ตารางรายงานการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ระดับคะแนน
ผลลัพธ์1
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการแผนกาลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลีย่ นแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน การบริหารจัดการแผนกาลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตรากาลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความคุม้ ค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
บริหารจัดการแผนกาลังคน ส่วนราชการจัดทาแผน
ภายใต้โครงสร้างระบบงาน
บริหารกาลังคนของ
และอัตรากาลังที่มี
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประสิทธิภาพ มีความคุม้ ค่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
สามารถรองรับสภาวการณ์ใน ๒๕๖๒
ปัจจุบันและอนาคต
ระดับคะแนน ๓
กิจกรรม
ดาเนินการตามแผนบริหาร
การดาเนินการตามแผน
กาลังคน ตามระดับคะแนนที่
บริหารกาลังคนและ
๑ อาทิ การสรรหา
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
ทบทวนกรอบกาลังคน
สายอาชีพ แผนสืบทอด
ตาแหน่ง ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน ระบบ
ข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง
โครงการ

1 กรณีผลผลิต/ผลลัพธ์ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561

– มีนาคม 2562) ยังไม่ปรากฎ กรุณารายงานผลผลิต/ผลลัพธ์ ในรอบ 9 เดือน หรือ 12 เดือน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้บรรลุตามผลผลิต ผลลัพธ์
ตามที่ส่วนราชการกาหนด
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารกาลังคน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลือ่ นระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บคุ ลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน ๑ การดาเนินการและติดตามการนาระบบ (Career Path) ไปปฏิบตั ิ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
ดาเนินการตามแผน
ดาเนินการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
อาชีพ โดยดาเนินการพัฒนา
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (สายงาน
นิติการ)
ระดับคะแนน ๓
 ศึกษาเพื่อจัดทาแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ๔ สายงาน คือ สาย
งานวิทยาการ สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานทรัพยากรบุคคล
และสายงานวิเทศสัมพันธ์
เสนอคณะกรรมการ
โครงการ

-๒-

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบใน
หลักการ
 ติดตามการนาแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ในสายงาน
นิติการไปปฏิบัติ
 ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(สายงานนิติการ)
ระดับคะแนน ๕
 มีรายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(สายงานนิติการ)
 รายงานการจัดทาแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ๔ สายงาน คือ สาย
งานวิทยาการ สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานทรัพยากรบุคคล
และสายงานวิเทศสัมพันธ์
เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินการ

ผลผลิต

-๓-

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๒ การดาเนินการและติดตามการนาระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบตั ิ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ดาเนินการตามแผนสืบ
ส่วนราชการมีแผนการ
ทอดตาแหน่ง
พัฒนาตามแผนสืบทอด
ตาแหน่ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตาแหน่งเป้าหมาย
ผู้อานวยการสานัก)
ระดับคะแนน ๓
 ดาเนินการตามแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง
 ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจต่อแผนสืบทอด
ตาแหน่ง
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
(ตาแหน่งเป้าหมาย
ผู้อานวยการสานัก) และ
รายงานความพึงพอใจต่อ
แผนสืบทอดตาแหน่ง ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางในการ
ดาเนินการตาแหน่งเป้าหมาย
ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อ
โครงการ

-๔-

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๓ การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent Management) ไปปฏิบตั ิ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ดาเนินการตามระบบ
ส่วนราชการมีแผนการ
บริหารข้าราชการผู้มี
ดาเนินการตามระบบบริหาร
ศักยภาพสูง
ข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง
ระดับคะแนน ๓
ดาเนินการตามระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
ตามระบบบริหารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการ

-๕-

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน ๔ การดาเนินการและติดตามการนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบตั งิ าน (Job Rotation) ไปปฏิบตั ิ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ดาเนินการตามแผนการ
มีแผนการดาเนินการตาม
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน
แผนการหมุนเวียนการ
(Job Rotation)
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ระดับคะแนน ๓
 มีการดาเนินการตาม
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน
 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
ขยายผลการดาเนินการไปยัง
สายงานอื่น
 ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมาย)
ระดับคะแนน ๕
 รายงานผลการนา
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
การสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน
(กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
โครงการ

-๖-

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์1
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 รายงานผลการศึกษา
การขยายผลการนาแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานไป
ดาเนินการยังสายงานอื่น
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพือ่ ให้ได้บคุ ลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๑ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และดาเนินการสรรหาเพือ่ ดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบตั งิ านกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
การพัฒนา หลักเกณฑ์
มีหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ
วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีด ตามแนวทางการสรรหาเชิง
ความสามารถในการสรรหา รุกของส่วนราชการ
และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้ สังกัดรัฐสภา
เข้ามาปฏิบตั ิงานกับส่วน
ระดับคะแนน ๓
ราชการสังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ตามแนวทางการสรรหา
หรือวิธีการตามแนวทางการ
เชิงรุก
สรรหาเชิงรุกของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
นาหลักเกณฑ์หรือวิธีการตาม
แนวทางการสรรหาเชิงรุก
ในการสรรหาบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อเสนอ
โครงการ

-๗-

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์1
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๒ การพัฒนาวิธกี ารและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตัง้ เพื่อให้ได้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
การคัดเลือกบุคคลที่มี
 จัดทาคู่มือการคัดเลือก
ศักยภาพและมีผลงานโดด
บุคคลเข้าสู่ตาแหน่งนัก
เด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือคนดี กฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
คนเก่ง และมีคณ
ุ ภาพ
 จัดทาคู่มือการคัดเลือก
กิจกรรม
บุคคลเข้าสู่ตาแหน่งนัก
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
กฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้าง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ
ความเข้าใจการดาเนินการ
ชั้นที่ ๒
ตามคู่มือการคัดเลือกฯ
ระดับคะแนน ๓
ดาเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ตาแหน่งนัก
กฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
ระดับคะแนน ๕
จัดทารายงานผลการ
คัดเลือก ปัญหา และอุปสรรค
ในการดาเนินการของ
คณะกรรมการฯ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงการ

-๘-

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System : PMS)
แผนงาน การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
โครงการ ๑
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทบทวนรายงานผลการศึกษา
และรับฟังความคิดเห็น
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหา แนวทางแก้ไขของ
การดาเนินการ
บุคลากร เพื่อเสริมสร้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
ระบบการบริหารผลการ
ราชการของส่วนราชการ
ปฏิบัติงาน (Performance สังกัดรัฐสภา ใน
Management System :
ปีงบประมาณ
PMS)
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ระดับคะแนน ๓
จัดทาข้อเสนอรูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
นาไปรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลรูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์ และการรับฟัง
ความคิดเห็น เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
โครงการ

-๙-

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

โครงการ ๒
ติดตามการเชื่อมโยงระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นาไปสู่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในการประเมินรอบถัดไป
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
จัดทาแผนการติดตามการ
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน กับ
แผนพัฒนารายบุคคล โดยให้
นาข้อมูล ปัญหา อุปสรรคใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนการติดตามฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับคะแนน ๓
มีการดาเนินการตาม
แผนการเชื่อมโยงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน
กับแผนพัฒนารายบุคคล
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน กับ
แผนพัฒนารายบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินการ

- ๑๐ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
แผนงาน การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทนั สมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ศึกษาวิเคราะห์ระบบและ
บุคลากรของส่วนราชการ
ข้อมูลด้านการบริหาร
สังกัดรัฐสภา
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อการ
เชื่อมโยงสารสนเทศ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน ๓
มีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลบุคลากรของส่วน
ราชการกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
อย่างน้อย ๑ ข้อมูล/เรื่อง
เพื่อนาไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน ๕
มีการรายงานการบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
โครงการ

- ๑๑ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผลการดาเนินการ

- ๑๒ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์1

ระดับคะแนน

หลักฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิง่ ที่ถกู ต้อง
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่ นและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มผี นู้ าต้นแบบทางจริยธรรม
แผนงาน ๑ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นและผลักดันการปฏิบตั ิ ตามประมวลจริยธรรม รวมทัง้ ส่งเสริมให้มผี นู้ าต้นแบบทางจริยธรรม (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
๑) โครงพัฒนาและ
มีแผนการดาเนินกิจกรรม ๑. มีแผนการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและ
ปรับปรุงระบบกลไกในการ
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม และผลักดันการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ - มีแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
๒) โครงการพัฒนา
รัฐสภา มาตรฐานทาง
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
๓) โครงการคัดเลือกและ ระดับคะแนน ๓
และผลักดันการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมข้าราขการ
เชิดชูเกียรติการปฏิบตั ิตาม
ดาเนินการกิจกรรมตาม
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
รัฐสภา
ผลักดันการปฏิบัติตาม
๑) โครงพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส
รัฐสภา มาตรฐานทาง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
จริยธรรม ประจาปี
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้าราชการรัฐสภา
ระดับคะแนน ๕
- กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
รายงานผลการดาเนินการ ที่ครบระยะเวลาในการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ในระดับชานาญการ จานวน ๓๘ คน และมีผู้เข้าเข้าร่วม
ขับเคลื่อนและผลักดันการ
โครงการ จานวน ๓๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ระยะเวลา/สถานที่ :
ข้าราชการรัฐสภา ประจาปี วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงการ

- ๑๓ -

ระดับคะแนน

หลักฐาน

๒

๑. หนังสือ
อนุมัติการจัด
โครงการฯ
๒. สรุปผลการ
จัดโครงการ

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

๒

หนังสืออนุมัติ
การจัดโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ สานักข่าวกรองแห่งชาติ และสานักงานศาล
ปกครอง กรุงเทพมหานคร
การประเมินผล :
ผลผลิต : อยู่ระหว่างการประเมินผล
ผลลัพธ์ : อยู่ระหว่างการประเมินผล
๓) โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนงาน ๒ การดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
๑) โครงการสร้างเสริม
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี - มีแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมนาทีมงาน ประจาปี แผนปฏิบัติการตามหลักสูตร และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การสร้างเสริมจริยธรรม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมเสริมสร้าง
ระดับคะแนน ๓
- มีการประสานงานและประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัด
ปฏิญญาความดีของส่วน
ดาเนินการตามหลักสูตร
โครงการฯ ระหว่าง พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ วิทยากร
ราชการสังกัดรัฐสภา
การสร้างเสริมจริยธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างจริยธรรม และกากับดูแล
ระดับคะแนน ๕
โครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานเลขาธิการ
รายงานผลการดาเนินการ วุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามหลักสูตรการสร้างเสริม - อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ดังนี้
จริยธรรม ปัญหา อุปสรรค
๑) โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนาทีมงาน ประจาปี
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมเสริมสร้างปฏิญญาความดี
หัวหน้าส่วนราชการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒) โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญา
องค์กรใสสะอาด

- ๑๔ -

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินยั และการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตในภาครัฐ
แผนงาน ๑ การรณรงค์สง่ เสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินยั และการป้องกันการกระทาผิดวินยั ของบุคลากร (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
 มีรายงานการศึกษา
วินัยและโทษทางวินัยตาม
วิเคราะห์การดาเนินการด้าน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
วินัยของบุคลากร ปัญหา
ข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณี อุปสรรค ในปีงบประมาณที่
ตัวอย่าง
ผ่านมา
 มีเอกสาร แผ่นพับ
บทความทางวิชาการ กรณี
ตัวอย่าง ข้อมูลสถิตจิ านวน
กรณีการกระทาผิดทางวินัย
สาหรับเผยแพร่ความรู้เรื่อง
วินัยและการป้องกันการ
กระทาผิดวินัยของบุคลากร
และมีแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ
ของข้าราชการ
 มีช่องทางให้คาปรึกษา
กรณีมีปญ
ั หาข้อสงสัย
เกี่ยวกับการกระทาผิดวินัย
ระดับคะแนน ๓
 นาสาระและกรณีศึกษา
การดาเนินการทางกฎหมาย
ในปีที่ผ่านมาไปเผยแพร่
เอกสารความรูเ้ รื่องวินัยและ
โครงการ

- ๑๕ -

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การป้องกันการกระทาผิด
วินัยผ่านช่องทางต่าง ๆ
 ให้คาปรึกษากรณีมี
ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
กระทาผิดวินัย
 รวบรวมข้อมูลสถิติ
จานวนกรณีการกระทาผิด
ทางวินัยของข้าราชการ
 ประเมินความรูค้ วาม
เข้าใจของข้าราชการเกี่ยวกับ
วินัยและป้องกันการกระทา
ผิดวินัย
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
ในการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ การให้
คาปรึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติการกระทาผิดวินัย
เพื่อใช้ในการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ การประเมินความรู้
ความเข้าใจของข้าราชการ
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดาเนินการ

- ๑๖ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๒ การรณรงค์สง่ เสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตในภาครัฐ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
โครงการขยายผลจาก
มีการดาเนินการตาม
- ดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการ
หลักสูตรการสร้างเสริม
แผนงาน/โครงการ ในการ
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จริยธรรม
รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
๑) โครงการเรียนรู้ ป้องกันการกระทาผิด
กระบวนการป้องกันและ กฎหมายที่เกีย่ วกับการทุจริต ๑. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม
ในภาครัฐ ตามที่กาหนด
การทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับสานักงานเลขาธิการ
ปราบปรามการทุจริต
ระดับคะแนน ๓
วุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. มีการติดตามและ
๑.๑ บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กับสานักงานเลขาธิการ ประเมินผลการดาเนินการ กาหนดจัด : ๓ รุ่น ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ดังนี้
วุฒิสภาและสานักงาน
โครงการ
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เลขาธิการสภา
ระดับคะแนน ๕
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มีการรายงานผลการ
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้แทนราษฎร
๑.๑ บรรยายและศึกษาดูงาน ดาเนินการโครงการ ปัญหา กลุม่ เป้าหมาย : ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน จานวน ๙๔ คน
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เข้าร่วมโครงการจานวน ๙๑ คน
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ
๙๖.๘๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
ความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริต เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๘
โครงการ

- ๑๗ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

๒

๑. หนังสือ
อนุมัติการจัด
โครงการฯ
๒. รายงานผล
การจัดโครงการ
และเลขาธิการ
วุฒิสภารับทราบ

โครงการ
๑.๒ โครงการ Digltal
Thinking : การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัว
กับส่วนรวม

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้
๑. มีการบรรยายหัวข้อ Digital Thinking : การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม โดยนายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
โดยแบ่งออกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.
การประเมินผล :
ผลผลิต : อยู่ระหว่างการประเมินผล
(บุคลากรร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ตามที่กาหนด)
ผลลัพธ์ : อยู่ระหว่างการประเมินผล
(ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม)

- ๑๘ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน
๑. หนังสือ
อนุมัติการจัด
โครงการฯ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่ นและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
แผนงาน ๑ การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการร่วมกัน)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
การจัดทาแผนและกากับ
 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
ติดตามส่งเสริม สนับสนุนการ แผนการดาเนินการส่งเสริม
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ ด้านคุณธรรมและความ
ความโปร่งใสของส่วนราชการ โปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
สังกัดรัฐสภาและการกากับ รัฐสภา โดยคณะทางานที่
ติดตาม การดาเนินการ
ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร.
ดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนการ
ดาเนินการทีม่ ีการพัฒนา/
ปรับปรุงดังกล่าว จะต้อง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรและบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยแผนการ
ดาเนินการดังกล่าว จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก
อ.ก.ร. และ ก.ร. ตามลาดับ
 ประชุมชี้แจง เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการดาเนินการ
ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้ง
องค์กรได้เข้าใจและตระหนัก
รู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
โครงการ

- ๑๙ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินการดังกล่าว
ระดับคะแนน ๒
ร้อยละของการรับรู้
เข้าใจ แผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมฯ
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๕๕
คะแนน
ระดับคะแนน ๓
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินการฯ ได้ ร้อยละ ๘๐
ระดับคะแนน ๔
ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินการฯ ได้ ร้อยละ ๑๐๐

ผลการดาเนินการ

- ๒๐ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับคะแนน ๕
 มีการสารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรภายใน
และมีการสารวจความคิดเห็น
ของผู้รับบริการและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดย
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้ อ ยละ ๘๐ ได้ ค ะแนน ๑
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕
คะแนน
- ผลการสารวจความคิดเห็น
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔
คะแนน
 รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนการ

ผลการดาเนินการ

- ๒๑ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ พร้อมทั้งผลการ
สารวจการรับรู้ ความเข้าใจ
และผลการสารวจความ
คิดเห็นการดาเนินการตาม
แผนการดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินการ

- ๒๒ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผูม้ ีความเชีย่ วชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิตบิ ัญญัติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนงาน ๑ การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนินการ จัดทาแผนการติดตามผลการ
ในการนาความรู้
ดาเนินการในการนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ สามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
ประโยชน์ในการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ราชการสังกัดรัฐสภา
เสนอเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา
เห็นชอบและแจ้งส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาทราบ
ระดับคะแนน ๓
ติดตามผลการดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคในการนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากร
โครงการ

- ๒๓ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน
หลักฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อ
ทราบ
แผนงาน ๒ การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทัง้ สองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร  ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
ร่วมสายอาชีพของบุคลากร จัดทากรอบแนวทางในการ
สานักงานเลขาธิการสภา
จัดทและบูรณาการหลักสูตร
ผู้แทนราษฎรและสานักงาน การพัฒนาบุคลากรร่วมของ
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระดับคะแนน ๓
 ดาเนินการจัดทา
หลักสูตรที่กาหนด จานวน ๖
หลักสูตร
 นาหลักสูตรไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
โครงการ

- ๒๔ -

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
จัดทาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย หลักสูตรสาย
อาชีพ ผลการรับฟังความ
คิดเห็น และแผนดาเนินการ
ในปีต่อไป เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะทีก่ าหนด รวมทัง้ ทักษะทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบตั งิ านในอนาคต
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
๐.๕
พัฒนาความพร้อมในการ  จัดทากรอบแนวทางการ ๑. อยู่ระหว่างการจัดทากรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของ พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตามที่กาหนด
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สมรรถนะ ตามที่กาหนด
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒. อยู่ระหว่างการจัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะตามที่กาหนด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
๓. อยู่ระหว่างจัดทาโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร ตามแผน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การพัฒนาที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๔. อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดแล้วเสร็จ
๒๕๖๕)
 จัดทาเส้นทางการพัฒนา บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ประกอบด้วย
บุคลากรตามมาตรฐานความรู้
โครงการ

- ๒๕ -

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะตามที่กาหนด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ
 จัดทาโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร ตาม
แผนการพัฒนาที่เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับคะแนน ๓
มีการดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
แล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
ระดับคะแนน ๕
 ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการพัฒนาตามโครงการ/
กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์
ความคุ้มค่าของการ
ดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ
๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานนิติการ
กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ จานวน ๑๖๐ คน
ระยะเวลา/สถานที่ :
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๔ – วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๒ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ – วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ และ ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
หมายเหตุ : การดาเนินโครงการยังอยู่ในกระบวนการจัดฝึกอบรม
๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ
กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการตาแหน่งวิทยากร ระดับปฏิบัติการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ จานวน ๑๓๔ คน มีผผู้ ่านการอบรม
จานวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕
ระยะเวลา/สถานที่ :
รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ และ ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
การประเมินผล :

- ๒๖ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต : ร้อยละ ๘๘.๒ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการตาแหน่งนิติกรและวิทยากร
ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ จานวน ๔๐ คน
มีผู้ผา่ นการอบรม จานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐
ระยะเวลา/สถานที่ :
วันจันทร์ที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ และห้องอบรม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ
การศึกษาดูงาน : วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์ดารงธรรมอาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
การประเมินผล :
ผลผลิต : - อยู่ระหว่างการประเมินผล
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา
กลุม่ เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา จานวน ๓๐ คน มีผู้ผ่าน
การอบรม จานวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ๒๗ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่ :
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และสโมสรตารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต
การประเมินผล :
ผลผลิต : - ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่กาหนด
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
๕. โครงการการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ิงานของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์
กลุม่ เป้าหมาย : บุคลากรสานักการพิมพ์และผู้รับบริการของสานัก
การพิมพ์ จานวน ๘๔ คน
ระยะเวลา/สถานที่ :
กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ด้านการพิมพ์ วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (องค์กรการค้าของ สกสค.)

- ๒๘ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
การประเมินผล :
ผลผลิต : - อยู่ระหว่างการประเมินผล
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
หมายเหตุ : การดาเนินโครงการยังอยู่ในกระบวนการจัดฝึกอบรม
๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทลั
กลุม่ เป้าหมาย : บุคลากรสานักประชาสัมพันธ์ (ยกเว้นบุคลากร
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตาแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล)
และบุคลากรสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาแหน่งนักวิชาการผลิต
สื่อโสตทัศน์ รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน
ระยะเวลา/สถานที่ :
กาหนดจัดอบรมในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ และวันพฤหัสบดีที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : - อยู่ระหว่างการประเมินผล
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
หมายเหตุ : การดาเนินโครงการยังอยู่ในกระบวนการจัดฝึกอบรม

- ๒๙ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ
กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการของสานักรายงานการประชุมและชวเลข
จานวน ๗๓ คน และบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบญ
ั ญัติ
จานวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๓ คน
ระยะเวลา/สถานที่ :
รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
การประเมินผล :
ผลผลิต : - อยู่ระหว่างการประเมินผล
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
- หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา" ระดับกลาง
กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการที่ครบระยะเวลา
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งในระดับชานาญการพิเศษ (ผู้ครบระยะเวลา
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) จานวน ๑๐๐ คน
ระยะเวลา/สถานที่ :
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

- ๓๐ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : - ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ ๗๗
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล
๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานที่ปฏิบตั ิ
- หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ในการทางาน
กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จานวน ๓๐
คน ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑๔ คน ตาแหน่ง
บรรณารักษ์ จานวน ๒ คน และข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ
สายงานอื่นๆ จานวน ๓๗ คน รวมจานวน ๘๓ คน
ระยะเวลา/สถานที่ :
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : - ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Design Thinking เพื่อการ
พัฒนาและสร้างนวตกรรมในการทางาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รบั การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๔
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล

- ๓๑ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน ๔ การพัฒนาบุคลากรสายงานนิตกิ ารให้เป็นนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามแนวทางทีก่ าหนด (โครงการร่วม)
โครงการ ๑
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
 ติดตามและประเมินผลผู้ ๑. ดาเนินการติดตามและประเมินผลผู้ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมาย
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมาย นิติบัญญัติในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนาความรู้
นิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (สอดคล้องตาม
นิติบัญญัติในปีงบประมาณ
นิติบัญญัติ
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์และระเบียบที่ ก.ร. กาหนด) ดังนี้
ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
การนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ รัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ สามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐
มอบหมาย (สอดคล้องตาม
๒. อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการติดตามประเมินผล
หลักเกณฑ์และระเบียบที่
ผู้ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมายนิตบิ ัญญัติ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ก.ร. กาหนด)
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
ผลการติดตามประเมินผลผู้ที่ นิติบัญญัติ
ผ่านการอบรมนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติ
บัญญัติ
ระดับคะแนน ๓
รายงานผลการศึกษาเพื่อ
จัดทาข้อเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภา
ในตาแหน่งนิติกรให้เป็น
โครงการ

- ๓๒ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน
๑

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นักกฎหมายนิติบัญญัติ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับคะแนน ๕
มีหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
นิติบัญญัติที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผลการดาเนินการ

แผนงาน ๕ การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิตบิ ญ
ั ญัติ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  ติดตามและประเมินผลผู้ ๑. ดาเนินการติดตามและประเมินผลผู้ที่ผ่านการอบรมนักวิชาการ
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง ที่ผ่านการอบรมนักวิชาการ นิติบัญญัติในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนาความรู้
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (สอดคล้อง
นิติบัญญัติในปีงบประมาณ
นิติบัญญัติ
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ ก.ร. กาหนด) ดังนี้
ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
การนาความรู้ไปใช้ในการ
ในตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ สามารถนาความรู้
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย (สอดคล้อง ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ ๒. อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลผู้ทผี่ ่านการอบรมนักวิชาการนิติบัญญัติ เพื่อพัฒนา
ก.ร. กาหนด)
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิชาการให้เป็น
ผลการติดตามประเมินผลผู้ที่ นักวิชาการนิติบัญญัติ

- ๓๓ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

๑

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผ่านการอบรมนักวิชาการ
นิติบัญญัติ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง
วิชาการให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ
ระดับคะแนน ๓
 รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจงานต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ผลการติดตามและ
ประเมินผลผู้ทผี่ ่านการอบรม
นักวิชาการนิติบัญญัติ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ
ระดับคะแนน ๕
 มีการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในตาแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัติ

ผลการดาเนินการ

- ๓๔ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน ๖ การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุม้ ค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
การประเมินความคุ้มค่า
โครงการที่นามาทาความตก คารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
โครงการด้านพัฒนาบุคลากร ลง มีการจัดทารายละเอียด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิติที่ ๓ : มิตดิ ้านประสิทธิภาพของ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โครงการเพื่อขออนุมัติ
การปฏิบัตริ าชการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสาเร็จ ในการประเมิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณ โดยมีการ
ความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
ดาเนินการตามขั้นตอนและ ๒๕๖๒ ได้กาหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้าน
รายละเอียดการจัดทา
พัฒนาบุคลากรซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้เลือกมาประเมินความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ
คุ้มค่าส่วนราชการละ ๕ โครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
นาไปพิจารณาประเมิน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว โดยสานักงานเลขาธิการ
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ วุฒสิ ภา ได้คดั เลือกโครงการมาประเมินความคุม้ ค่า ดังนี้
การดาเนินโครงการได้ตาม
๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติ
แนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง บัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานนิติการ (ผูร้ ับผิดชอบโครงการ :
ระดับคะแนน ๒
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
โครงการที่นามาทาความ
๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติ
ตกลง มีการจัดทารายงาน
บัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประเมินผลลัพธ์และความ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
คุ้มค่าโครงการเสนอต่อ
๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ผู้บริหารส่วนราชการสังกัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานัก
รัฐสภา
พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ระดับคะแนน ๓
๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
โครงการที่นามาทา
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา (ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : สานัก
ความตกลง ดาเนินการบรรลุ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าตาม
ความคุ้มค่า (ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : สานักนโยบายและแผน)
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
โครงการ

- ๓๕ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน
๑

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๐
ระดับคะแนน ๔
โครงการทีน่ ามาทาความ
ตกลง ดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
ระดับคะแนน ๕
 โครงการทีน่ ามาทาความ
ตกลง ดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
 รายงานผลการ
ดาเนินการการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการฯ เพื่อ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ
ทั้งนี้ โครงการที่นามาประเมินความคุ้มค่า ดังกล่าวข้างต้น
ได้มีการจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ตามขั้นตอนและรายละเอียดที่กาหนดไว้ตาม “คู่มือการประเมินผล
ลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ดาเนินการ” เพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าของการดาเนินโครงการได้ตามแนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง
ซึ่งได้จัดทารายละเอียดโครงการและได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการ
จากเลขาธิการวุฒิสภา เรียบร้อยแล้ว จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติ
บัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานนิติการ (ผูร้ ับผิดชอบโครงการ :
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้รับการอนุมตั ิจัดโครงการจาก
เลขาธิการวุฒสิ ภา เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒
- ดาเนินการจัดโครงการ จานวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๒ ชั่วโมง :

รุ่นที่ ๑ วันที่ 4 - 5 มี.ค. 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มี.ค. และ 14
มี.ค. 2562 และรุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 มี.ค. 2562 เวลา
09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702
ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติ
บัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ :
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้รับการอนุมตั ิจัดโครงการจาก
เลขาธิการวุฒสิ ภา เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑
- ดาเนินการจัดโครงการ จานวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๒ ชั่วโมง :

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 ธ.ค. 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21
ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม
หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

- ๓๖ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ
๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้รับการอนุมัติจัดโครงการจากเลขาธิการ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒
- ดาเนินการจัดโครงการ ประกอบด้วย การอบรม จานวน จานวน
18 ช.ม. วันที่ 25 - 27 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ และ
การศึกษาดูงาน 6 ช.ม. วันที่ 13 มี.ค. 2562
ณ สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน และศูนย์ดารงธรรม อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา (ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : สานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้รับการอนุมัติจัดโครงการจากเลขาธิการ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๒
- ดาเนินการจัดโครงการ วันที่ 12 ม.ค. ณ สโมสรตารวจ
ถนนวิภาวดีรังสิต และวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
อนึ่ง สาหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่า อยู่ระหว่างการจัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการจัดโครงการในช่วง
เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

- ๓๗ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านให้แก่บคุ ลากร
โครงการ ๑
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาทักษะการใช้
๑. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะ
 ศึกษา วิเคราะห์
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่
ประเมินผล การดาเนินพัฒนา การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
บุคลากรของสานักงาน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งเป็นโครงการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
เลขาธิการวุฒสิ ภา
และการสร้างนวัตกรรม เพื่อ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้แก่ โดยแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของ
บุคลากร ปัญหา อุปสรรค ใน ข้าราชการรัฐสภา ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกาหนดทักษะ
และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดทักษะและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
 จัดทาแผนและแนว
ทางการพัฒนาทักษะการใช้ ดิจิทัลสาหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญของทั้งสองส่วนราชการ ให้
เทคโนโลยีดิจิทลั และการสร้าง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเหมาะสมกับบริบทการทางานของ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และรองรับกับรัฐสภาแห่งใหม่
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคล โดยมี โดยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
รายละเอียด กิจกรรม ขั้นตอน ดิจิทัลเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหาร ได้แก่ เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา
การดาเนินงาน กลุม่ เป้าหมาย
ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิต และผุ้อานวยการสานัก
กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชาการ
ผลลัพธ์ ประจาปีงบประมาณ
คอมพิวเตอร์ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๓ ผู้ทางานด้านนโยบายและงานวิชาการ ได้แก่ ข้าราชการ
 มีเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ยกเว้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงานอื่น ได้แก่ ข้าราชการในตาแหน่งประเภท
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ทั่วไป ยกเว้น พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับคะแนน ๓
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดแผนพัฒนาทักษะด้าน
 ดาเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาทักษะการใช้ ดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
โครงการ

- ๓๘ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

๒

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทคโนโลยีดิจิทลั และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
 ประเมินก่อน-หลังการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ระดับคะแนน ๕
 ดาเนินการติดตามผลการ
นาไปใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิ
ภารกิจ
 จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการแผนและแนว
ทางการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั และการ
สร้างนวัตกรรมที่กาหนด
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการ
ดาเนินการปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ
รวมทั้ง รายละเอียดทักษะและหลักสูตร/วิธีการพัฒนาทักษะฯ
ซึ่งสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะดาเนินการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาให้
สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดต่อไป
๒. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดาเนินการจัดโครงการให้กับกลุม่ เป้าหมาย กลุ่มที่ ๒ คือ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
หลักสูตร Service Innovation Design and Development for
Human - Computer Communication System โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี จานวน ๓๐ คน
ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จานวน ๒๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๖๗
ระยะเวลา/สถานที่ :
ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 – วันพุธที่ 16 มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

การประเมินผล :
ผลผลิต : ร้อยละ ๙๖.๖๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กาหนด
ผลลัพธ์ : ยังไม่ครบระยะเวลาในการประเมินผล

- ๓๙ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
แผนงาน ๑ การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนินการที่ผ่านมา และปัจจัย
ทักษะและขีดความสามารถ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อนามาปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร
การใช้ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาของหลักสูตรให้มีความ การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
ของข้าราชการสานักงาน
เป็นมาตรฐานตามหลัก
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเหมาะสม มีมาตรฐาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
วิชาการ เพื่อนาไปสู่การ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ทั้งนี้ ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการหารือกับสานัก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ และได้เชิญอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์
ระดับคะแนน ๓
จัดทาหลักสูตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร) มาช่วยพิจารณา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดย ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร อีกทั้งมีการกาหนดให้มีการ
มีรายละเอียดที่ชัดเจน อาทิ ทดสอบความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวัดการผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
กาหนดให้มีการติดตามการนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา และเป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์
๒. จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยมี
ระดับคะแนน ๕
รายละเอียดที่ชัดเจน ดังนี้ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
รายงานผลการจัดทา
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาและเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ เพื่อวัด
หลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ ความสาเร็จของการดาเนินการ จานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
ปัญหา อุปสรรค และ
๓. รายงานผลการจัดทาหลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้า
การดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอเลขาธิการ
ส่วนราชการ
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ และนาหลักสูตรดังกล่าวไปจัดฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
โครงการ

- ๔๐ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- มีการจัดทา - หลักสูตรการ
หลักสูตรการ พัฒนาทักษะ
พัฒนาทักษะ
ด้าน
ด้าน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
มีความ
และสามารถ
เหมาะสม
สนับสนุน
รวมทัง้
ภารกิจของ
มีแผนงาน
รัฐสภาได้
การ
อย่างมี
ดาเนินการ
ประสิทธิภาพ
ในการนา
จานวน ๑
หลักสูตร
หลักสูตร
ดังกล่าวไป
ดาเนินการ
ปฏิบัติต่อไป

ระดับคะแนน

หลักฐาน

๕

- บันทึกขอ
ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรให้
มีความเป็น
มาตรฐานตาม
หลักวิชาการ
และนาหลักสูตร
ไปพัฒนาให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
เมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๑

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน ๒ การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บคุ ลากร
โครงการ ๑
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  กาหนดหลักสูตรการ
๑. กาหนดหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดทาเป็น
ของข้าราชการสานักงาน
โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงาน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เลขาธิการวุฒสิ ภา
 ดาเนินการจัดหลักสูตรที่ เลขาธิการวุฒสิ ภา หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมายเพื่อ
ั ญัติ
กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตาม สนับสนุนงานนิติบญ
๒. ดาเนินการเสนอเลขาธิการวุฒสิ ภาให้ความเห็นชอบพร้อมขอ
เป้าหมายที่กาหนด
อนุมัติการจัดฝึกอบรม
ระดับคะแนน ๓
๓. นาหลักสูตรไปใช้ดาเนินการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ตาแหน่ง
นิติกรหรือวิทยากร ที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการ
การพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จานวน ๓๐ คน
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา/สถานที่ : วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ ๒๕
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ มีนาคม ๒๕๖๒
ฝึกอบรมครั้งละ ๓ ชั่วโมง จานวน ๑๐ ครั้ง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน ๓๐ ชั่วโมง
ตามที่หลักสูตรที่กาหนด
ณ ห้องอบรม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการ
ดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค การประเมินผล :
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ ผลผลิต : - อยู่ระหว่างการประเมินผล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผลลัพธ์ : - อยู่ระหว่างการประเมินผล
๔. อยู่ระหว่างดาเนินการฝึกอบรมและจะแล้วเสร็จในวันจันทร์ที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการ

- ๔๑ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน
๒.๕

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ ห้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
แผนงาน ๑ การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในส่วนราชการ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
พัฒนาการจัดการความรู้  พัฒนา/ปรับปรุงแผนการ ๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักงาน
และระบบการเรียนรู้ของ
จัดการความรู้ โดยให้มีความ เลขาธิการวุฒสิ ภา ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของสานักงาน
องค์กร
เลขาธิการวุฒสิ ภา (Chief Knowledge Officer : CKO)
สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
รวมทั้ง มีกระบวนการ
ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ ๒. การวิเคราะห์ ทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการความรู้
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ ของสานักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา นโยบายของ
การวัด การวิเคราะห์
ผู้บริหารระดับสูง กระบวนการปฏิบัติงาน การตอบสนองความ
และการจัดการความรู้
ต้องการของผู้รับบริการ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 จัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปีงบประมาณ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
และคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบ
ในการดาเนินการและติดตาม ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ ๓. กาหนดแนวทางการจัดการความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ในครววประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มมี ติเห็นชอบแนวทาง
ระดับคะแนน ๓
การจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ดาเนินการตามแผนการ
“ดาเนินการจัดการความรู้ที่มคี วามสาคัญต่อองค์กร คือความรู้ที่
จัดการความรู้ ให้บรรลุ
จาเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการหรือส่งผลประโยชน์
ระดับคะแนน ๕
ต่อผู้รับบริการ และความรู้ที่ช่วยแก้ปัญหาหรือดาเนินการในเรื่อง
โครงการ

- ๔๒ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

๑

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการดาเนินการ
จัดการความรู้ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ
ที่สาคัญเร่งด่วนขององค์กร โดยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ในการวิเคราะห์ รวบรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบตั ิที่ดี
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงาน
รวมทั้ง มีการติดตามประเมินผลการนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
เพื่อนาไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ในการจัดการความรู้ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุ
ยุทธศาสตร์และการให้บริการที่ดียงิ่ ขึ้น”
๔. การเสนอองค์ความรู้ทมี่ าดาเนินการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาแนวทางการ
จัดการความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้
แต่ละสานักและกลุม่ ตรวจสอบภายในคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะนามา
ดาเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคัดเลือก
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็นการปรับปรุงหรือต่อ
ยอดจากองค์ความรู้ทเี่ คยดาเนินการมาแล้ว และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์หรือเกิดผลลัพธ์ของการดาเนินการได้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง ขอให้เสนอองค์ความรู้ที่มีความสาคัญซึ่งส่งผล
กระทบต่อยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๕. จัดทาแผนปฏิบตั ิการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมการดาเนินงานตามกระบวนการ
การจัดการความรู้ (KM Process) ๗ ขั้นตอน ที่มีการบูรณการร่วมกับ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process) ๖ องค์ประกอบ โดยจะมีการระบุกิจกรรม/ขั้นตอน ตัวชี้วัด
ระยะเวลาการดาเนินการ และผูร้ บั ผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกรอบแนว
ทางการดาเนินการของผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ความรู้ที่นามา

- ๔๓ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

ดาเนินการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ การประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่สานักและกลุม่ ตรวจสอบ
ภายในเสนอองค์ความรู้ ในการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรูส้ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ
และเลขาธิการวุฒสิ ภา พิจารณาต่อไป
แผนงาน ๒ การสนับสนุนให้บคุ ลากรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การประเมินและพัฒนา
กาหนดแนวทางการเรียนรู้
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ ด้วยตนเองของบุคลากร โดย
(Competency based
มีรายละเอียด อาทิ กิจกรรม
HRD) เพื่อประกอบการจัดทา ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP : ระยะเวลาในการพัฒนา และ
Individual development การติดตามผล
plan)
ระดับคะแนน ๓
กิจกรรม : การเรียนรู้ด้วย
ดาเนินการพัฒนา
ตนเอง (Selfกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ
development)
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค

การดาเนินการ
- อยู่ระหว่างการกาหนดแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร
โดยมีรายละเอียด อาทิ กิจกรรมในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาในการพัฒนา และการติดตามผล

- ๔๔ -

๑

หลักฐาน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ

- ๔๕ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล
แผนงาน ๑ การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของบุคลากรให้มสี มดุลทัง้ ชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว
ระดับคะแนน ๑
โครงการ
การดาเนินการ
ศึ
ก
ษาวิ
เ
คราะห์
แ
ละหา
การยกระดับคุณภาพชีวิต
๑. ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยทีม่ ีผลต่อความผาสุกและความผูกพัน
ปั
จ
จั
ย
ที
ม
่
ผ
ี
ลต่
อ
ความผาสุ
ก
และการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร พร้อมจัดลาดับความสาคัญ และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการ
และความผู
ก
พั
น
ของบุ
ค
ลากร
ของบุคลากรสานักงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในการดาเนินการ
พร้อมจัดลาดับความสาคัญ ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขาธิการวุฒสิ ภา
และเลือกปัจจัยที่มผี ลต่อการ จากผลผลการสารวจ ความสุข ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เลขาธิการวุฒสิ ภา จากแบบสารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความ
เพื่อนามาปรับปรุงและ
ผูกพันในองค์กรของคนทางาน (Happinometer) ซึ่งศูนย์วิจัยความสุข
พัฒนาในการดาเนินการตาม คนทางานแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สารวจและสรุปผลการสารวจ มาเป็นข้อมูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบในการกาหนดแผนงาน/กิจกรรม ให้มคี วามเหมาะสมกับ
๒๕๖๒
บุคลากรแต่ละกลุ่มต่อไป
ระดับคะแนน ๓
๒. สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาและ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนเสริมสร้างความ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสานักงาน
ระดับคะแนน ๕
เลขาธิการวุฒสิ ภา เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก
รายงานผลตามโครงการ/
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค
วุฒิสภา กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนฯ และ
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ รายงานผลการดาเนินการตามแผนฯ ต่อเลขาธิการวุฒิสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
๓. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ทบทวนผลการสารวจ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความผูกพันฯ
โครงการ

- ๔๖ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

๒

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน ๒ การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ดาเนินการตามโครงการ/
- สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาได้กาหนดโครงการส่งเสริมความ
สร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์และสร้าง
และมีความสุข ซึ่งเป็นโครงการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
และมีความสุข (Happy
บรรยากาศ
แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
Workplace)
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอยูร่ ะหว่างการจัดทารายละเอียดโครงการ และ
ประสิทธิภาพและมีความสุข แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
(Happy Workplace)
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ให้เหมาะสม
ระดับคะแนน ๓
และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตามผลสารวจความสุข
ติดตามการดาเนินตาม
ประจาปี พ.ศ. 256๑
โครงการ/กิจกรรมตามแผน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
(Happy Workplace) บรรลุ
ผลผลิต ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
โครงการ

- ๔๗ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน
๑

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(Happy Workplace)
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
แผนงาน 3 การสารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
สารวจความคิดเห็นและ
ร้อยละ ๕๐ ของความ
ความพึงพอใจของบุคลากร พึงพอใจของทรัพยากรบุคคล
ต่อการบริหารทรัพยากร
ต่อนโยบาย แผนงาน
บุคคล ประจาปีงบประมาณ โครงการ และมาตรการด้าน
พ.ศ. ๒๕๖๒
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน ๒
ร้อยละ ๕๕ ของความพึง
พอใจของทรัพยากรบุคคล
ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน ๓
ร้อยละ ๖๐ ของความพึง
พอใจของทรัพยากรบุคคล
ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน ๔
ร้อยละ ๖๕ ของความ
พึงพอใจของทรัพยากรบุคคล
โครงการ

- ๔๘ -

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน ๕
ร้อยละ ๗๐ ของความ
พึงพอใจของทรัพยากรบุคคล
ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติ
มีการดาเนินการตาม
- สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด กิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก โครงการส่งเสริม
ระดับคะแนน ๓
เครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น โครงการ
พอเพียง เปลี่ยนชื่อ
มีการดาเนินการติดตาม Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงการเป็น
สถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
โครงการ Strong Model และประเมินผลโครงการ
ระดับคะแนน ๕
- อยู่ระหว่างดาเนินการขอความเห็นชอบในการจัดโครงการ Strong
จิตพอเพียงต้านทุจริต
มีการจัดทารายงานผล Model จิตพอเพียงต้านทุจริต และกาหนดจัดโครงการในวันจันทร์ที่
การดาเนินงาน ปัญหา
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ
โครงการ
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๓

- หนังสือ
ขอความ
เห็นชอบ
จากเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้จัด
โครงการฯ

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินการ

ผลผลิต

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิง่ แวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิง่ แวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
ระดับคะแนน ๑
การดาเนินการ
ดาเนินการตามแผนการ
- เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจด้านความรับผิดชอบ ดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่อสังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
- ส่งเสริมและสนับสนุน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
๒๕๖๒
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับคะแนน ๓
ติดตามการดาเนินการ
แผนที่กาหนด บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับคะแนน ๕
รายงานผลการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ตามแผนที่
กาหนด และรายงานผล
สารวจความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติของข้าราชการ
(กลุ่มเป้าหมาย) ต่อการ
ดาเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิ่งแวดล้อม เสนอ
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โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลการดาเนินการ
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ผลลัพธ์

ระดับคะแนน

หลักฐาน

