากร สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักการคลังและงบประมาณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน:
สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักการคลังและงบประมาณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๒

๓) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ค่าคะแนน

๑
๒
๓
๔
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละความ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ พึงพอใจ
ต่ากว่าร้อยละ ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
๖๕
ชีวิตของทรัพยากรบุคคล

๕
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๕
ขึ้นไป

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักงานเลขานุการ ก.ร.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: สานักงานเลขานุการ ก.ร.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๓

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละของจานวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล หมายถึง การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการนาแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นหนึ่งเดียว และยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ร้อยละ ๒๐
๒
ร้อยละ ๔๐
๓
ร้อยละ ๖๐
๔
ร้อยละ ๘๐
๕
ร้อยละ ๑๐๐
รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑)ร้อยละของจานวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๔

ระดับคะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒

- ดาเนินการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภา

๓

- จัดสัมมนาหรือแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ของข้าราชการรัฐสภา

๔.

- ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
รวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาตามผลการจัดสัมมนา
หรือแบบสอบถาม

๕
()

- นาเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่
เสนอต่อ ก.ร. พิจารณาต่อไป

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน: สานักพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๕

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI)  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๕ บัญญัติให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทาบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
โดยให้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.ร.
วัตถุประสงค์ คือให้ข้าราชการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับผู้บังคับบัญชา เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพื่อแสวงหาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพการรับราชการ และเพื่อดาเนินการและให้
ความร่วมมือในอันที่จะให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ร้อยละ ๒๐
๒
ร้อยละ ๔๐
๓
ร้อยละ ๖๐
๔
ร้อยละ ๘๐
๕
ร้อยละ ๑๐๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๖

รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)

๒) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑ - แต่งตั้งคณะ ทางานเพื่อพิจารณากาหนด กิจกรรม/
โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๒
- รวบรวมและสารวจกิจกรรม/โครงการ
ที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร
๓
- จัดสัมมนาหรือแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในการกาหนดกิจกรรม/โครงการ ที่สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
๔
- นาเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๕ - แจ้งให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตาม
() กิจกรรม/โครงการ ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
- ส่วนราชการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่
กาหนด

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

เงื่อนไขในการดาเนินงาน : มีประกาศ ก.ร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของ ข้าราชการ

รัฐสภา
๓) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นการสารวจความพึงพอใจของข้าราชการสังกัดรัฐสภาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในแต่ละกิจกรรม/โครงการ แล้วรายงานผลการสารวจให้
คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจาณา
เพื่อทบทวนและกาหนดกิจกรรม/โครงการที่จะต้องดาเนินการ ในปีงบประมาณต่อไป
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๗

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

๑

ร้อยละความพึงพอใจของ
ทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๖๕

๗๐

๔

๕

๗๕

๘๐
()

ขั้นตอนในการดาเนินการ :
๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
๒)
๓)
๔)
๕)

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรตามที่กาหนด
กาหนดวิธีการหรือแนวทางในการสารวจความพึงพอใจ
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจตามวิธีการหรือแนวทางที่กาหนด
นาเสนอรายงานผลการดาเนินการสารวจต่อหัวหน้าส่วนราชการ
นาเสนอรายงานผลการดาเนินการสารวจต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รายงาน :
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๘

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร โดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรม /โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร
โดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด (KPI) - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดี
ให้แก่บุคลากร
โดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทัดเทียมกับสากล ถือเป็น
เปูาหมายที่ทุกองค์กรต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารคน
ในองค์กรให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง จาเป็นต้องมีระบบการ
บริหารและพัฒนาคนในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งปัจจุบันการคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
วิถีทางหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ที่ชี้ ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ซึง่ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เห็นความสาคัญของการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดาเนิน การปลูกฝัง
ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่ของรัฐสภา
ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังเป็น
การตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
กรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามวิสัยทัศน์ของสานักงานฯ ที่กาหนดไว้ว่า เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ดังนั้นสานักงานฯ จะต้องดาเนินงาน ด้วยหลักจริยธรรมและการกากับดูแล
กิจการที่ดี ควบคู่กับการใส่ใจดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ดังนั้นสองส่วนราชการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร
ในการน้อมนาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สานักงานฯ มีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า และประสิทธิผลสูงสุดเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้รับบริการและ
สังคม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๐๙

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นพื้นฐานของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






รายละเอียด : ระดับค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (√)
๑) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดี
ให้แก่บุคลากรโดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับ
คาอธิบายค่าเปูาหมาย
คะแนน
๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร โดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอต่อเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อเห็นชอบ
๒ มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมองค์กรของสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้คานึงถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย ๑ โครงการ
๓ การรณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ
ค่านิยมทัศนคติที่ดีในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อย่างน้อย ๑ โครงการ
๔ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของค่านิยมทัศนคติที่ดี
ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเสริมสร้าง
() ค่านิยม ทัศนคติที่ดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

หน้า ๑๑๐

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้รายงาน : ๑)

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นางรุ่งนภา ศิริภาณุรักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กลุม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาบุคลากร
๒) นางสาวอัจฉรา วิไลหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาบุคลากร
กลุม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า นักทรัพยากรชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาววรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
โดยกระจายอานาจ และความรับผิดชอบ
เป้าหมาย
๑. มีกลไกหรือแนวทางเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้กับผู้บริหารทุกระดับ
๒. มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด ( KPI)
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
การบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม่ ถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น “ทุน ” ขององค์กรที่สามารถ สร้างคุณค่า
(Value) ให้กับองค์กร และเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถของของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในปัจจุบันจึง ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเป็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) ที่มีการกาหนดทิศทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่เปูาหมายพันธกิจขององค์กร และมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้เป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือ
ผลงานเป็นหลัก ตลอดจนการเสริม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการนาแนวคิดและวิธีการ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ เช่น ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้หลัก สมรรถนะ ( Competency Based Human Resource Management)
การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานศักยภาพสูง (Talent Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เป็นมาประยุ
ต้น กต์ใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๒

จากการที่ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการที่ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร
เช่น ระบบการบริหารงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความซับซ้อนมากขึ้น บุคลากรในองค์กรมีความหลากหลาย
ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ
สังคม เป็นต้น ทาให้งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องเผชิญกับความท้าทายมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และสามารถบูรณาการความรู้ให้
สอดคล้อง ตามบทบาทและภารกิจที่เปลี่ยนไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ เป็นการยกระดับ
คุณภาพของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนให้ทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของรัฐสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน
๑) ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นการรวบรวมจานวนผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
ฯ
เปรียบเทียบกับจานวนผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่กาหนดขึ้นในแต่ละปี
สูตรการคานวณ :

จานวนผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ
X ๑๐๐
จานวนผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายตามแผน
ฯ

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๕

๖๐

๖๕

๘๐

๗๐

๗๕

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๓

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๖๐ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
ร้อยละ ๖๕ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
ร้อยละ ๗๕ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐









หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สานักงานเลขานุการ ก.ร. จะเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จะเป็น
การดาเนินการตาม แผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นแผน
ระยะเวลา ๓ ปี ที่จะจัดทาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักพัฒนาทรัพยากรบุ
คล ค
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน:
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๔

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้
กาหนดการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็น
๕ ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ลขะั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปีที่ดาเนินการ
๒๕๕๘

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

ค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕









๒๕๕๙



๒๕๖๐
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

- จัดทาแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ ให้กับ กลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ดาเนินการตามแผนฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒

ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓

ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๔

ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ
จัดทารายงานผลการพัฒนาบุคลากร สรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางการพัฒนา เพื่อประกอบการวางแผนต่อเนื่องต่อไป

๕

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

๑

๒

๓
๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
จัดทาแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะต้องมีการทบทวนการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
แจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ ให้กับ
บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องดาเนินการสรุปภาพรวมของผลการดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๖

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
เป็นการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

ระดับ
คะแนน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย

๑

จัดทาแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะต้องมีการทบทวน
การดาเนินงานในปีที่ผ่านมา

๒

๓

๔
๕
()

ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

แจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
เงื่อนไขการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ ให้กับบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องดาเนินการสรุปภาพรวมของ
ผลการดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด: สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักพัฒนาทรัพยากรบุ
คล ค
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รายงาน:
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๗

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อเชื่อมกลไกและข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมกระจายอานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด (KPI) - จานวนเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทีเ่ พิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คาอธิบายตัวชี้วัด
เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร
ที่ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการทากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล
องค์การ ตลอดจนแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และ
การประยุกต์ความรู้ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆสามารถแก้ปัญหาที่ประสบร่วมกันในเครือข่ายได้ทันที
อันนาไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน โดยมี
วิธีการดาเนินการสร้าง เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดสัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์ การประชุม
ระดมมันสมอง การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ โดยกาหนดกลุ่มเปูาหมายในการสร้าง
เครือข่ายเป็น ๒ ประเภท คือ เครือข่ายภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กร
สาหรับส่วนราชการสังกัดรัฐสภากาหนดกลุ่มเปูาหมายในการสร้างเครือข่ายได้แก่ หน่วยงานภายใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งถือเป็นเครือข่ายภายในองค์กร และองค์ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นเครือข่ายภายนอกองค์กร โดยมีกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ในการดาเนินการ ๒ ประการ ได้แก่
๑) เกิดการสร้างและพัฒนา เครือข่ายทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิด "เครือข่ายหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) " ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
๒) หน่วยงานในทุกภาคส่วนได้นาองค์ความรู้กลับไปพัฒนาคนในองค์กรของตนให้มีความพร้อมทั้งในเรื่อง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งมีประสบการณ์ และค่านิยมที่พร้อมจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จพร้อมกัน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๑๘

เกณฑ์การให้คะแนน
๑) จานวนเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับคะแนน
๑
๒
๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน












มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน ร้อยละ ๖๐
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ๑ องค์กร
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน ร้อยละ ๗๐
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐเพิ่มอีก๑ องค์กร
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภาคเอกชน ๑ องค์กร
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน ร้อยละ ๘๐
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐเพิ่มอีก ๑ องค์กร
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภาคเอกชนเพิ่มอีก ๑ องค์กร
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน ร้อยละ ๙๐
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มอีก ๑ องค์กร
มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานเพิ่มอีก ๑ องค์กร

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
: มีการกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๑๑๙

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) จานวนเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓

๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน
ร้อยละ ๖๐
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอก
ภาครัฐ ๑ องค์กร
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน
ร้อยละ ๗๐
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐ
เพิ่มอีก ๑ องค์กร
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภาคเอกชน
๑ องค์กร
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน
ร้อยละ ๘๐
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐ
เพิ่มอีก ๑ องค์กร
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภาคเอกชน
เพิ่มอีก ๑ องค์กร
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายใน ร้อยละ
๙๐
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มอีก
๑ องค์กร
 มีการสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานเพิ่มอีก๑
องค์กร

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง 
( )
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
()
()
()

()

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

()

หน้า ๑๒๐

๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับ
คะแนน
๑

๒
๓

๔
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้าง
เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
(ภายในไตรมาส ๑ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗)
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(ภายในไตรมาส ๑ ในแต่ละปีงบประมาณ)
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
(ภายในไตรมาส ๒ ในแต่ละปีงบประมาณ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

()

()

มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(ภายในไตรมาส ๓ ในแต่ละปีงบประมาณ)
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(ภายในไตรมาส ๔ ในแต่ละปีงบประมาณ)

()

()
()

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
๑) สิบเอก อธิคมร์ ไกรชิต
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
๒) นายภูมิศักดิ์ จันทร์อ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๑

กลยุทธ์ที่ ๓

กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI)
-

กาหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

- ระดับความสาเร็จในการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล

คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐสภา จึงได้มีการกาหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้
(๑) วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ล่วงหน้า โดยจัดทาเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาประสงค์ แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลางบประมาณที่ใช้ในแต่ละแผนงานและผู้รับผิดชอบแผนงานซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
(๒) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในแต่ละปี
(๓) จัดให้มีการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๔) จัดทารายงานตามข้อ (๒) (๓) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาความเห็นเสนอต่อ ผู้บริหาร, อ.ก.ร. และก.ร. และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ระดับความสาเร็จในการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาหาการดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
: มีการกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔









ขั้นตอนที่ ๕






๒) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๓

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ระดับความสาเร็จในการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับ
คะแนน
๑
๒

๓
๔
๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
คาอธิบายค่าเป้าหมาย

ไตรมาส
๑
()

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคการดาเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จัดทาแผนการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการ
()
ดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ
มีการดาเนินการตาม
แผนการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการ
ดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคฯคล
ร้อยละ ๖๐
มีการดาเนินการตาม
แผนการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการ
ดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคฯคล
ร้อยละ ๘๐
 มีการดาเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา
การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ร้อยละ
๑๐๐
 มีรายงานผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ
และหัวหน้าส่วนราชการดาเนินการทบทวนแผนการติดตาม
ตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการ

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

()
()
()

๒) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
หมายเหตุ : ดาเนินการสารวจทุกปี

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
๑) สิบเอก อธิคมร์ ไกรชิต
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
๒) นายภูมิศักดิ์ จันทร์อ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๔

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกระจายอานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบมีส่วนร่วม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 กาหนดมาตรการ/แนวทางการมอบอานาจ และภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไป
ยังผู้บริหารทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด (KPI)

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการมอบอานาจ และภารกิจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

คาอธิบายตัวชี้วัด
การดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการมอบอานาจและภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานส่งเสริมกระจายอานาจ การบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรในการ
แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันนามาสู่ข้อตกลงซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการมอบอานาจ และภารกิจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ขั้นตอนที่ ๕



หน้า ๑๒๕

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการมอบอานาจ และภารกิจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับ
คะแนน
๑

๒
๓
๔
๕

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
- ดาเนินการประกาศใช้มาตรการ/แนวทาง
การมอบอานาจและภารกิจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับ
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- มีการดาเนินการใช้มาตรการ/แนวทาง
การมอบอานาจฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
- มีการดาเนินการใช้มาตรการ/แนวทาง
การมอบอานาจฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- มีการดาเนินการใช้มาตรการ/แนวทาง
การมอบอานาจฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- มีการดาเนินการใช้มาตรการ/แนวทาง
การมอบอานาจฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
- มีการประเมินผลการดาเนินการใช้มาตรการ
/
แนวทางการมอบอานาจฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาสที่ ๑
()

ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

()
()
()
()

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
นายกฤษณะ ศิริธรรมกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๖

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 จัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด (KPI) - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม กิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วกมิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทาง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คาอธิบายตัวชี้วัด
การจัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น การสร้างวิธีการในการร่วมระดมความคิดเห็นจากเครือข่าย ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แสดงออกถึงแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้ และข้อจากัดของการดาเนินการตามแผนเพื่อให้นา
ข้อสรุปที่ได้กลับไปพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรรวมถึงข้อสังเกตที่จะพัฒนาการดาเนินนิงานในอนาคต
กิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
๑) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
และผู้ปฏิบัตริ ่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



๒) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๗

รายละเอียด : ระดับค่าเปูาหมาย/ค่าเปูาหมายที่คาดหวัง ()
๑) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัตริ ่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
คะแนน
๑
มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อที่เปิดโอกาส

๒

ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
(ภายในไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

ค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ()
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
()

()

(ภายในไตรมาส ๑ ในแต่ละปีงบประมาณ)
๓

มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

()

(ภายในไตรมาส ๒ ในแต่ละปีงบประมาณ)
๔

มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

()

(ภายในไตรมาส ๓ ในแต่ละปีงบประมาณ)
๕

มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(ภายในไตรมาส ๔ ในแต่ละปีงบประมาณ)

()

๒) ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
หมายเหตุ : ดาเนินการสารวจทุกปี

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มงาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
ผู้รายงาน :
นายกฤษณะ ศิริธรรมกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

หน้า ๑๒๘

ภาพรวมแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
(ตามข้อสังเกตของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา)

๒

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. ระบบการส่งเสริมกลยุ
ความเข้
ทธ์ที่ ม๑แข็งด้านการบริ
- จัดทหา/ปรั
ารทรับพปรุยากรบุ
ง กิคจคลทั
กรรม่วทั้งองค์กร
- ร้อยละความ
การพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากร - วางแผนกาลังคน แผนกาลังคนให้มี - แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน สาเร็จของการ
การบริหาร
ความเหมาะสม
จัดทา/ปรับปรุงแผนอัตรากาลังคน จัดทา/ปรับปรุง
บุคคลทีย่ ึดระบบ เพื่อการเตรียม
ทรัพยากรบุคคล
ความพร้อม
ทั้งในเชิงปริมาณ - เก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ แผนกาลังคน
คุณธรรม โปร่งใส ในด้านกาลังคน
และคุณภาพ
ที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลกาลังคน
ทันสมัย มี
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
- กาหนดจานวน/สายงาน และ
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ
ประเภทการจ้างบุคลากร
รองรับสภาวการณ์ ส่วนราชการ
- ระดับความ
๒. ระบบการ
- นาเสนอแผนอัตรากาลังคน
ในปั
จ
จุ
บ
น
ั
และ
สาเร็จของการ
บริหารทรัพยากร
อนาคตได้อย่าง
ดาเนินการตาม
- ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
บุคคลที่คล่องตัว เหมาะสม
แผนกาลังคน
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ยืดหยุ่น สามารถ
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
รองรับการ
สังกัดรัฐสภา อ.ก.ร. และ ก.ร.
เปลี่ยนแปลง
เพื่อพิจารณาตามลาดับ
ของบทบาท
- ประกาศใช้แผนอัตรากาลังคน
และภารกิจของ
กรณีที่ ก.ร. เห็นชอบ และนาแผน
รัฐสภาได้อย่าง
อัตรากาลังคนกลับไปทบทวน
และปรับปรุง ในกรณี ก.ร.
มีประสิทธิภาพ
ไม่เห็นชอบ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการ
ตามแผนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- ดาเนินการตามแผนกาลังคน
- เก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน
และวิเคราะห์และสรุปรายงานผล
การดาเนินการตามแผนอัตรา
กาลังคน เพื่อใช้ในการทบทวน
แผนกาลังคนต่อไป
ผลผลิต
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีแผนอัตรากาลังคน และมีการ
จัดสรรกาลังคนที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐

-

-

๕๘
-

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
-

ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน
๕
๕

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการสรุปผลการวิเคราะห์
และรายงานผลจากการดาเนินการตามแผนกาลังคน และมีการ
ทบทวนแผนกาลังคน

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
บริหาร
งานกลาง
ส่วนราชการ
สังกัด
รัฐสภา

๓

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ
- พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ
ด้านทรัพยากร
บุคคล (สผ.)

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
- ศึกษาและรายงานความต้องการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคลเพื่อออกแบบระบบ
- การจัดทาและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
- การอบรมผู้ใช้งานระบบ
ผลผลิต
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีระบบงานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลที่ครบถ้วน
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- ระดับความ
สาเร็จของการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
บุคคลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และ
ทันสมัย

เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
ระดับ ระดับ ระดับ
๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐
คะแนน คะแนน คะแนน
๒
๓
๕
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๓ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๒ หมายถึง มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ระดับคะแนน ๓ หมายถึง มีการพัฒนาระบบงานตามความต้องการใช้งานระบบงานและมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบงานต่าง ๆทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมทั้งมีการโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานบุคลากรและอัตรากาลัง
(ระบบงานเดิม) มายังระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
- ระดับคะแนน๕ หมายถึงมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหจัดารการทรัพยากรบุคคล

- ร้อยละความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
พึงพอใจในการใช้
๗๐
๗๕
๘๐
ประโยชน์จาก
ขึ้นไป ขึ้นไป
ขึ้นไป
ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
ด้านทรัพยากร
บุคคล
- พัฒนาระบบข้อมูล กิจกรรม
- ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ
และสารสนเทศ
ส
าเร็
จ
ของการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
๑. ฐานข้อมูลของข้าราชการ
ด้านทรัพยากร
พัฒนาระบบ
๒
๔
๕
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
บุคคล (สว)
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
- ดาเนินการนาโปรแกรมระบบ
บุคคลที่ถูกต้อง
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ครบถ้วน และ
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๓ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
ระดับกรม (DPIS) มาใช้
ทันสมัย
หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๒ หมายถึง มีการนาข้อมูลเข้าระบบ
- อบรมการใช้งานระบบ
- ระดับคะแนน ๔ หมายถึง มีการทดสอบการทางานพัฒนา/อบรมการใช้งาน
และการลงข้อมูลต่างๆ
- ระดับคะแนน๕ หมายถึงมีจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนา
- นาข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบ เช่น - ร้อยละความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ข้อมูลการดารงตาแหน่ง ประวัติ พึงพอใจในการ
๗๐
๗๕
๘๐
ใช้ประโยชน์จาก
ขึ้นไป ขึ้นไป
ขึ้นไป
การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ
ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
ด้านทรัพยากร
บุคคล

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
บริหาร
งานกลาง
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร

-

-

-

สานัก
บริหาร
งานกลาง
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๔

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต
๒. ฐานข้อมูลของสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลในวงงาน
วุฒิสภา
- ดาเนินการพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคล ภายในระบบ
สานักงานอัตโนมัติของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในส่วนของ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวง
งานวุฒิสภา
- นาเข้าข้อมูลในส่วนของสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้
และบุ
อง คคล
ในวงงานวุฒิสภาเข้าสู่ระบบ
- จัดทารายงานผลการดาเนินการ
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
- ตั้งคณะกรรมการเพื่อสารวจ
ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
- ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
- รายงานสรุปผลความพึงพอใจ
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และ
นาปัญหา อุปสรรค แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล ต่อไป
ผลผลิต
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจของข้าราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖

๕๗

๕๘

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙

๖๐

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ

๕

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๒
- มีแผนการทบทวน
ทบทวนการกาหนด ความเหมาะสม
ตาแหน่ง การประเมินของการกาหนด
ค่างานและจัดทา ตาแหน่งข้าราชการ
กรอบอัตรากาลัง รัฐสภาสามัญ
ของส่วนราชการ เกี่ยวกับจานวน
สังกัดรัฐสภา
สายงาน ประเภท
ให้เหมาะสมกับ
ระดับของตาแหน่ง
บทบาทภารกิจที่ และกรอบ
ปรับเปลี่ยนไป
อัตรากาลัง

กลยุทธ์ที่ ๓
ปรับปรุงระบบ
การสรรหาและ
เลือกสรรให้มี
ความหลากหลาย
เอื้อต่อการดึงดูด
คนดี คนเก่งให้
ทางานอยู่กับ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

- การปรับปรุง
กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การสรรหาและ
เลือกสรรมีความ
หลากหลายและ
สามารถดึงดูดคน
ดีคนเก่งให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับ
ส่วนราชการ
อยู่กับส่วนราชการสังสักังดกัรัดฐรัสภา
ฐสภา

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การทบทวนความเหมาะสมของ
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ในเรื่องดังนี้
๑. ประเภทของตาแหน่ง
๒. จานวนสายงาน
๓. ระดับของตาแหน่ง
๔. กรอบอัตรากาลัง
ผลผลิต
- ผลการทบทวนความเหมาะสม
ของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเกี่ยวกับจานวน
สายงาน ประเภท ระดับของ
ตาแหน่ง และกรอบอัตรากาลัง
กิจกรรม
- เตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงระบบสรรหาและ
เลือกสรรให้มีความหลากหลาย
เอื้อต่อการดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้ทางานอยู่กับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ผลผลิต
- ระบบการบริหารกาลังคน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การเตรียมและพัฒนากาลังคน
คุณภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

- ระดับความ
สาเร็จของการ
ดาเนินการ
ตามแผนการ
ทบทวนความ
เหมาะสมของ
การกาหนด
ตาแหน่ง
ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ

๑. จานวน
รูปแบบ วิธีการ
สรรหาและ
เลือกสรร
บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงเป็น
คนดี คนเก่ง
๒. ร้อยละของ
กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคล
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
-

๕๘
ระดับ
คะแนน
๕

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
-

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีจัดทา
รายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการ
ดาเนินการตามแผนการทบทวนความเหมาะสม
ของการกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับจานวนสายงาน ประเภท ระดับของ
ตาแหน่ง และกรอบอัตรากาลัง

-

ระดับ
คะแนน
๕
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการนาร่างแนวทาง
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ฯเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งส่วนราชการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป
-

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

-

สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงา

๖

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาระบบการ
แต่งตั้งตามระบบ
คุณธรรมโดย
คานึงถึงผลงาน
และพฤติกรรม
ทางจริยธรรม
ของบุคคล ตลอดจน
ประโยชน์ของ
ทางราชการและ
มีความโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับได้

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖
-

- ระบบการจ้าง
งานที่หลากหลาย
เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน หรือ
ภารกิจ

กิจกรรม
- ร้อยละ
ความสาเร็จ
- ทบทวนแนวทางในการพัฒนา
ของการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
ระบบการจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
งานที่
- จัดทารายงานผลการศึกษา
หลากหลาย
การพัฒนาระบบการจ้างงาน
เหมาะสมกับ
ของส่วนราชการ
ลักษณะงาน หรือภารกิจ
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีการนาระบบการจ้างงานที่
หลากหลายมาดาเนินการ
ผลผลิต
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
วิธีการจ้างงานที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของส่วนราชการ

- ปรับปรุง กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการแต่งตั้ง
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม
โดยคานึงถึงผลงาน
และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของ
บุคคล ตลอดจน
ประโยชน์ของ
ทางราชการและมี
ความโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับได้

กิจกรรม
การปรับปรุง กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม
ผลผลิต
หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับระบบ
การแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมเพื่อให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติ

- ระดับความ
สาเร็จของ
การปรับปรุง
กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
ระบบการแต่งตั้ง
เพื่อให้เป็นไป
ตามระบบ
คุณธรรม

-

๕๗
ร้อยละ
๖๐

๕๘
ร้อยละ
๙๐
ขึ้นไป

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
-

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๒ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

-

-

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการประชุมหรือสัมมนา
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ
ที่ ก.ร. อนุมัติ ระหว่างสานักงานเลขานุการ ก.ร. กับส่วนราชการ

-

-

-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
บริหาร
งานกลาง
ของ
ส่วนราชการ
สังกัด
รัฐสภา

สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.กลุ่มงานพัฒนาร

๗

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๕
- จัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career Path)
ให้มีความชัดเจน
และนาไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน
/โครงการ
- จัดทาแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career Path)

กิจกรรม/ผลผลิต

กิจกรรม
- จัดทา/ทบทวนแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
- ดาเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
- ดาเนินการพัฒนาให้แก่ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
- ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมใน
การขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
- จัดทาแผนการ กิจกรรม
สืบทอดตาแหน่ง - ศึกษาวิเคราะห์ตาแหน่งงาน
ในตาแหน่งที่
ในส่วนราชการที่มีความสาคัญ
สาคัญขององค์กร เพื่อจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
- จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
ในตาแหน่งที่สาคัญ
- เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
เพื่อสู่การปฏิบัติ
ผลผลิต
- ส่วนราชการมีแผนสืบทอดตาแหน่ง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และส่วนราชการ
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖

- ร้อยละความ
สาเร็จของ
การจัดทาแผน
เส้นทางความ
ก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career Path)
- ระดับความ
สาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามแผน
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career Path)

- ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การจัดทา
แผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
ในตาแหน่งที่
สาคัญของ
องค์กร
- ระดับความ
สาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามแผนการ
สืบทอด
ตาแหน่งใน
ตาแหน่ง
ที่สาคัญของ
องค์กร

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐

๕๘
ร้อยละ
๑๐๐

๕๙
ร้อยละ
๑๐๐

๖๐
ร้อยละ
๑๐๐

(๒ สาย
งาน)

(๓ สาย
งาน)

(๔ สาย
งาน)

(๕ สาย
งาน)

ระดับ ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน
๕
๕
๕

ระดับ
คะแนน
๕

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
บริหาร
งานกลาง
ของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง รวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการประเมินของ
ข้าราชการแต่ละรายในระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลในการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ
เช่น การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่พร้อม ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง การพัฒนาการโดยฝึกอบรม
จัดหลักสูตรฝึกอบรม งานด้านบริหารงานบุคคลอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมในปีถัด ๆ ไป

-

-

-

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สานัก
บริหาร
งานกลาง
ของ
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๒ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
ส่วนราชการ
สังกัด
รัฐสภา
-

-

ระดับ
คะแนน
๔

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

-

-

(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๒ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๔ หมายถึง ดาเนินการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก และหมุนเวียนงาน
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่กาหนด (EAF)
- ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการประเมินผลความต่อเนื่องของผู้สืบทอดตาแหน่งเพื่อทบทวน
แผนการดาเนินการหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามที่เหมาะสมต่อไป

-

๘

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
ร้อยละ
๑๐๐

๕๙
-

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

- ระดับความ
สาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามระบบการ
บริหารจัดการ
ผู้มีสมรรถนะสูง

-

-

-

ระดับ
คะแนน
๓

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

-

-

-

๑. มีระบบ ส่งเสริมกลยุ
ความเข้
ทธ์ที่ ม๑แข็งด้านการบริ
- จัดทหาระบบ
ารทรัพยากรบุกิคจคลทั
กรรม่วทั้งองค์กร
- ร้อยละ
การประเมินผล - พัฒนา กลไก
ประเมินผลการ
- ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผล ความสาเร็จ
การปฏิบัติงาน ระบบการบริหาร ปฏิบัติงานโดย
ของการจัดทา
การปฏิบัติราชการและจัดทาหลักเกณฑ์
ที่โปร่งใส
ผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบ
ทันสมัย ชัดเจน ให้เหมาะสม
และข้าราชการ
โดยนาผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยง ประเมินผลการ
และเป็นธรรม โปร่งใส และ
ร่วมกันกาหนด
ปฏิบัติงาน
กับการเลื่อนเงินเดือน และการ
๒. สร้าง
ทันสมัย
เป้าหมายระดับ
- ระดับความ
วัฒนธรรม
ความสาเร็จของ พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ สาเร็จของ
องค์กรที่ยึดถือ
งาน และตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการ ฯลฯ
การนาระบบ
ผลงานเป็นหลัก
ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิต
ประเมินผลการ
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานมาใช้
อย่างเป็น
ที่ชัดเจน
รูปธรรม
ที่เหมาะสมโปร่งใสและทันสมัย
ในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

-

ร้อยละ
๑๐๐

-

ระดับ ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน
๕
๕
๕

- จัดทาระบบ
กิจกรรม
การบริหารจัดการ - ทบทวนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้มีสมรรถนะสูง
การดาเนินการจัดทาระบบ
การบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง
- สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ข้าราชการในส่วนราชการ
- ดาเนินการตามระบบการบริหาร
จัดการผู้มีขีดสมรรถนะสูง
ผลผลิต
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีระบบการบริหารจัดการ
ผู้มีขีดสมรรถนะสูง
- บุคลากรได้มีการพัฒนา
ศักยภาพตามระบบที่กาหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดถือ
ผลงานเป็น
หลัก

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความ
สาเร็จของ
การจัดทาระบบ
การบริหารจัดการ
ผู้มีสมรรถนะสูง

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
บริหาร
งานกลาง
ของ
ส่วนราชการ
สังกัด
รัฐสภา

(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๒ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบ
- ระดับคะแนน ๕ หมายถึง สรุปรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเสนอผู้บริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการนาผลการปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สาคัญอย่างน้อย ๒ เรื่อง คือ การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

สานัก
บริหาร
งานกลาง
ของ
ส่วนราชการ
สังกัด
รัฐสภา

๙

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

กลยุทธ์ที่ ๒
- พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ สร้าง
บรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก

- โครงการเสริม
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ สร้าง
บรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก

กิจกรรม
การจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ
สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก
ผลผลิต
๑.กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
๒. บุคลากรในองค์กรสามารถนา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม
ทัศนคติ ความเชื่อ สร้าง
บรรยากาศเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ ๓
เชื่อมโยงการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานกับ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดการ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดถือ
ผลงานเป็นหลัก
อย่างแท้จริง

- จัดทาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่เชื่อมโยง
กับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
ได้แก่
๑) การพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อน
เงินเดือนตามผล
การปฏิบัติงาน
๒) การพัฒนา
บุคลากรตามผล
การปฏิบัติงาน

กิจกรรม
- นาผลการเชื่อมโยงผลประเมิน
กับการระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ได้แก่ การเลื่อนระดับและ
การเลื่อนเงินเดือน
ผลผลิต
- รายงานผลการเชื่อมโยงผลประเมิน
กับการระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงาน
หลักที่
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สานัก
พัฒนา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
บุคลากร
สานักงาน
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เลขาธิการ
สภาผู้แทน
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ราษฎร
และ
สานัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
-ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
กิจกรรม/โครงการ ๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
เพื่อการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
ของทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวกับ
ค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ สร้าง
บรรยากาศเพื่อ
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก
-ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
สาเร็จของการ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ดาเนินการตาม
๕
๕
๕
๕
กิจกรรม/
โครงการเพื่อการ
หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการ
เสริมสร้าง
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
วัฒนธรรม
องค์กร
ที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
- ระดับความ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
สาเร็จของการ
๕
๕
๕
๕
๕
จัดทาระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หมายเหตุ : - ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการรายงานผลการเชื่อมโยงผลประเมินกับการระบบการบริหาร
ที่เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาตนเองของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

-

สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

๑๐

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนา
บุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖
ร้อยละ
๘๕

๕๗
ร้อยละ
๙๐

๕๘
ร้อยละ
๙๕

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
ร้อยละ
๙๕

๖๐
ร้อยละ
๙๕

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

๑. พัฒนาความรู
ส่งเสริ
้ มกลยุ
ความเข้
ทธ์ที่ ม๑แข็งด้านการบริ
ารทรัพยากรบุกิคจคลทั
กรรม่วทั้งองค์กร
- ร้อยละ
- จัดทหาแผน
ความสามารถ - พัฒนาทรัพยากร พัฒนาทรัพยากร - การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากร ของบุคลากร
สมรรถนะและ บุคคลอย่างเป็น
ที่ได้รับการ
บุคคล
บุคคลของสานักงานเลขาธิการ
ทักษะของ
ระบบและต่อเนื่อง
สภาผู้แทนราษฎร และแผนพัฒนา พัฒนาตาม
บุคลากรให้
ตามสายวิชาชีพ
แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
เป็นไปอย่าง
และสอดคล้องกับ
ทรัพยากรบุคคล
เลขาธิการวุฒิสภา
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ภาระงาน
- ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
ระดับ
ผลผลิต
สามารถปฏิบัติ
สาเร็จของ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
๑) มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภารกิจของ
การดาเนินการ
๕
๕
๕
๕
๕
ประจาปี ของสานักงานเลขาธิการ ตามแผนพัฒนา
รัฐสภาได้อย่าง
สภาผู้แทนราษฎรและมีแผนพัฒนา ทรัพยากร
มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
และประสิทธิผล
ทรัพยากรบุคคลประจาปี ของ
- มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
บุคคล
๒. พัฒนาระบบ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
การจัดการ
๒) บุคลากรของส่วนราชการ
ความรู้และ
สังกัดรัฐสภาได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมบุคลากร
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกิดการเรียนรู้
ประจาปีที่กาหนดไว้
และพัฒนาตนเอง
เพื่อสนับสนุน
ภารกิจขอรัฐสภา
กิจกรรม
- ร้อยละความ ร้อยละ
- แผนงานการ
สาเร็จของการ
๑๐๐
จัดทาระบบการ
- การจัดทาระบบการประกัน
ประกันคุณภาพ
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทาระบบ
ประกันคุณภาพ
การพัฒนา
- นาหลักเกณฑ์การประกัน
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล คุณภาพการพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคล
บุคคล ที่กาหนดมาใช้ในการจัด
- ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
หลักสูตรฝึกอบรม
สาเร็จของการ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
- ติดตามและประเมินผลการนา
นาระบบประกัน
๕
๕
๕
๕
หลักเกณฑ์ฯ มาใช้สารวจความ
คุณภาพการพัฒนา หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนา ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
ระบบประกันคุณภาพการพัฒนา มาใช้ในส่วนราชการ
ทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ
ฯ สังกัดรัฐสภา

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
พัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

สานักพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๑๑

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒
- พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
และส่งเสริมให้
ทรัพยากรบุคคล
เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

แผนงาน
/โครงการ

- การปรับปรุง
แผนการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส่วนราชการ
(สผ.)

กิจกรรม/ผลผลิต
ผลผลิต
๑) มีระบบการประกันคุณภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒) มีการนาระบบการประกัน
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓) มีการสารวจความพึงพอใจของ
การนาระบบการประกันคุณภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กิจกรรม
- การจัดทาแผนการจัดการความรู้
- การดาเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้
- การติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามแผน
- การจัดทารายงานผล
การดาเนินการตามแผน
ผลผลิต
๑) มีแผนการจัดการความรู้
ของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
๒) มีการดาเนินการตามแผน
การจัดการความรู้
๓) มีนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
การนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลมาใช้ใน
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
ร้อยละ
๖๕

๕๘
ร้อยละ
๗๐

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
ร้อยละ
๗๕

๖๐
ร้อยละ
๘๐

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

- ร้อยละ
ร้อยละ
ความสาเร็จ
๑๐๐
ของการจัดทา
แผนการจัดการ
ความรู้
- ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
ความสาเร็จ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ของ
๕
๕
๕
๕
๕
การดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี ทบทวนแผนฯ
และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ระบบการ
จัดการความรู้
- จานวน
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
นวัตกรรมที่ช่วย
๕
๕
๕
๕
สนับสนุนการเพิ่ม
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการนานวัตกรรมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน (จานวน ๑ นวัตกรรม/ปี)
การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ

สานัก
พัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร

๑๒

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ
- การปรับปรุง
แผนการจัดการ
ความรู้ภายใน
ส่วนราชการ
(สว.)

กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรม
- การจัดทาแผนการจัดการความรู้
- การดาเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้
- การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน
- การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน
ผลผลิต
๑) มีแผนการจัดการความรู้ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒) มีการดาเนินการตามแผน
การจัดการความรู้
๓) มีนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖
ร้อยละ
๑๐๐
(สาหรับ

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐
(สาหรับ

๕๘
-

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
-

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

- ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการจัดทา
แผนการจัดการ ปี ๕๖) ปี ๕๗)
ความรู้
- ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
สาเร็จของการ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ดาเนินการ
๕
๕
๕
๕
๕
ตามแผนพัฒนา หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี ทบทวนแผนฯ
ระบบการ
และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
จัดการความรู้
- จานวนนวัตกรรม ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ที่ช่วยสนับสนุน
๕
๕
๕
๕
การเพิ่มประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการนานวัตกรรมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน (จานวน ๑ นวัตกรรม/ปี)

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๑๓

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ
- พัฒนาระบบ
การสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามโครงการการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
- การแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แนวทางในการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การดาเนินการตามระบบ
การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ผลผลิต
๑) มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ด้วยตนเองตามโครงการการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒) มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แนวทางในการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๓) มีการดาเนินการตามระบบ
การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง

- ระดับความ
สาเร็จของการ
พัฒนาระบบ
การสนับสนุน
ให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง

เป้าหมาย
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
๕
๕
๕
๕

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๖๐
ระดับ
คะแนน
๕

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
- ปี ๕๖ มีการนาโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการมาใช้และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการทดลองการปฏิบัติงาน
- ปี ๕๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคลากรรับทราบ
เพื่อนาไปดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
- ปี ๕๘ ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ ๘๐
- ปี ๕๙ ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ ๘๕
- ปี ๖๐ ดาเนินการตามระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ ๙๐

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๑๔

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

หน่วยงาน
หลักที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๓
- จัดทาแผนพัฒนา กิจกรรม
- ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐๑๗,๕๐๐,๐๐๐๑๗,๕๐๐,๐๐๐๑๗,๕๐๐,๐๐๐๑๗,๕๐๐,๐๐๐สานัก
- พัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
- การจัดโครงการฝึกอบรม
พัฒนา
สาเร็จของการ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ด้านภาษา
เพื
อ
่
พั
ฒ
นาความสามารถ
๕
๕
๕
๕
๕
บุคลากร
ด้านภาษา
ดาเนินการตาม
ต่างประเทศ
ด้
า
นภาษาต่
า
งประเทศ
๔๕๘,๐๐๐
๔๕๘,๐๐๐
๔๕๘,๐๐๐
๔๕๘,๐๐๐
๔๕๘,๐๐๐
สานักงาน
ต่างประเทศ
แผนพัฒนา
ผลผลิต
เลขาธิการ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภภาาษาต่างประเทศ
ความสามารถด้าน หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง จัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้
๑) มีการจัดโครงการฝึกอบรม
สภาผู้แทน
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ราษฎร
ด้านภาษาต่างประเทศ
- ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และ
๒) บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้ บุคลากรที่ได้รับ
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
สานัก
จากการพัฒนาความสามารถด้าน การพัฒนาภาษา
พัฒนา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในการ
ต่างประเทศตาม
ทรัพยากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนา
บุคคล
ความสามารถ
สานักงาน
ด้านภาษา
เลขาธิการ
ต่างประเทศ
วุฒิสภา
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ ๔
- กาหนด
กิจกรรม
- ร้อยละ
ร้อยละ
สานักงาน
สร้างมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ - กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ความสาเร็จ
เลขานุการ
๑๐๐
วิชาชีพสาหรับ
สาหรับตาแหน่ง ของสายงานหลักของรัฐสภา
ของการจัดทา
ก.ร.
ตาแหน่งใน
ในสายงานหลัก สายงานนิติกรและสายงาน
มาตรฐาน
สายงานหลักที่
ของรัฐสภา
วิทยากร ที่ปฏิบัติงาน
วิชาชีพสาหรับ
สอดคล้องภารกิจ
สานักกฎหมาย สานักวิชาการ
ตาแหน่งใน
หลักของรัฐสภา
สานักการประชุม
สายงานหลัก
เพื่อยกระดับ
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ๓
ของรัฐสภา ร้อยละความสาเร็จในการนามาตรฐานวิชาชีพมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มาตรฐานการ
ผลผลิต
- ระดับความ
ระดับ ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงานให้กับ
- มาตรฐานวิชาชีพของสายงาน
สาเร็จในการนา
คะแนน คะแนน คะแนน
บุคลากรและพัฒนา
หลักของรัฐสภา
มาตรฐาน
๕
๕
๕
บุคลากรให้ได้
วิชาชีพมาใช้ใน
ตามมาตรฐาน
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
ส่วนราชการ
วิชาชีพ
- ดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐๐
สังกัดรัฐสภา
- ประเมินผลการดาเนินการใช้มาตรฐานวิชาชีพในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี/่ยวข้อง
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง
กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๑๕

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ
- พัฒนาบุคลากร
ให้มีขีดความรู้
ความสามารถให้
ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ผลผลิต
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

- ระดับความ
สาเร็จของการ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีขีดความรู้
ความสามารถ
ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
-

๕๘
๕๙
ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน
๕
๕

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๖๐
ระดับ
คะแนน
๕

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี
- ต้องดาเนินการสรุปภาพรวมของผลการดาเนินการตามแผนฯ และสรุปปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้ง
ข้อเสนอและในการปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป
- ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี
เงื่อนไขการดาเนินงาน
- ปี ๕๘ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ปี ๕๙ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- ปี ๖๐ ดาเนินการตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๖๐
-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานัก
พัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๑๖

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ทรัพยากร
บุคคลมี
คุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

๑.กลไกและ ส่งเสริมกลยุ
ความเข้
ทธ์ที่ ม๑แข็งด้านการบริ
- จัดทหาแผนพั
ารทรัพฒยากรบุ
นา กิคจคลทั
กรรม่วทั้งองค์กร
ระบบในการ
- สร้างกลไก
ระบบกลไกใน
- การจัดทาแผนพัฒนาระบบ
ดาเนินงาน
และระบบในการ การขับเคลื่อน
กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริม
ดาเนินงานเพื่อให้ การปฏิบัติตาม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยา
สนับสนุนให้
การบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม
บรรณวิชาชีพ
ทรัพยากร
มาตรฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณ
- การดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคคลมีค่านิยม จริยธรรมเป็นไป วิชาชีพ
ระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประพฤติปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ตามประมวล
และเกิดประโยชน์
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จริยธรรมและ ต่อราชการ
จรรยาบรรณ
- การจัดกิจกรรม/โครงการ
วิชาชีพอย่าง
เพื่อสนับสนุนให้มีการดาเนินการ
เป็นรูปธรรม
ตามประมวลจริยธรรมและ
และต่อเนื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.ให้บุคลากร
ผลผลิต
เป็นผู้มีความรู้
๑) มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
ความสามารถ
กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
มีคุณธรรมและ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
รักษาเกียรติ
๒) มีการดาเนินการตามแผนพัฒนา
และศักดิ์ศรีของ
ตนเอง
ระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓) มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อสนับสนุนให้มีการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) บุคลากรของส่วนราชาการ
สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ดาเนินการตามและขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการจัดทา
แผนพัฒนา
ระบบกลไกใน
การขับเคลื่อน
การปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- ระดับความ
สาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนา
ระบบกลไก
ในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- ร้อยละของ
กิจกรรม/
โครงการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการดาเนินการ
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐

-

-

๕๘
-

๕๙
-

ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน
๕
๕

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการรัฐสภา

-

-

ร้อยละ
๑๐๐

หน่วยงาน
หลักที่
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
สานัก
พัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐๑,๐๐๐,๐๐๐สานักงาน
เลขาธิการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วุฒิสภา
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

-

-

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

-

-

-

๑๗

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒
- สร้างผู้นา
ต้นแบบ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

แผนงาน
/โครงการ
- จัดทา
หลักเกณฑ์
หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ทรัพยากรบุคคล
มีคุณธรรม
จริยธรรม
และปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับ
การยกย่องชมเชย
- จัดกิจกรรม
โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรม
- ทบทวนหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
- เผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ ให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
ทราบ
- การจัดกิจกรรมยกย่องบุคลากร
ที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ผลผลิต
๑) มีหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
๒) โครงการ
- โครงการคนดีศรีสภา
(สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร)
- กิจกรรมยกย่องบุคลากร
ที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา (สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา) ประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖
ร้อยละ
๑๐๐

- ร้อยละความ
สาเร็จของการ
จัดทาหลักเกณฑ์
หรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ทรัพยากรบุคคล
มีคุณธรรม
จริยธรรม
และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับ
การยกย่องชมเชย
- ร้อยละของ
ร้อยละ
กิจกรรม
๑๐๐
โครงการที่
ส่งเสริมยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

หน่วยงาน
หลักที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐สานักพัฒนา
บุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงาน
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เลขาธิการ
สภาผู้แทน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ราษฎร
และ
สานัก
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐

๕๘
ร้อยละ
๑๐๐

๕๙
ร้อยละ
๑๐๐

๖๐
ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

-

-

๑๘

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๓
สร้างเครือข่าย
กับองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก

โครงการเพื่อ
สร้างเครือข่าย
กับองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก

กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรม
สร้างเครือข่ายงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การจัดทาแผน
การจัดสัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์
การประชุมระดมสมอง การจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยกาหนด
กลุ่มเป้าหมายในการสร้าง
เครือข่ายเป็น ๒ ประเภท คือ
เครือข่ายภายในองค์กรและ
เครือข่ายภายนอกองค์กร
ผลผลิต
เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
งานด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้เกิด “เครือข่ายหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Partner)” ระหว่างองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
-จานวนเครือข่าย ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
กับองค์กรที่
๑
๒
๓
๔
๕
เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อน
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๕ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
งานด้านคุณธรรม หมายเหตุ :
ระดับคะแนน ๑ หมายถึง หน่วยงานภายใน ๕ องค์กร
จริยธรรม
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๒ องค์กร/หน่วยงานภายนอก ๑ องค์กร
ทั้งภายในและ
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๑ องค์กร/หน่วยงานภายนอก ๑ องค์กร
ภายนอกทีเพิ่ ่มขึ้น
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๑ องค์กร/หน่วยงานภายนอก ๑ องค์กร
เมื่อเทียบกับปี
ระดับคะแนน ๕ หมายถึง หน่วยงานภายในเพิ่มอีก ๑ องค์กร/หน่วยงานภายนอก ๑ องค์กร
ที่ผ่านมา

๖๐
-

-ระดับความสาเร็จ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ของการดาเนินการ
๕
๕
๕
๕
ตามกิจกรรม/
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ และมีการจัดทา
โครงการเพื่อ
สร้างเครือข่ายกับ รายงานผลการดาเนินการ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ทั้งภายในและ
ภายนอก

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

๑๙

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๔
- รณรงค์
และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

แผนงาน
/โครงการ
- จัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อ
รณรงค์และ
สื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตาม
ประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
แนวทาง มาตรการต่างๆ
ตลอดจนการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

- ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ
ตามกิจกรรม/
โครงการ
เพื่อรณรงค์
และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ผลผลิต
๑) มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) บุคลากรของส่วนราชการ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
หลักที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สานัก
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
พัฒนา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕
๕
๕
๕
บุคลากร
สานักงาน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เลขาธิการ
สภาผู้แทน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ราษฎร
และ
สานักพัฒนา
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
ทรัพยากร
- มีการประเมินผลสาเร็จของแผน/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
บุคคล
- มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๒๐

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของทรัพยากร
บุคคล

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

๑.บุคลากรมี ส่งเสริมกลยุ
ความเข้
ทธ์ที่ ม๑แข็งด้านการบริ
- จัดทหาแผนผาสุ
ารทรัพยากรบุ
ก กิคจคลทั
กรรม่วทั้งองค์กร
คุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ - การจัดทาแผนสร้างความ
มีขวัญกาลังใจ ชีวิตของ
สวัสดิการ
ผาสุกประจาปีงบประมาณ
มีแรงจูงใจใน
ทรัพยากรบุคคล สิ่งอานวย
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และ
การปฏิบัติงาน ในด้าน
ความสะดวก
แผนปฏิบัติการประจาปี
ให้เกิดความรัก ต่าง ๆ
สภาพแวดล้อม
ในด้านต่างๆ ดังนี้
ความผูกพันต่อ
ในการทางาน
๑) สภาพแวดล้อมในการ
องค์กร
ปฏิบัติงาน
๒.ส่งเสริมและ
๒) การเสริมสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ชีวิตของ
บุคลากรอย่าง
๓) การพัฒนาระบบวิธีการทางาน
เป็นรูปธรรม
ให้มีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนการเสริมสร้างความผาสุก
- สารวจความพึงพอของ
บุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคล
- จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานแผนการเสริมสร้าง
ความผาสุก
ผลผลิต
๑) มีการจัดทาแผนแผนผาสุก
เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ
สิ่งอานวยความสะดวก
สภาพแวดล้อมในการทางาน
๒) มีการดาเนินการตามแผนการ
สร้างความผาสุก
๓) มีการสารวจความพึงพอใจ
ของทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖
ร้อยละ
๑๐๐

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐

๕๘
ร้อยละ
๑๐๐

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
ร้อยละ
๑๐๐

๖๐
ร้อยละ
๑๐๐

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

- ร้อยละความ
สาเร็จของการ
จัดทาแผนการ
สร้างความผาสุก
- ระดับความ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
สาเร็จของการ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ดาเนินการ
๕
๕
๕
๕
๕
ตามแผนการ
สร้างความผาสุก
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึงมีการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามแผนสร้างความผาสุกที่กาหนดไว้
โดยมีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการวัดความสาเร็จ
ของกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี
- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ทรัพยากร
บุคคลเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

-

-

-

-

๖๐
-

-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๒๑

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายใน
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

แผนงาน
/โครงการ
- กาหนด
หลักเกณฑ์
วิธีการและ
เงื่อนไขในการ
รวมกลุ่มของ
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม/ผลผลิต

กิจกรรม
- การจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ของทรัพยากรบุคคล
- การจัดโครงการสัมมนา
เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ของทรัพยากรบุคคล
ผลผลิต
๑) มีการจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของ
ทรัพยากรบุคคล
๒) มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อ
สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ของทรัพยากรบุคคล
- ส่งเสริม
กิจกรรม
สนับสนุน
จัดทากิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
ที่ ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สร้าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ที่ดีระหว่าง
บุคลากร
ผู้บังคับบัญชาและ ผลผลิต
ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัด
ตลอดจน
รัฐสภาได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
ความสัมพันธ์
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร
ภายในส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ
ของจานวน
หลักเกณฑ์
วิธีการและ
เงื่อนไขในการ
รวมกลุ่มของ
ทรัพยากรบุคคล

- ร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการ
ที่สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายใน
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ทรัพยากรบุคคล
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
/
โครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี

เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๖
-

๕๗
ร้อยละ
๑๐๐

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

-

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

สานักพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทน
ราษฎร
และ
สานักการ
คลังและ
งบประมาณ
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

๒๒

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓
เสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ
ที่ดีให้แก่
บุคลากร โดย
คานึงถึงหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แผนงาน
/โครงการ
- จัดกิจกรรม/
โครงการ
เสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ
ที่ดีให้แก่
บุคลากรโดย
คานึงถึงหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรม
การจัดโครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดี
ให้แก่บุคลากรโดยคานึงถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ผลผลิต
๑) มีการจัดโครงการสัมมนา
เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดี
ให้แก่บุคลากรโดยคานึงถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๒) บุคลากรของส่วนราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ
เข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยสามารถนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
- ระดับความ
สาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามกิจกรรม/
โครงการ
เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมทัศนคติที่
ดีให้แก่บุคลากร
โดยคานึงถึง
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

หน่วยงาน
หลักที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
ระดับ ระดับ
ระดับ
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐สานักพัฒนา
คะแนน คะแนน คะแนน
บุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕
๕
๕
สานักงาน
เลขาธิการ
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐สภาผู้แทน
ราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และ
สานักพัฒนา
ทรัพยากร
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึงมีการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างค่านิยม
บุคคล
ทัศนคติที่ดี
สานักงาน
เลขาธิการ
เงื่อนไขการดาเนินการ
วุฒิสภา
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ๑ โครงการ/ปี
หมายเหตุ:
- รณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑ โครงการ/ปี
สานัก
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของค่านิยมทัศนคติ
บริหารงาน
กลางร่วมจัด
กิจกรรมและ
รายงาน
ข้อมูลการ
ดาเนินการ
ให้กับ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลักได้รับ
ทราบ
เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๒๓

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้ง
องค์กรโดย
กระจาย
อานาจและ
ความ
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ

กิจกรรม/ผลผลิต

๑. มีกลไกหรืส่องเสริมกลยุ
ความเข้
ทธ์ทมี่ ๑แข็งด้านการบริ
- จัดทหาแผน
ารทรัพยากรบุกิคจคลทั
กรรม่วทั้งองค์กร
แนวทางในการ พัฒนาความรู้
พัฒนาความรู้
- การจัดทาแผนพัฒนาความรู้
สนับสนุน
ความสามารถ
ความสามารถ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
การเพิ่ม
ของผู้ปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
ด้านการบริหาร - ดาเนินการตามแผนพัฒนาความรู้
ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ทรัพยากร
เพื่อให้มีทักษะ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคคลให้กับ
และสมรรถนะ
- จัดทาโครงการสัมมนาเพื่อสร้าง
ผู้บริหารทุก
เพียงพอที่จะ
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ระดับ
ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
๒. มีการ
การบริหาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระจายอานาจ ทรัพยากรบุคคล
- ติดตามประเมินผลการ
และความ
ได้อย่างมี
ดาเนินการตามแผนฯ
รับผิดชอบการ ประสิทธิภาพ
- จัดทารายงานผลการดาเนินการ
บริหาร
ตามแผนฯ
ทรัพยากร
ผลผลิต
บุคคลทั่วทั้ง
๑) มีการจัดทาแผนพัฒนาความรู้
องค์กรอย่าง
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นรูปธรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าในการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะ
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) บุคลากรของส่วนราชการ
มีความรู้ความเข้าในการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะ
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
สามารถนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
ความรู้ ความ
สามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

- ระดับความ
สาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา
ความรู้ ความ
สามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หน่วยงาน
หลักที่
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
รับผิดชอบ
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐สานักพัฒนา
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บุคลากร
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สานักงาน
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐เลขาธิการ
สภาผู้แทน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ราษฎร
และ
สานักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
หมายเหตุ:
ในปี ๒๕๕๗
สนง. ก.ร.
ระดับ ระดับ
ระดับ
จะเป็นผู้
คะแนน คะแนน คะแนน
ดาเนิน
๑
๒
๕
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๓ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
ความรู้
ความ
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง จัดทารายงานผลการพัฒนาบุคลากร สรุปปัญหา อุปสรรค
สามารถของ
แนวทางการพัฒนา เพื่อประกอบการวางแผนต่อเนื่องต่อไป
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการ
เงื่อนไขการดาเนินการ
บริหาร
- ดาเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ตามแผนงานของแต่ละปี
ทรัพยากร
บุคคล
เป้าหมาย

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๒๔

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒
- สร้างเครือข่าย
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ
เชื่อมกลไก
และข้อมูล
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมกระจาย
อานาจการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้ง
องค์กร

แผนงาน
/โครงการ
- โครงการเพื่อ
สร้างเครือข่าย
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภายในและ
ภายนอกส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา

กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรม
- การจัดสัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์
- การประชุมระดมมันสมอง
- การจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการ
- มีจานวนเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ดังนี้
 เครือข่ายหน่วยงาน
ภายใน ร้อยละ ๙๐
 เครือข่ายหน่วยงาน
ภายนอกภาครัฐ ๔ องค์กร
 เครือข่ายหน่วยงาน
ภาคเอกชน ๓ องค์กร
ผลผลิต
๑) เกิดการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิด
"เครือข่ายหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
(Strategic Partner)" ระหว่าง
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
๒) หน่วยงานในทุกภาคส่วน
ได้นาองค์ความรู้กลับไปพัฒนาคน
ในองค์กรของตนให้มีความพร้อม
ทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ
ความสามารถรวมทั้งมี
ประสบการณ์ และค่านิยม
ที่พร้อมจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของแต่ละองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
พร้อมกัน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
- จานวนเครือข่าย ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ด้านการบริหาร
๒
๓
๔
๕
ทรัพยากรบุคคล
ภายในและภายนอก
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๔ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
ส่วนราชการสังกัด
หมายเหตุ :
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง หน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ๑ องค์กร
รัฐสภาที่เพิ่มขึ้น
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง หน่วยงานภายใน ร้อยละ ๗๐ /หน่วยงานภายนอกภาครัฐเพิ่มอีก๑ องค์กร/
เมื่อเทียบกับ
หน่
ว
ยงานภาคเอกชน
๑ องค์กร
ปีที่ผ่านมา
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง หน่วยงานภายใน ร้อยละ ๘๐ /หน่วยงานภายนอกภาครัฐเพิ่มอีก ๑ องค์กร/
หน่วยงานภาคเอกชนเพิ่มอีก ๑ องค์กร
ระดับคะแนน ๕ หมายถึง หน่วยงานภายใน ร้อยละ ๙๐/ หน่วยงานภายนอกภาครัฐเพิ่มอีก ๑ องค์กร/
หน่วยงานภาคเอกชนเพิ่มอีก ๑ องค์กร
- ระดับความ
สาเร็จของการ
ดาเนินการ
ตามกิจกรรม/
โครงการเพื่อ
สร้างเครือข่าย
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภายในและ
ภายนอก
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

-

ระดับ ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน
๕
๕
๕

ระดับ
คะแนน
๕

-

-

-

-

(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๔ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(ภายในไตรมาส ๔ ในแต่ละปีงบประมาณ)

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

๒๕

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓
กากับ ดูแล
ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

แผนงาน
/โครงการ
- แผนการติดตาม
ตรวจสอบและ
แก้ปัญหาการ
ดาเนินการด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
- จัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ
- สารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ
ผลผลิต
- รายงานการติดตามและ
ประเมินผลและผลการสารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
และจัดทาความเห็นเสนอต่อ
ผู้บริหาร , อ.ก.ร. และ ก.ร.
และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

- ระดับความ
สาเร็จในการ
ติดตามตรวจสอบ
และแก้ปัญหา
การดาเนินการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ทรัพยากรบุคคล
ต่อนโยบาย
แผนงาน
โครงการ และ
มาตรการ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

เป้าหมาย
๕๖
-

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)

๕๗
๕๘
๕๙
ระดับ ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน
๕
๕
๕

๖๐
ระดับ
คะแนน
๕

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

๖๐
-

(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๔ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
- มีการดาเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ร้อยละ ๑๐๐
- รายงานผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินการต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการดาเนินการทบทวนแผนการติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาการดาเนินการ
-

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

๒๖

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมกระจาย
อานาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ทั่วทั้งองค์กร
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แบบมีส่วนร่วม

แผนงาน
/โครงการ
- แผนกาหนด
มาตรการ/แนวทาง
การมอบอานาจ
และภารกิจ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ไปยังผู้บริหารทุก
ระดับภายในส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา

กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
- การดาเนินการตามมาตรการ/
แนวทางการมอบอานาจและ
ภารกิจด้านการบริหรทรั
า พยากร
บุคคล หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานส่งเสริมกระจาย
อานาจ การบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กรในการแสดง
ความเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน
นามาสู่ข้อตกลงซึ่งเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติขององค์กร
ผลผลิต
- มาตรการ/แนวทางการมอบ
อานาจและภารกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไปยัง
ผู้บริหารทุกระดับภายใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

- ระดับความ
สาเร็จของการ
ดาเนินการ
ตามมาตรการ/
แนวทางการ
มอบอานาจ
และภารกิจด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลไปยัง
ผู้บริหารทุก
ระดับภายใน
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
ระดับ
คะแนน
๕

๕๘
-

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๕๙
-

๖๐
-

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง
- มีการดาเนินการใช้มาตรการ/แนวทางการมอบอานาจฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
- มีการประเมินผลการดาเนินการใช้มาตรการ/แนวทางการมอบอานาจฯ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง

๖๐
-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

๒๗

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน
/โครงการ
- โครงการที่
เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมทาง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรม
- สร้างวิธีการในการร่วมระดม
ความคิดเห็นจากเครือข่าย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึง
แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้
และข้อจากัดของการดาเนินการ
ตามแผนเพื่อให้นาข้อสรุปที่ได้
กลับไปพัฒนาการบริหารงาน
ภายในองค์กรรวมถึงข้อสังเกต
ที่จะพัฒนาการดาเนินงานใน
อนาคต
ผลผลิต
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๕๖
-

๕๗
๕๘
๕๙
ระดับ ระดับ ระดับ
คะแนน คะแนน คะแนน
๕
๕
๕

งบดาเนินการ (หน่วย : บาท)
๖๐
ระดับ
คะแนน
๕

๕๖
-

๕๗
-

๕๘
-

๕๙
-

- ระดับความ
สาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามกิจกรรม/
โครงการที่
(เป็นแผนดาเนินการ ระยะเวลา ๔ ปี โดยกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนด)
เปิดโอกาสให้
หมายเหตุ : ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการดาเนินกิจกรรมโครงการตามที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติร่วมกัน (ภายในไตรมาส ๔ ในแต่ละปีงบประมาณ)
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และมีส่วนร่วม
ทางการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
- ร้อยละความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
พึงพอใจของ
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
ทรัพยากรบุคคล
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการที่
เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมทางการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ผู้ปฏิบัติร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมทาง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๖๐
-

-

หน่วยงาน
หลักที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
ก.ร.

๒๘

สรุปผลผลิต
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

๒๙

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๒๕๕๖
-

๒๕๕๗
แผนกาลังคนในเชิงปริมาณ
และคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ

-

-

การปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาและ
เลือกสรรมีความหลากหลายและ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยคานึงถึง
ผลงานและพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของ
ทางราชการและมีความโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับได้
จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๒๕๕๘
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล

๒๕๕๙
การปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาและ
เลือกสรร มีความหลากหลายและ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

มีผลการทบทวนความเหมาะสมของ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภา (Career Path)
สามัญเกี่ยวกับจานวนสายงาน ประเภท
ระดับของตาแหน่งและกรอบอัตรากาลัง

๒๕๖๐
การปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาและ
เลือกสรรมีความหลากหลายและ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)

การปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
แผนการสืบทอดตาแหน่งในตาแหน่ง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรร ที่สาคัญขององค์กร
มีความหลากหลายและสามารถดึงดูด
คนดีคนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงานกับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

-

ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือภารกิจ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง

-

-

-

-

-

-

๓๐

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก

๒๕๕๖
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เชื่อมโยงกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ
ปฏิบัติงาน
-

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นมืออาชีพ
ระบบการประกันคุณภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ภายใน
ส่วนราชการ ประจาปี
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
แผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ

๒๕๕๗
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายระดับความสาเร็จ
ของงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๒๕๕๘
-

๒๕๕๙
-

๒๕๖๐
-

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน
๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน
๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน
๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ
๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ
๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ
๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นมืออาชีพ
ให้เป็นมืออาชีพ
ให้เป็นมืออาชีพ
ให้เป็นมืออาชีพ
แผนการจัดการความรู้ภายใน
แผนการจัดการความรู้ภายใน
แผนการจัดการความรู้ภายใน
แผนการจัดการความรู้ภายใน
ส่วนราชการ ประจาปี
ส่วนราชการ ประจาปี
ส่วนราชการ ประจาปี
ส่วนราชการ ประจาปี
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
แผนพัฒนาความสามารถ
แผนพัฒนาความสามารถ
แผนพัฒนาความสามารถ
แผนพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานวิชาชีพสาหรับตาแหน่ง
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
ในสายงานหลักของรัฐสภา
ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

๓๑

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทรัพยากรบุคคล
มีคุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล

๒๕๕๖
หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ได้รับการยกย่องชมเชย
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
-

การดาเนินการตามแผนผาสุก
-

-

๒๕๕๗
พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

จัดกิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การดาเนินการตามแผนผาสุก
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
รวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๒๕๕๘
พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒๕๕๙
พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒๕๖๐
พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

จัดกิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การดาเนินการตามแผนผาสุก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่
บุคลากรโดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดกิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การดาเนินการตามแผนผาสุก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่
บุคลากรโดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดกิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การดาเนินการตามแผนผาสุก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้แก่
บุคลากรโดยคานึงถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม

๓๒

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กร
โดยกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบ

๒๕๕๖
-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๒๕๕๗
๒๕๕๘
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
บุคคล
สร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร สร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
สังกัดรัฐสภา
ติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา
ติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา
การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กาหนดมาตรการ/แนวทาง
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
การมอบอานาจ และภารกิจ
และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยัง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ผู้บริหารทุกระดับภายในส่วนราชการ
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
สังกัดรัฐสภา
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๕๕๙
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
สร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา
การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๕๖๐
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
สร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา
การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

-

-

๓๓

ภาคผนวก

