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สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบตั ิหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

คำนำ
ด้ วยส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำ ได้ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒ นำบุ คลำกรของ
สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อใช้ เป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บั ติ งำน
ด้ำนกำรพั ฒ นำบุ คลำกรของสำนั กงำนฯ ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร ภำยใต้ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับกำรจัดสรร โดยได้พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งประกอบด้วย นโยบำยของประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่ ๑ รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่ ๒ และผู้บริหำร
ระดั บ สู ง รวมถึ ง แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และปัจจัยสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำร
พัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมจำเป็นขององค์กร
ผู้รับบริกำรและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร และกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป และกำรพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น
นั กกฎหมำยนิ ติบัญ ญั ติแ ละนั กวิชำกำรนิติบัญ ญั ติ รวมทั้ งกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
และกำรส่ งเสริ มให้ บุ คลำกรของส ำนั กงำนฯ มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ตลอดจนถึงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงบรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อควำมผูกพันองค์กร
บัดนี้ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุ ฒิ สภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรพัฒ นำ
ทรั พ ยำกรบุ ค คลดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโครงกำรและกิ จ กรรม ด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร
จำนวน ๔๔ โครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ที่ครอบคลุม
ทุก ประเภทและทุกระดับ เพื่ อพั ฒ นำบุ คลำกรให้มี ควำมรู้ค วำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร มี ทัก ษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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- วัตถุประสงค์
- ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
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๒. แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๕. มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๙. ผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบั บริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนฯ
- สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
๙. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน
- กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
บทที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แผนภำพควำมสอดคล้องโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ
- งบประมำณ

หน้ำ
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๔
๕
๖
๖
๖
๙
๑๐
๑๔
๑๘
๒๕
๒๕
๓๐
๓๐
๓๗
๔๑
๔๒
๔๓
๕๑
๔๔

-๒ภำคผนวก
- แผนปฏิบัตกิ ำรพัฒนำบุคลำกร สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตกิ ำรพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------

๑
บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยำกรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีควำมสำคัญ อย่ำงยิ่ง
ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนทุ ก ประเภท ดั ง นั้ น กำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลจึ ง ถู ก ก ำหนดให้ เป็ น นโยบำย
ที่มีควำมสำคัญและจัดเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็นได้จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๑ ซึ่งให้ ควำมสำคัญ กับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์โดยให้ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ดังนั้น กำรพัฒนำ
ในระยะยำวจึงต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ กับ กำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำคนให้ มี ค วำมสมบู รณ์ ซึ่ งจะต้ อ ง
พัฒนำคนให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
เท่ ำ ทั น กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว เมื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพแวดล้ อ มทั้ งภำยนอกและ
ภำยในประเทศที่ ป รับ เปลี่ ยนรวดเร็ว และซั บ ซ้อ นมำกขึ้ น กำรบริห ำรงำนในองค์ กำรต่ำงๆ จึงเน้ น
ที่ค วำมรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรเป็ น สำคั ญ ในอัน ที่ จะปรับ ตั วให้ ทั น กั บ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของชำติ
ได้ ก ำหนดเป้ ำ หมำยขององค์ ก รตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ฉบั บ ที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในกำรเป็ น องค์ กรที่ เป็ น เลิ ศ ในกำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น งำนฝ่ ำยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ซึ่งได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ โดยถือเป็นทรัพยำกรสำคัญที่ นำยุทธศำสตร์
ที่กำหนดไว้ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น สำนักงำนฯ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่ อกำรสนั บสนุ นกำรเรียนรู้และพั ฒ นำตนเองอย่ำงต่อเนื่ อง
ของบุคลำกรควบคู่กับกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริม
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ ปฏิบัติงำนได้ อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถรองรับ กับสภำพแวดล้อมที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และมี ควำมผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลให้
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุฒิ ส ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพของบุคลำกร
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๒.๒. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒.๓ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลำกรมี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม โดยยึ ด ถื อ กำรปฏิ บั ติ ต ำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส
๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวติ และแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกร
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ๗๓
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๒
๓. ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
ผู้บริหำรระดับสูง
๑. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร และกำหนดนโยบำยที่ชัดเจน
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒. สนั บ สนุ น งบประมำณที่ เพี ย งพอและเหมำะสมต่ อ กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคล
ผู้บังคับบัญชำในสำยงำน
๑. ผู้บังคับบัญ ชำทุกระดับให้ควำมสำคัญ ต่อกำรพัฒ นำตนเอง และมีมำตรกำรกระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตระหนักและสนใจพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๒. ผู้บังคับบัญชำต้องพัฒนำ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยให้คำปรึกษำ คำแนะนำและ
พิจำรณำว่ำบุคคลใดควรได้รับกำรพัฒนำ/ฝึกอบรมด้ำนใด และดำเนินกำรพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้บังคับบัญชำให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำ
๔. ผู้บังคับบัญชำเปิดโอกำสให้ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ แสดงควำมคิดเห็นหรือนำควำมรู้ที่ได้
รับมำพัฒนำหรือปรับปรุงงำน โดยอำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ตำมสมควร
บุคลำกร
๑. บุคลำกรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองตลอดเวลำ
๒. บุคลำกรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
๓. บุคลำกรต้องให้ควำมสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำและฝึกอบรม
๔. บุคลำกรเป็นผู้มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ
๔. ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รบั
๔.๑ มีแผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุ น
ยุท ธศำสตร์ของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ และยุท ธศำสตร์กำรบริหำรทรัพ ยำกรบุคคลของส่ว น
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๔.๒. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๔.๓ บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถปฏิบัติงำนโดยยึดถือหลัก
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔.๔ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย
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๓
บทที่ ๒
กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรพัฒนำบุคลำกร
กำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒ นำบุ คลำกร ส ำนั กงำนเลขำธิกำรวุ ฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำนฯ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนั ก งำนฯ ทั้ ง ภำยนอกและภำยในองค์ ก ร โดยกำรวิ เครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน ได้ แ ก่
แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุ ท ธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นโยบำย
ของผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ประธำนสภำนิติบัญญัติ แห่งชำติ และรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
คนที่ ๑ ควำมสอดคล้อ งกั บ แผนงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บกำรพั ฒนำบุ คลำกรของสำนั กงำนฯ เพื่ อให้
แผนพัฒนำบุคลำกรได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และควำมคิดเห็นของบุคลำกร รวมทั้งกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องอัน ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ
ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงต้องให้ควำมสำคัญ กับ กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตลอดจนถึงผลกระทบกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ได้จัดทำขึ้นนี้
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ สำหรับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
โดยตรง และหน่วยงำนภำยในสำนักงำนฯ ทุกหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดันกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำประสงค์
โดยข้ อ มู ล ที่ น ำมำใช้ ในกำรวิ เครำะห์ เพื่ อ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร ส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง
๒. แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
- แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
- แนวทำงกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๕. มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
- มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
- ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กันยำย ๒๕๖๑)
๖. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๗. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๘. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ปี ๒๕๖๑
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
๙. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน
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๔

ความสอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความสอดคล้อง

ประเด็นมุง่ เน้นในการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย
และทันต่อการเปลีย่ นแปลง

แผนการปฏิรปู ประเทศ

บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ
ดิจทิ ลั เพือ่ สนับสนุนการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายทีร่ ฐั บาลให้ความสาคัญ
ได้แก่ Thailand 4.0

มีผนู้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถขับเคลือ่ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ให้บรรลุเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตอบสนองต่อความต้องการ
ขององค์กรและผูร้ บั บริการ
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บุคลากรยึดมัน่ หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทางาน
ของบุคลากรให้มคี วามสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และมีจติ สานึกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาบุคลากรเกิดประสิทธิผล
และความคุม้ ค่า

๕
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลในการวิเคราะห์

นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง
 เตรียมการเพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญทั้งด้านบุคลากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 หมั่นเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ให้ก้าวทันกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุง่
พัฒนาทักษะและความรู้ทั้งด้านวิชาการ
กฎหมาย เพื่อให้เป็นบุคลากรทีด่ ี
เก่ง มีคุณภาพ และมีความสุข
การเชื่อมโยงการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการสู่การพัฒนาบุคลากร
 การนาผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) และการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากร ไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
ระบบการบริหารงานบุคคล
 ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ
 ระบบสืบทอดตาแหน่งนักบริหาร
 ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง
 ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมาย
และวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ และ ๕.๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. 256๑ – 256๕)
ยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๒. ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิง่ ที่ถูกต้อง
๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้าน
กระบวนการนิติบัญญัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนการจัดการความรู้ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน

มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานที่ ก.ร. กาหนด

การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทางานของบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
และผลักดันการปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

การประเมินความคุ้มค่า
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

แผนปฏิบตั กิ าร
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๔๔ โครงการ
(๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
 ระยะเวลาดาเนินการ
 งบประมาณของโครงการ
 ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร
จานวน 1๒,๓๔๘,๒00 บาท



๑. การฝึกอบรมและสัมมนา ๖,๓๘๑,๕๐๐ บาท
๒. ทุนการศึกษา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. การพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ๒,๑๖๖,๗๐๐ บาท
๔. การแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง ๒
ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)
๑. เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญทั้งด้ำนบุคลำกร และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๒. ปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สำมัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนำประเทศชำติ และส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับกำรปกครองภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระ
มหำกษัริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงกลไกในกำรรับฟังประเด็นปัญหำ
ต่ำงๆ ของประชำชนรวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูล และภำรกิจต่ำงๆ ด้ำนนิติบัญญัติแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง
๔. หมั่นเสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ ควำมรู้ด้วยตนเอง ให้ก้ำวทันกับสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ผู้บริหำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๑. แผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรผู้บริหำร
ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มและให้ ค วำมส ำคั ญ พร้ อ มทั้ งต้ อ งค ำนึ งถึ งควำมสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนต่ ำ งๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. กำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร จะต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำทักษะและควำมรู้
ทั้งด้ำนวิชำกำร กฎหมำย และในเรื่องของกำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ข้ำรำชกำรทุกระดับ
สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นบุคลำกรที่ดี เก่ง
มีคุณภำพ และมีควำมสุข
๓. ยกระดับกำรปฏิบัติงำนโดยให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรทำงำนแบบบูรณำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอันจะส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์องค์กร
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ มี ก ำรก ำหนดโครงกำรและกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของผู้ บริ หำรระดั บสู ง
โดยกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นมืออำชีพทั้งด้ำนวิชำกำร
และกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล ยึดเพื่อรองรับรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง
ควำมสั ม พั น ธ์ แ ละควำมผำสุ ก ในกำรท ำงำนของบุ ค ลำกร และมี ข วั ญ ก ำลั ง ใจในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรำพระรำชบัญญัติและภำรกิจ ต่ำงๆ ของสำนักงำนฯ ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๒. แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์ สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
และกำรติด ตำมประเมิ น ผลของส ำนั กงำนเลขำธิก ำรวุฒิ สภำอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพและประสิท ธิผ ล
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำนิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
๒

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, กรอบตัวชี้วัด ผู้รบั ผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒), ๑-๒
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรที่เป็นเลิศในกำรส่งเสริม สนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ
พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมและสนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issue)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ : มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนำระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ
๑.๓ พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
๑.๔ พัฒนำระบบกำรติดตำมและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
เป้ำประสงค์ : มีองค์ควำมรู้ในงำนด้ำนกฎหมำย วิชำกำร เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
ฝ่ำยนิติบัญญัติ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนำนักกฎหมำยนิติบัญญัติให้มีองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
๒.๒ พัฒนำนักกฎหมำยนิติบัญญัติให้มีควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบกฎหมำยของประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ
๒.๓ พัฒนำบุคลำกร (นิติกร/วิทยำกร) ให้มีขีดควำมสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบ
เนื้อหำ และควำมเชื่อมโยงของกฎหมำย
๒.๔ พัฒนำระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนกำรนิติบัญญัติของวุฒิสภำให้มีประสิทธิภำพ
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำย และวิชำกำรเพื่อตอบสนองกำรดำเนินกำรของสมำชิกวุฒิสภำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย
เป้ำประสงค์ : สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้
ก้ำวหน้ำ ทันสมัย และครอบคลุมภำรกิจของวุฒิสภำ
กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนำระบบและบำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนภำรกิจ
ของวุฒิสภำ และสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีประสิทธิภำพ
๓.๒ บูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำ และ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๓.๓ กำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร
เป้ำประสงค์ : ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของวุฒิสภำ/
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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๘
กลยุทธ์
๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
๔.๒ กำรสร้ำงกำรรับรู้ และเข้ำใจเกี่ยวกับวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ผ่ำนช่องทำงสื่อ
๔.๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ
เป้ ำประสงค์ : บุคลำกรมีศักยภำพในกำรสนับสนุนด้ำนนิติบัญ ญั ติ และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กลยุทธ์
๕.๑ พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย
๕.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
๕.๓ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ
เป้ำประสงค์ : สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำมีกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิตบิ ัญญัติกับหน่วยงำนภำยใน
และต่ำงประเทศ
กลยุทธ์
๖.๑ พัฒนำและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในประเทศ
๖.๒ พัฒนำและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
ค่ำนิ ยมของสำนั ก งำนเลขำธิก ำรวุฒิ สภำ จะใช้ คำว่ำ SENATE ซึ่งมีค วำมหมำยว่ำ วุฒิ ส ภำ
มีรำยละเอียดของเนื้อหำตำมตัวอักษร ดังนี้
S = Service Mind
จิตบริกำร
E = Ethics
จริยธรรม
N = Nation Interest
เพื่อประเทศชำติ
A = Accountability
สำนึกรับผิดชอบ
T = Team Work
ทำงำนเป็นทีม
E = Effectiveness
ประสิทธิผล
วัฒนธรรมองค์กร
- สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์
แผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ดังกล่ำว ได้กำหนดให้กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่จะช่วยผลักดัน กำรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕
กำรพัฒ นำทรัพยำกรบุ คคลให้มีควำมเป็นเลิศ ดังนั้น กำรจัด ทำแผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรกำหนดโครงกำรและกิจกรรม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ดั งกล่ ำว เพื่ อ พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ ส ำมำรถผลั ก ดั น ควำมส ำเร็ จ
ตำมเป้ ำ ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำนฯ และบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ โดยได้ รั บ
กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
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๙
๓. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
อ.ก.ร. เฉพำะกิจ ได้ศึกษำและจัดทำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำและคณะทำงำนศึกษำและจัดทำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำได้รวบรวมประเด็นปัจจัยต่ำงๆ กอปรกับผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ผ่ำนมำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน
นำมำดำเนินกำรศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์ และจัดทำเป็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สำหรับกำรบังคับใช้เป็นระยะเวลำ ๕ ปี เพื่อกำหนด
กรอบทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ให้สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติภำรกิจหลักด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญั ติ รวมทั้งสำมำรถรองรับสภำพแวดล้อม
และบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง สร้ำงบุคลำกรของรัฐสภำให้เป็นบุคลำกรที่ทันสมัย อีกทั้ งเป็นคนดี
คนเก่ ง สำมำรถปฏิ บั ติ งำนเพื่ อบรรลุ เป้ ำหมำยของส่ วนรำชกำรสั งกั ดรั ฐสภำได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ที่มีควำมสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
วิสยั ทัศน์
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุ คคลของส่วนรำชกำรสังกั ดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิ บำลให้เป็ นคนดี
คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
๒. ขับเคลื่อนและผลักดันกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร
๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีศักยภำพสูง
๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์
๑. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก ยึดหลักธรรมำภิบำล รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
๒. ทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม มำตรฐำนทำงจริยธรรม และวินัยข้ำรำชกำร
๓. ทรัพยำกรบุคคลมีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง นำระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกิจ
ด้ำนนิติบัญญัติ
๔. ทรัพยำกรบุคคลมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุข ควำมสมดุล รักและผูกพันต่อองค์กร
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพยึดหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
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๑๐
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และนำเทคโนโลยี
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒ นำคุณ ภำพชีวิ ต ให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุลตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องและสนับสนุนควำมสำเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่กำหนด ซึ่งโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒ นำบุคลำกรฯ ที่กำหนด มีควำมสอดคล้องกับกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยยึดถือ
ผลงำนเป็นหลักตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สำมำรถปฏิบัติภำรกิจของรัฐสภำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมเชี่ยวชำญมีศักยภำพสูง ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้มีควำมสุขตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๔.๑ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ โดยให้มี ควำมสอดคล้องกั บภำรกิ จ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำนฯ นโยบำยผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง สภำวะแวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
กำรดำเนินงำนขององค์กร และเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) เพื่ อใช้เป็ นแนวทำงในกำรพั ฒนำองค์ กรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management : KM) ให้หน่วยงำนได้ยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน โดยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
และรองรับต่อต่อสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ได้จัดทำกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่มีควำมสำคัญต่อองค์กร คือควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กร
ให้ บรรลุ เป้ ำหมำย สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรหรื อส่ งผลประโยชน์ ต่ อผู้ รั บบริ กำร และควำมรู้ที่ ช่ วย
แก้ปัญหำหรือดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนขององค์กร โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในกำร
วิเครำะห์ รวบรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ และ
พั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำน รวมทั้ ง มี กำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรน ำองค์ ควำมรู้ไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อน ำไปสู่
ผลสั ม ฤทธิ์ ในกำรจั ด กำรควำมรู้ ซึ่ งสนั บ สนุ น กำรบรรลุ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละกำรให้ บ ริ ก ำรที่ ดี ยิ่ งขึ้ น
โดยได้มีแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อนำมำจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
โดยกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ดังนี้
๑. วิเครำะห์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร
๑.๑ สนับสนุนยุทธศำสตร์องค์กร
- จำเป็นต่องำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศำสตร์
- จำเป็นต่อกำรแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรทำงำนสำคัญ และควรเป็น
กระบวนกำรทำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร
- สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดสำคัญของขององค์กร
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๑๑
๑.๒ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
- จำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรทำงำนที่ส่งผลประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
- สอดคล้องกับประเด็นกำรปรับปรุงควำมพึงพอใจเร่งด่วน ๕ ประเด็น
 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรประชำสัมพันธ์องค์กร
 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนนิติบัญญัติ
 งำนด้ำนวิชำกำร
 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๓ เรื่องสำคัญเร่งด่วนหรือปัญหำสำคัญขององค์กร
- จำเป็นต่อกำรดำเนินกำรในเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบันและเตรียมควำมพร้อม
ในอนำคต
- ปัญหำสำคัญเร่งด่วนขององค์กร
๒. จัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ
- คน / กระบวนกำร /เทคโนโลยีกำรจัดกำร
- กำรบ่งชี้ควำมรู้ / กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ /กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ /
กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ / กำรเข้ำถึงควำมรู้ / กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ / กำรเรียนรู้
- ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
ระหว่ำงบุคลำกร และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเชื่อมโยง จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนำกำรทำงำน
๓. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ควำมรู้
- ติ ดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ ประโยชน์ หรือกำรเรี ยนรู้ เพื่ อน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ จริ ง
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรควำมรู้ เช่น กำรพัฒนำงำน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรตัดสินใจ กำรปรับหรือวำงแผนกลยุทธ์และ
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มองค์กรเป็นต้น
ดั งนั้ น กำรจั ด กำรควำมรู้ ข องส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ จั ด กำรควำมรู้ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรสนั บ สนุ น ภำรกิ จ และยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ร
ให้ บรรลุเป้ำหมำย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร เพื่ อพัฒ นำไปสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
๔.๒ แผนยุทธศำสตร์ดำ้ นประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ทิศทำงกำรทำงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สำรสนเทศ กำรวิ จั ย และพั ฒ นำด้ ำ นนโยบำยและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของสถำบันนิติบัญญัติ และมีพันธกิจดังนี้
๑. สนั บ สนุ น สถำบั น นิ ติ บั ญ ญั ติ ในกำรขั บ เคลื่อ นประชำคมอำเซียนตำมบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ กฎบัตรอำเซียนและพันธกรณีของรัฐสมำชิกอำเซียน และกำรแสดงบทบำทของรัฐสภำ
ในเวทีประชำคมอำเซียนและรัฐสภำระหว่ำงประเทศ
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๑๒
๒. ขับเคลื่อนงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนประชำคมอำเซียน และด้ำนกำรวิจัยและพั ฒ นำกฎหมำยให้ครอบคลุมสำมเสำหลักประชำคม
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยในส่วนของกฎหมำย ได้แก่ กฎหมำยภำยใน กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
กฎหมำยในอำเซียน และกำรบูรณำกำรกฎหมำย
๓. พั ฒ นำควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นประชำคมอำเซี ย นกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ ำ ยทั้ งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนขยำยขอบเขตควำมร่วมมือที่มีอยู่เดิม
๔. ยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ด้ำนนโยบำย
และภำษำอังกฤษ ภำษำอำเซียนแก่ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลควำมรู้
ไปสู่กำรปฏิบัติ
ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำนประชำคมอำเซี ย นของรัฐ สภำ ได้ ก ำหนดประเด็ น เชิ งยุ ท ธศำสตร์
ที่สำคัญไว้ ๔ ประกำร ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและยกระดับโครงสร้ำง ระบบงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของ
รัฐสภำ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรทำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติในด้ำนประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้รัฐสภำมีศูนย์สำรสนเทศด้นประชำคมอำเซียน กำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำเครือข่ำยด้ำนประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของข้ำรำชกำรรัฐสภำให้มีสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนด้นประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ด้ ำนประชำคมอำเซียนของส่ วนรำชกำรสั งกัดรัฐสภำ เพื่ อให้ มี กำรบู รณำกำรในกำรพั ฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องประชำคมอำเซียนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
๔.๓ แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลือ่ นและผลักดันกำรปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมข้ ำรำชกำรรั ฐสภำ ได้ จัด ท ำยุ ทธศำสตร์กำรขั บ เคลื่ อนและ
ผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพื่ อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำปฏิบั ติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำมีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และกำรใช้กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม เพื่อให้กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่กำหนดไว้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ประเด็น ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและปรับปรุง ระบบ กลไก มำตรกำร และแนวทำง
ในกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
เป้ำประสงค์หลัก : วำงระเบียบ แนวทำง หรือมำตรกำรจำเป็นที่สนับสนุนต่อกำรใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒ นำบุคลำกรให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก : สร้ำ งกระบวนกำรที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิ ด บุ ค คลแบบอย่ ำงที่ ยึ ด มั่ น
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและตอบสนองกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก : สร้ ำงเครื อ ข่ ำ ยคุ ณ ธรรมทั้ ง ภำยในและภำยนอกส่ ว นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นและกำรยอมรับ เชื่อถือต่อองค์กรและบุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำฐำนข้อมูลวิชำกำรและพฤติกรรมทำงจริยธรรม
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก : สร้ำ งฐำนข้ อ มู ล ทำงวิ ช ำกำรและพฤติ ก รรมทำงจริ ย ธรรมเพื่ อ
ตอบสนองกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสั มฤทธิ์ผล ข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำร
และระดั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำของส ำนั ก /กลุ่ ม /กลุ่ ม งำน จะต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ และเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี
โดยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติต ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ เกิด
กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงำน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ำยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในกำรมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔.๔ แนวทำงกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ กำรทำงำนของบุคลำกรภำยในสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มแี นวทำงในกำรจัดทำกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
กำรทำงำนของบุคลำกรภำยในสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุขและควำมสมดุล
ในชีวิตกำรทำงำน ตลอดจนมีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
ในระยะยำว ตำมแนวทำง Happy 8๓ ซึ่งสอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะองค์กรของกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ดังนี้
๑. Happy Body : มีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยและใจ เป็นกำรส่งเสริมด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
ร่ำงกำย ออกกำลังกำย และรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงำนมีร่ำงกำยที่แข็งแรง จิตใจ
แจ่มใส เบิกบำน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. Happy Heart : มี น้ ำใจเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ ต่ อกั น เป็ นกำรส่งเสริมควำมมี น้ ำใจไมตรี
เอื้ออำทรต่อกันในที่ทำงำน เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรักใคร่ปรองดอง สำมัคคีกัน
๓. Happy Relax : รู้จักผ่อนคลำยต่อสิ่งต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำงควำมสนุกสนำน ผ่อนคลำย
ควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียดจำกกำรทำงำน ช่วยให้พนักงำนมีขวัญและกำลังใจที่ดี และทำให้พนักงำน
มีโอกำสสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน
๔. Happy Brain : ใฝ่ รู้ มี ก ำรส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำหำควำมรู้ ทั ก ษะ ประสบกำรณ์
ให้พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเองตลอดเวลำจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ โอกำสต่ำงๆ เพื่อนำไปสู่กำรเป็นมืออำชีพ
และควำมมั่งคงก้ำวหน้ำในกำรงำน
๕. Happy Money : มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนใช้จ่ำย
อย่ำงประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยำมจำเป็น

๓

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ “กล่องแห่งควำมสุข ๘ ประกำร” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม
๒๕๖๐, จำก http://happy-workplace.com/index.php/เกี่ยวกับเรำ/37-8-box.html
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔
๖. Happy Soul : มี ค วำมศรั ท ธำในศำสนำ และมี ศี ล ธรรมในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต
เป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขสงบทำงจิตใจอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุข
๗. Happy Family : มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรัก
ควำมผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภำพที่ดี ระหว่ำงครอบครัวของพนักงำนกับองค์กร
๘. Happy Society : สั งคมดี เป็ น กำรส่ งเสริ มควำมรั ก สำมั ค คี เอื้ อเฟื้ อต่ อชุ ม ชน
ที่ทำงำน ชุมชนที่พักอำศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ำง ซึ่งหำกสังคมรอบข้ำงดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมี
ควำมสุขไปด้วย
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรพิจำรณำกำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๕. มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ ง ตำมพระรำชบั ญ ญั ติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้กำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหำร อำนวยกำร
วิชำกำร และทั่วไป และจำแนกสำยงำนและระดับตำแหน่งของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำมลักษณะงำน
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรดำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งฯ ดังนี้
๑. กลุ่มเป้ำหมำยของข้ำรำชกำรในกำรพัฒนำ – กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนั กงำนฯ จะครอบคลุ ม บุ ค ลำกรทั้ ง ๔ ประเภทต ำแหน่ ง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ ง ได้ แ ก่
ตำแหน่งประเภทบริหำร ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำแหน่งประเภทวิชำกำร และตำแหน่งประเภททั่วไป
๒. หน้ ำที่ ควำมรับผิด ชอบหลัก – ดำเนิ นกำรฝึก อบรมและพั ฒ นำที่สอดคล้องต่ อหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ประกอบด้วย
- ข้ำรำชกำรประเภทตำแหน่งบริหำรและอำนวยกำร ได้แก่ ด้ำนแผนงำน ด้ำนกำรบริหำรงำน
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
- ข้ำรำชกำรประเภทตำแหน่งวิชำกำรและทั่วไป ได้แก่ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๓. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับ ตำแหน่ง – พิจำรณำถึง
ควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วย มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ในตำแหน่ ง ที่ มี ทั กษะที่ จ ำเป็ น สำหรับ กำรปฏิ บั ติ งำนในตำแหน่ ง และมี ส มรรถนะที่ จ ำเป็ น สำหรับ
กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ซึ่งรำยละเอียดของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง จะมี ก ำรก ำหนดไว้ต ำมหนั งสื อ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่ องมำตรฐำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕
มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จำเป็ นสำหรับต ำแหน่ งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญ (ตำมหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕) ได้กำหนดระดับ
ของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จำเป็ นส ำหรับ ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมั ญ ในแต่ล ะ
ประเภทต ำแหน่ ง ซึ่ งข้ ำรำชกำรของส ำนั ก งำนฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) กำหนด ดังนี้
๓.๑ มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งประเภททั่วไป
วิชำกำร อำนวยกำร และบริหำร ประกอบด้วย
๑) ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
๒) ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร
๓.๒ มำตรฐำนด้ำนทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร
อำนวยกำร และบริหำร ประกอบด้วย
๑) กำรใช้คอมพิวเตอร์
๒) กำรใช้ภำษำอังกฤษ
๓) กำรคำนวณ
๔) กำรจัดกำรข้อมูล
๓.๓ มำตรฐำนด้ำนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
วิชำกำร และอำนวยกำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓) สมรรถนะ
เฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และสำหรับตำแหน่ งประเภทบริหำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก
๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร
๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๕ สมรรถนะ ได้แก่
๑) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) บริกำรที่ดี
๓) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๔) กำรยืดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕) กำรทำงำนเป็นทีม
๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ๖ สมรรถนะ ได้แก่
๑) สภำวะผู้นำ
๒) วิสัยทัศน์
๓) กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๔) ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๕) กำรควบคุมตนเอง
๖) กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน
โดยกำหนดให้ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทบริหำร และอำนวยกำร จะต้องมีสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่ำว และข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ
จะต้องมีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ และศักยภำพ
เพื่อทำกำรปรับเปลี่ยน
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๑๖
๓) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นกำร
ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ อ ย่ ำ งน้ อ ย ๓ สมรรถนะ ที่ เหมำะสมกั บ หน้ ำ ที่
และควำมรับผิดชอบของตำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร และอำนวยกำร สำยงำน และระดับตำแหน่ง
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่ สอดคล้องต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญดังกล่ำว โดยนำรำยละเอียดของควำมรู้
ทักษะ สมรรถนะตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง มำเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดโครงกำรพั ฒ นำข้ ำ รำชกำรในแต่ ล ะประเภท ระดั บ และสำยงำน ให้ มี ค วำมเหมำะสม
และสอดคล้องต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมที่กำหนดได้ ดังนี้
๑. กำรพัฒ นำทั กษะที่จำเป็ น สำหรับกำรปฏิ บัติ งำน โดยกำรจัด โครงกำรพั ฒ นำทัก ษะของ
บุคลำกร ซึ่งประกอบด้วยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ กำรพัฒนำทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรคำนวณ และ
กำรจัดกำรข้อมูล เพื่อให้ข้ำรำชกำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะเฉพำะงำนของบุคลำกร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมควำมต้องกำรและจำเป็นของหน่วยงำนในสำนักงำนฯ และโครงกำร
ส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำ/อบรมกับหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสม และควำมจำเป็ น ของข้ำรำชกำรในแต่ ละตำแหน่งและสำยงำน เพื่ อให้ ข้ำรำชกำร
มีค วำมรู้ ควำมเชี่ ย วชำญที่ เหมำะสมตำมต ำแหน่ งและระดั บ ชั้ น งำน สำมำรถปฏิ บั ติ งำนในหน้ ำที่
ให้มีประสิทธิภำพ
๓. กำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
หลั ก ของบุ ค ลำกร (Core Competency) เพื่ อ น ำผลจำกกำรประเมิ น สมรรถนะหลั ก (Core
Competency) สมรรถนะทำงกำรบริ ห ำร (Management Competency) สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพำะด้ำนของควำมเป็นมืออำชีพ
ซึ่งจะมีกำรประเมินตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำร มำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งผู้ที่ต้อง
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ จะมีกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
ซึ่ งผู้ บั งคั บ บั ญ ชำและผู้ ได้ รับ กำรพั ฒ นำ มี ก ำรหำรื อ ร่ วมกั น ในกำรก ำหนดกิ จ กรรมในกำรพั ฒ นำ
ที่เหมำะสม เพื่อให้ข้ำรำชกำรมีสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำบุคลำกรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
ให้ ตรงกั บควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จ ำเป็ นต่อกำรปฏิ บั ติงำนของบุ คลำกรแต่ละ
ประเภทและระดับตำแหน่ งมำกขึ้น โดยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับบุคลำกรเป็ นรำยบุคคล
โดยเฉพำะกำรพัฒนำในขณะปฏิบัติงำน (On the Job Training) ด้วยวิธีกำรที่นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม
(Non Training) เช่ น กำรสอนงำน กำรให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในกำรปฏิ บั ติ งำน (Feedback) เป็ น ต้ น
ซึ่งผู้บังคับบัญชำควรพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน และพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อร่วมกันกำหนดวิธีกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับผู้รับกำรพัฒนำ ซึ่งจะทำให้กำรพัฒนำบุคลำกรสอดคล้อง
กับควำมจำเป็นของบุคลำกรรำยบุคคล เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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๑๗
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจำรณำ
เรื่อง กำรทบทวนปรับปรุงมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญแล้ว เห็นว่ำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร
และบุคลำกรภำครัฐเพื่ อกำรปรับเปลี่ยนเป็น รัฐบำลดิจิทัลตำมมติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำงๆ
ของรัฐ บำล ที่ ป ระชุ ม จึ งมี ม ติ เห็ น ชอบตำมผลกำรพิ จ ำรณำของ อ.ก.ร.ระบบงำนและอั ต รำก ำลั ง
โดยกำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต้องมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ก.ร. ได้กำหนดให้ มี
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่ำว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร
โดยให้ดำเนินกำรพัฒ นำบุคลำกรให้มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตำมที่กำหนดและให้ดำเนินกำร
ประเมินผลทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมิน
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ระบบงำนและอัตรำกำลังเพื่อพิจำรณำ สำหรับระยะที่สอง
ให้มีผลบังคับใช้สำหรับประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำกำหนด
ระยะเวลำในกำรบังคับใช้ไว้ในยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้ ง นี้ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมพร้ อ มของข้ ำ รำชกำรรั ฐ สภำสำมั ญ
ในกำรดำเนินกำรตำมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
คำจำกัดควำมของทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะในกำรนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์
โทรศั พ ท์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ ออนไลน์ มำใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในกำรสื่ อ สำร
กำรปฏิบัติงำน และกำรทำงำนร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำน หรือระบบงำนในองค์กร
ให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
เกณฑ์ในกำรกำหนดระดับทักษะและคำอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละระดับ
กำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหำร ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ที่ปรึกษำ ผู้อำนวยกำร
โดยเป็นผู้นำด้ำนดิจิทัลที่สำมำรถกำหนดนโยบำยและทิศทำงขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดัน
ให้ข้ำรำชกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรให้มีควำมทันสมัย โดยนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในองค์กรรวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรตัดสินใจ กำหนดนโยบำยหรือ
ทิศทำงองค์กร
กลุ่มที่ ๒ ผู้ทำงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ
เจ้ำพนั กงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผู้ที่สำมำรถเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร สำมำรถดูแล บำรุงรักษำระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ สำมำรถพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนอกเหนือจำกกลุ่มที่ ๑ และ ๒ โดยเป็น
ผู้ที่ รู้เท่ำทัน กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม
ถูกต้อง ปลอดภัย สำมำรถเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองและผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งได้ ก ำหนดโครงกำรและกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งต่ อ กำรพั ฒ นำด้ ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อรองรับรัฐสภาแห่งใหม่และความเป็นดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘
๖. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรให้ควำมสำคัญต่อหลักควำมคุม้ ค่ำในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสะท้อนถึงกำรให้ควำมสำคัญ
กับผลิตภำพของบุคลำกร (Human Productivity) หำกองค์กรต่ำงๆ นำหลักกำรวัดควำมคุ้มค่ำมำใช้
ในกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลจะท ำให้ อ งค์ ก รแห่ ง นั้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและยกระดั บ มำตรฐำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบควำมสำเร็จได้ กำรประเมินและกำรสร้ำง
ควำมคุ้มค่ำด้ำนทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นมิติใหม่ เพรำะเป็นองค์ประกอบสำคัญของมำตรฐำนควำมสำเร็จ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะขี ดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Scorecard)
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้กำหนดเรื่องกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรไปใช้ปฏิบัติ
อย่ำงจริงจัง จึงพิจำรณำเลือกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะเลือกนำมำ
เป็นโครงกำรนำร่องกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ ที่มีกำรกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่ำงถูกต้อง สำมำรถ
ประเมิน ควำมสำเร็จ และประโยชน์ ที่เกิดกับบุคลำกร ส่วนรำชกำร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สำหรับ
กำรคัดเลือกโครงกำรที่จะนำมำประเมิน ต้องเป็นโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง
ตอบสนองเป้ำหมำยของพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร และกำหนดตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ที่จะนำมำประเมิน และเพื่อเป็นกรอบในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและ
กำรกำหนดตัวชี้วัดในกำรวัดผลสำเร็จของโครงกำรดังต่อไปนี้
๖.๑ สำระสำคัญของกรอบตัวชีว้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการฯ
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสาเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้าน
พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีคำอธิบำยว่ำ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดย
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดกรอบตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นควำมสำคัญ
ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรให้โครงกำรสำคัญๆ จึงเห็นควรให้มีกำรประเมิ นตัวชี้วัดร้อยละ
ความสาเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้ ง นี้ ส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ได้ เลื อ กโครงกำรที่ จ ะน ำมำประเมิ น ควำมคุ้ ม ค่ ำ
โดยสำมำรถคัดเลือกโครงกำรที่จะนำมำประเมินตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
๑. เป็น โครงกำรที่มีควำมสำคัญ และมีส่วนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร
หรือยุทธศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๒. เป็นโครงกำรที่ส่งผลลัพธ์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้ทรัพยำกรบุคคล
มีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำนที่ปฏิบัติ และสำมำรถนำควำมรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๓. เป็น โครงกำรที่ ดำเนิ นกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีระยะเวลำ
ดำเนินกำรพอสมควร โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถติดตำมและประเมินผลกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, กรอบตัวชี้วัด ผู้รบั ผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒), ๑๔๕
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙
๔. เป็นโครงกำรที่มีผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำรส่งผลให้โครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ดว้ ย โดยอำจเป็นโครงกำรย่อยในโครงกำรใหญ่ทผี่ ลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร
และใช้งบประมำณส่งผลให้โครงกำรใหญ่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
โดยสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้คัดเลือกโครงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ จำนวน ๕ โครงกำร ดังนี้
(๑) โครงกำรพั ฒ นำกำรจั ด ท ำข้ อ มู ลวิช ำกำรเพื่ อ สนั บ สนุ น งำนนิ ติ บั ญ ญั ติ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรสำยงำนนิติกำร
(๒) โครงกำรพั ฒ นำกำรจั ด ท ำข้ อ มู ลวิช ำกำรเพื่ อ สนั บ สนุ น งำนนิ ติ บั ญ ญั ติ ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร
(๓) โครงกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
(๔) โครงกำรพั ฒ นำควำมรู้ แ ละทั ก ษะเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจรัฐสภำ
(๕) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
๖.๒ แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบกำรประเมินผลโครงกำร
นักวิชำกำรทำงกำรประเมินหลำยคนได้มีกำรอธิบำยรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร
ซึ่ งมี ควำมสอดคล้ องกั บกำรวั ดผลส ำเร็ จของโครงกำรตำมกรอบตั วชี้ วั ดฯ โดยวั ฒนำ วงศ์ เกี ยรติ รั ตน์
ได้กล่ำวถึงรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร๕ ดังต่อไปนี้
รูปแบบของกำรประเมินผลมี ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation) โดยการประเมินผลประสิทธิภาพ เป็นการศึ กษาประสิทธิภาพของผลผลิต
ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณ ภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ส่วนการประเมินผล
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาว่าประสิทธิภาพของผลผลิตที่แตกต่างไปจากแผน
เกิดจากกระบวนการจัดทากิจกรรมใดบ้าง
โดยมีประเด็นของการประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การได้ผลผลิต (Outputs) ของผลผลิต/โครงการในระยะเวลาที่กาหนด
(2) ประเมินผลการจัดหาทรัพยากรในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กาหนด
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต /โครงการที่มีต่อ
กระบวนการดาเนินกิจกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
(4) เปรียบเทียบมูลค่าของผลผลิตที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(5) สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
๒. การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation) เป็น การประเมิ นผลเมื่อ สิ้นสุ ด โครงการ (Post-Project Evaluation)
เน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือผลลัพธ์ (Outcome) โดยศึกษาว่าการดาเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเกิดจากผลผลิตใดบ้าง มากน้อยเพียงใด
๕

วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์, กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรแบบมุง่ เน้นผลงำนในภำครัฐ, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย), ๑๑๗ - ๑๑๙
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐
โดยมีประเด็นในการประเมินประสิทธิผล ดังนี้
(1) ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
(2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ Cost-Effectiveness ของผลผลิต/โครงการ
(3) วิ เคราะห์ ปั จจั ยภายนอกที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุ มของผลผลิ ต/โครงการที่ มี ต่ อ
ความสาเร็จของผลผลิต/โครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
3. การประเมิ น ผลกระทบ (Impact Evaluation) เน้ น การวิ เคราะห์ ผ ลที่ ได้ รั บ
ต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถ “เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุน” การบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาได้หรือไม่ เพียงใด
โดยมีประเด็นในการประเมินผลกระทบ ดังนี้
(1) ประเมินผลความสาเร็จตามเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกาหนด และประเมินผล
กระทบของผลผลิต/โครงการที่ให้ผลตอบแทนที่แสดงความคุ้มค่าของภารกิจตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
(2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต /โครงการที่มีต่อ
ความสาเร็จของแผนงานและผลสาเร็จของผลผลิต/โครงการภายใต้แผนงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)๖
ได้กาหนดกรอบการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ซึ่งให้ความสาคัญกับประเด็น
การทางานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
๑. ประสิทธิผลกำรปฏิบัติภำรกิจ เป็นกำรประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ของกำรปฏิบัติภำรกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติภำรกิจว่ำมีควำมสอดคล้องเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลที่คำดไว้ว่ำจะได้รับที่กำหนดไว้ ก่อนดำเนินกำรหรือไม่ โดยพิจำรณำจำก
ตัวชี้วัด ๒ ด้ำน ได้แก่ กำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติภำรกิจ และควำมพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่
ได้รับจำกผลผลิตหรือบริกำร โดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดประสิทธิผลดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1. การบรรลุวัตถุประสงค์




2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์



ตัวอย่างตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ (ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อค่าใช้จา่ ยรวม
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)

๒. ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจ หมำยถึง กำรประเมินควำมเหมำะสมสอดคล้องของ
กำรใช้ทรัพยำกรและกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้ได้มำซึ่งผลผลิตตำมวัตถุประสงค์ โดยพิจำรณำจำก
ผลผลิ ตเที ยบกั บต้ น ทุ น ทั้ งหมด กำรจั ด หำทรั พยำกรที่ ได้ มำตรฐำน มี ค่ ำใช้ จ่ ำยที่ เหมำะสม รวมทั้ ง
มีกระบวนกำรทำงำนที่ประหยัดทรัพยำกร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมี ๒ ด้ำน ได้แก่ ประสิทธิ ภำพกำรผลิต และ
กำรประหยัดโดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดประสิทธิภำพไว้ดังนี้

๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, คู่มือกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของภำครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓), ๕-๙
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑
ประเด็นกำรประเมินผล
1. ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน








2. กำรประหยัด




ตัวอย่ำงตัวชีว้ ดั
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิต
สัดส่วนจำนวนผลผลิตต่อปัจจัยนำเข้ำ เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อ
เครื่องจักร
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนเทียบกับแผน
สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำรเปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ลดลง
สัดส่วนงบประมำณที่สำมำรถประหยัดได้ในกำรปฏิบัติภำรกิจ
สัดส่วนงบประมำณที่ใช้จัดหำปัจจัยกำรผลิต เกี่ยวกับแผนที่กำหนดไว้

๓. ผลกระทบ หมำยถึง ผลอันสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ ทั้งที่คำดหมำยหรือตั้งใจ และ
ไม่ได้คำดหมำย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่ำงและภำยหลังกำรปฏิบัติภำรกิจ ที่อำจกระทบต่อกำรพัฒนำในมิติอื่น
หรือกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนอื่น หรือประชำชนทั้ง ที่เป็น กลุ่ม เป้ำหมำยและกลุ่ม อื่น ทั้ง ใน
และนอกพื้นที่ กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ภำครัฐ ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบ ในมิติที่สำมำรถประเมินใน
รูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิ น นอกจำกนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ ได้ดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ภำครัฐด้วย โดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดผลกระทบไว้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
ผลกระทบที่มีต่อประชาชน
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางสังคม
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง

ตัวอย่างตัวชี้วัด






พฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป สุขภำพอนำมัยดีขึ้น รำยได้ครัวเรือนดีขึ้น

รำยได้ประชำชำติเพิ่มขึ้น มูลค่ำส่งออกเพิ่มขึ้น
โครงสร้ำงของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน เปลี่ยนไป
มลภาวะเปลี่ยนแปลงดีขนึ้ หรือเลวลง
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้น

ศิริวรรณ ศิริบุญ ได้กล่าวถึงกำรประเมิ นผลกำรดำเนิ น กำรว่า เป็น กำรเก็บรวบรวม
ข้อ มูล เกี ่ย วกับ องค์ป ระกอบที ่ส ำคัญ ของผลสัม ฤทธิ ์ก ำรปฏิบ ั ต ิง ำนที ่ส ะท้อ นประสิท ธิภ ำพ
ประสิทธิผลหรือผลกระทบของกำรดำเนินงำน ซึ่งกำรเก็บข้ อมูลนั้นเป็นไปเพื่อตรวจสอบและวั ดว่ำ
โครงกำรได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตำมเป้ำหมำยหรือไม่มำกน้อยเพียงใดและ
มีปัญหำและอุปสรรคอย่ำงไร ๗

๗

ศิริวรรณ ศิริบุญ, กำรติดตำมประเมินผลสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้, ๑๑-๒๑

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒
โดยได้สรุปควำมหมำยของผลผลิ ต ผลลัพธ์ และผลกระทบไว้ดังนี้
ผลผลิต : สิ่งที่ไ ด้จำกกำรดำเนิ น โครงกำร ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้ ำงทำงกำยภำพ
(Product) เป็น กำรให้บ ริก ำร (Service) เป็น กำรบริห ำรจัด กำร (Management) โดยมีป ระเด็น
ในกำรประเมิ นผลผลิต ได้แก่ เชิงงบประมำณ เชิงเวลำ และเชิงปริมำณ
ผลลัพธ์ : ผลสัมฤทธิ์ที่ไ ด้รับจำกผลผลิต ของกำรดำเนินโครงกำรทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยมีประเด็นในกำรทบทวนผลลัพธ์ เช่น เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้หรือไม่มีประโยชน์ ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไร เป็นต้น
ผลกระทบ : ผลที่ ต ำมมำจำกกำรดำเนิ น โครงกำรและกำรใช้ป ระโยชน์ โ ครงกำร
ซึ่งอำจมีผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนควำมมั่ นคง ด้ำนคุณภำพชีวิ ต ด้ำนสังคม
ด้ำ นสิ่งแวดล้อ ม และด้ำนกำรเมือ ง กำรบริห ำร เป็น ต้น โดยมีป ระเด็น ในกำรทบทวนผลกระทบ
เช่น ผลกระทบที่เกิด ขึ้น สอดคล้องกับทิศทำงในกำรพัฒ นำประเทศ/จังหวัด หรือไม่ กลุ่มเป้ำหมำย
ที่ได้ผลกระทบ เป็นต้น
ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้กล่ำวถึงประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรฝึกอบรม สรุปได้
ว่ำประสิทธิผลของกำรฝึกอบรม (Training Effectiveness) เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรคำดหวังจำกกำรฝึกอบรม
คือ ผลกระทบจำกกำรฝึกอบรม (Impacts) หมำยถึง ผลกระทบที่ทำให้กำไรสูงขึ้น หรือองค์กำรเติบโต
มำกขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกคนที่ได้รับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถมำกขึ้น สำหรับประสิทธิภำพ
ในกำรจั ด ฝึ ก อบรม (Training Efficiency) เป็ น ตั ว บ่ งชี้ ผ ลของกิ จ กรรมคื อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรจั ด
ฝึกอบรม ซึ่งสำมำรถวัดจำกประสิทธิภำพของกระบวนกำรในกำรจัดฝึกอบรม (Process Efficiency)
ซึ่งส่วนมำกจะวัดว่ำได้ดำเนิ นกำรจัดฝึกอบรมตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ชั่วโมงกำรฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมำณ เป็นต้น๘
นอกจำกนี้ ได้มีนักวิชำกำรได้นำเสนอรูปแบบหรือตัวแบบ (Model) ในกำรประเมินผล
โครงกำรฝึ ก อบรม ซึ่ ง รู ป แบบที่ ใช้ แ พร่ ห ลำยได้ แ ก่ รู ป แบบกำรประเมิ น ผลของเคิ ร์ ก แพททริ ก
(Kirkpatrick’s training evaluation model)
Kirkpatrick ได้ เสนอแนวคิ ด และวิธีการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของโครงการฝึก อบรม
โดยกาหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ
(1) การประเมินปฏิกิริยา (reaction evaluation) เป็นการ ตรวจสอบความรู้สึกหรือ
ความพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการฝึกอบรม
(2) การประเมินผลการเรียนรู้ (learning evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมโดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้( knowledge) ทักษะ (skills)
และเจตคติ (attitude)
(3) การประเมินพฤติกรรม (behavior evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผู้ผ่านการ
อบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการ หรือไม่

๘

ณรงค์วิทย์_แสนทอง, “เทคนิคกำรกำหนด KPIs ของกำรฝึกอบรม,” 3-4} สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม๒๕๖๐, จำก
https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_110003.pdf
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๒๓
(4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ (results evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่าผลจากการ อบรมได้เกิดผลดีต่อองค์การหรือเกิดผลกระทบต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์การดีขึ้นหรือไม่๙
ศิริชัย กำญจนวำสี ได้อธิบำยแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินในแต่ละระดับ๑๐ ดังต่อไปนี้
๑. กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction)
กำรประเมินปฏิกิริยำตอบสนองของผู้เข้ำรับกำรอบรม ว่ำมีควำมรู้สึกอย่ำงไร? เกี่ยวกับ
โครงกำร เช่น หลักสูตร/เนื้อหำสำระตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่ ? ควำมคิดเห็นต่อเอกสำร สถำนที่
โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลำของกำรอบรมว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงไร? วิทยำกรมีควำมเหมำะสมเพียงไร?
ได้รับควำมรู้ทักษะในระดับใคร มีควำมคำดหวังอย่ำงไรต่อกำรนำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้งำน เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) กำรสัมภำษณ์
หรือแบบสอบถำม ควรมีคำถำมแบบปลำยเปิดไว้ตอนท้ำยเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นตำมที่ต้องกำร
๒. กำรประเมินกำรเรียนรู้ (Learning)
กำรประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรอบรม เช่ น กำรเปลี่ ย นแปลง
กำรเรียนรู้ก่อน-หลังกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ ควำมรู้/ควำมคิด ทัศนคติ/ค่ำนิยม ทักษะ/กำรปฏิบัติ เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบสอบ (Test) แบบสอบภำคปฏิบัติ
(Performance Test) กำรสังเกตพฤติกรรม (observation)
๓. กำรประเมินพฤติกรรม (Behavior)
กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงำน เช่น กำรประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน-หลังกำรฝึกอบรมว่ำเป็นไปในทิศทำงที่พึงประสงค์หรือไม่? มีกำรนำควำมรู้
และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกน้อยเพียงไร? เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับ เก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็ นกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ แบบวัด
พฤติกรรม ก่อน-หลังกำรฝึกอบรม แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้ร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ
สอดคล้องกับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กล่ำวว่ำ กำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดฝึกอบรมตำม
แนวคิด ของ Kirkpatrick เน้ น กำรวั ด ผลกำรฝึกอบรมในลักษณะของ Outcome หรือผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจำกกำรอบรมในเชิงพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เรียน เป็นกำรติดตำมเพื่อวัดและประเมินผล
พฤติกรรม หรือกำรแสดงออกของผู้เรียนว่ำมีกำรปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนำขึ้นหรือไม่๑๑
๔. กำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results)
กำรประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์กำร อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม เช่น กำรลดลงของปัจจัยเสี่ยง กำรเพิ่มของประสิทธิภำพของกำร
ทำงำนของหน่วยงำน/องค์กำรกำรลดลงของต้นทุน กำรเพิ่มกำไร ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงำน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงำน/องค์กำร/สถำบัน เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบบันทึก แบบรำยงำน ผลกำรตรวจสอบ
แบบสอบถำมผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำน แบบวิเครำะห์ต้นทุน -ผลกำไร แบบบันทึกค่ำสถิติหรือดัชนี
บ่งชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
๙

พิชิต ฤทธิ์จรูญ, เทคนิคกำรประเมินโครงกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๑๓๑

๑๐

ศิริชัย กำญจนวำสี, ทฤษฎีกำรประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๑๘ – ๒๒๐
อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ,์ รประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพื้นฐำน Competency (Training Evaluation:
Competency-Based), พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุงเทพฯ : พริ้นท์แอทมี ประเทศไทย, ๓๐
๑๑

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๔
อาภรณ์ ภู่ วิท ยพั น ธุ์ ได้อ ธิบ ายเกี่ ยวกั บ การประเมิน ในระดั บ Results โดยกล่ าวว่า
การวัดผลสาเร็จในการอบรมตามแนวคิดของ Kirkpatrick ได้แก่ การวัดผลกระทบที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ธุรกิ จขององค์ก ร (Business Impact) เป็ น การวัด ความส าเร็จจากผลลัพ ธ์ที่ ส ามารถจั บ ต้อ งได้ เป็ น
รูปธรรม หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators) ไม่ว่าจะเป็นการวัดจาก
ปริมาณการผลิตหรือชิ้น งานที่เพิ่มขึ้น คุณ ภาพการให้บริการดีขึ้น ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการรวดเร็วขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้การติดตามผลการอบรมจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การติดตามผลสาเร็จของการจัดอบรมที่มุ่งเน้น
การวัดผลลัพธ์จากตัวชี้วัดผลงานหลักที่กาหนดขึ้นนั้น ย่อมส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมอย่าง
แท้จริง๑๒
นอกจำกนี้ อำภรณ์ ภู่ วิท ยพั น ธ์ ได้ ส รุป กรอบแนวทำงในกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
กำรฝึ ก อบรมตำมรู ป แบบของ Kirkpatrick ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว อย่ ำ งตั ว ชี้ วั ด และวี ก ำรเก็ บ ข้ อ มู ล
กำรประเมินผลในแต่ละระดับดังต่อไปนี้
Level : ๑
ระดับกำรประเมิน
Satisfaction
(Evaluation Level)
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์กำร
วัดทัศนคติและระดับ
ประเมิน/กำรติดตำม ควำมพึงพอใจของผู้
เข้ำรับกำรอบรม
เรือ่ งทีต่ ้องประเมิน/ - ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรติดตำม
ของผู้เรียน
- กำรสอนของวิทยำกร
- เอกสำร/อุปกรณ์

Level : ๒
Satisfaction
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำที่จัดอบรม
ควำมรู้ที่ได้รับจำก
เนื้อหำที่อบรม

Level : ๓
Level : ๔
Satisfaction
Satisfaction
กำรตอบสนอง
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
ของผูเ้ รียน
วัดพฤติกรรมของผู้ วัดผลลัพธ์หรือ
เข้ำอบรม
KPIs ที่เป็นตัวเลข
เชิงรูปธรรม
กำรเปลี่ยนแปลง KPIs ที่กำหนดขึ้น
พฤติกรรมตำม
ก่อนกำรอบรม
Competency
หรือ ตำม Needs
ที่กำหนด

- กำรบริกำรและ
สถำนที่
- ควำมพร้อมของ
ผู้จัดอบรม

ผูใ้ ห้ข้อมูลประเมิน/
กำรติดตำม
วิธีเก็บข้อมูลกำร
ประเมิน/กำรติดตำม

ผู้เข้ำรับกำรอบรม

- กำรสัมภำษณ์
ผู้เรียน
- แบบประเมินควำม
พึงพอใจในกำรอบรม
ช่วงเวลำกำรประเมิน/ - สังเกต : ระหว่ำง
กำรติดตำม
กำรอบรม
- แบบประเมิน : หลัง
จบกำรบรรยำยของ
วิทยำกร

ผู้เข้ำรับกำรอบรม

ผู้บังคับบัญชำ

- Pre and Post Test - Questionnaire
- Training Report
- Interview
หลังจบกำรบรรยำย
ของวิทยำกร

- ๑ เดือน
- ๓ เดือน
- ๖ เดือน หลังจำก
อบรม

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
แบบบันทึก KPIs
เปรียบเทียบก่อน
และหลังกำร
อบรม
ภำยใน ๖ เดือน
หลังจำกอบรม

๑๒ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ,์ กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพื้นฐำน Competency (Training Evaluation : Competency-Based)), ๓๑-๓๒

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕
Level : ๑
ระดับกำรประเมิน
Satisfaction
(Evaluation Level)
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
เกณฑ์กำรวัดผลกำร ๘๐% ขึ้นไป
ประเมิน/กำรติดตำม (แบบประเมิน)

Level : ๒
Satisfaction
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
- Post Test ๘๐%
- รำยงำนตอบทุกข้อ ผ่ำน

Level : ๓
Satisfaction
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
- ๘๐% ขึ้นไป
(แบบประเมิน)
- พฤติกรรมผ่ำน
ทุกข้อ

Level : ๔
Satisfaction
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
คะแนนผล
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ๘๐%
ขึ้นไป
- KPIs เพิ่มขึ้น
หลังจำกกำรอบรม

๗. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรบริหำรและพัฒ นำทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้นำมำพิจำรณำในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้
- กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ทดลองปฏิ บั ติห น้ ำที่ รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้ ส่วนรำชกำรสังกั ด รัฐสภำ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร เป็นกำรดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
๓ กระบวนกำร ได้แก่
๑) กำรปฐมนิเทศ
๒) กำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง
๓) กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ทั้งนี้ให้ดำเนินกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนกำร ภำยในระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งกำหนด
ระยะเวลำ ๖ เดือน และให้นำผลกำรพัฒนำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรประเมินผลเพื่อผ่ำนกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ จึงได้กำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
บรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อ ให้ รู้ระเบี ย บแบบแผนของทำงรำชกำร ส่งเสริม ควำมมี วินั ย
และกำรทำงำนเป็นทีม และกำรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งสอดคล้องกับ
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำว
๘. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรให้บริกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๖
๑. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประมวลควำมคิดเห็น เพิ่มเติมจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
มีดังนี้
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินฯ พิจำรณำประเด็นควำมเห็นเพิ่มเติมจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน ๗๕ คน จำกทั้งหมด ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ปรำกฏว่ำ
มีทั้งคำชมเชยกำรปฏิบั ติห น้ ำที่ของสำนั ก งำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำและควำมคิด เห็น เพิ่ม เติมเกี่ยวกั บ
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนั้น คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ
จึงสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญ ๒ ประกำร ได้แก่
ประกำรที่ ๑ จำกควำมคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติสำมำรถจั ดกลุ่ม
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อในระยะถัดไปจำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ จำนวน ๖ ประเด็นยุทธศำสตร์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
๑.๑ ควำมปลอดภัยในบริเวณรัฐสภำ ทั้งคน รถยนต์ และสถำนที่
(จำนวน ๖ คน จำก ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘)
๑.๒ กำรจรำจร ที่จอดรถ และกำรแลกบัตร
(จำนวน ๕ คน จำก ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖.๖๖)
๑.๓ ระบบกำรกรองอำกำศในห้องประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(จำนวน ๔ คน จำก ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕.๓๓)
๑.๔ ควำมสะอำดของสถำนที่และห้องน้ำ รวมไปถึง พื้นที่ของสื่อมวลชน
๑.๕ กำรจัดพื้นที่ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
๑.๖ กำรจัดเลี้ยงอำหำรให้กับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๑.๗ กำรจัดห้องบริกำรสุขภำพ
๑.๘ กำรให้บริกำรในห้องรับรองสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๑.๙ ควำมเหมำะสมของขนำดและจำนวนห้องประชุม โดยเฉพำะห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร
๑.๑๐ กำรเตรียมห้องประชุมให้พร้อมก่อนเวลำประชุม
๑.๑๑ กำรจัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้บริกำรได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น
๑.๑๒ กำรจัดทำรำยชื่อของผู้มีอำนำจตัดสินใจของฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
แก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที
๑.๑๓ ระบบกำรนัดประชุมยังไม่ Real time มักจะเกิดปัญหำเมื่อเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
กำรประชุม
๑.๑๔ เพิ่มกำรประชุมในห้ องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลด
เอกสำรกำรประชุม และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประชุม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
๒.๑ ข้อมูลด้ำนกฎหมำยเชิงวิเครำะห์ มีควำมสัมพันธ์กันกับระบบกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรมีศักยภำพมำกกว่ำกำร
จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม แต่ต้องมีควำมสำมำรถสนับสนุน
ข้อมูลสำหรับกำรพิจำรณำกฎหมำยในที่ประชุมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
และกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร ทั้งในรูปแบบกำรจัดทำบทควำมวิชำกำร หรือบทวิเครำะห์กฎหมำย
และกำรให้คำปรึกษำ กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยได้อย่ำงมีคุณภำพและตอบสนองกั บควำม
ต้องกำรด้ำนวิชำกำรของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗
๒.๒ ระบบกำรพัฒ นำบุคลำกร พัฒ นำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิชำกำร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกฎหมำย พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถ
ให้คำปรึกษำด้ำนวิชำกำรได้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น ต้องเร่งพัฒนำนักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง ผลิตนัก
กฎหมำยและนั กวิชำกำรด้ำนนิ ติบัญ ญั ติเพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิ สภำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรับ รัฐสภำแห่งใหม่และควำมเป็นดิจิทัลตำม
นโยบำยของรัฐบำล ด้ำนต่ำ งประเทศและทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ที่สำมำรถร่ำงคำอภิปรำยได้
๒ ภำษำ หรือ ควำมรวดเร็วด้ำนกำรข่ำวที่เกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ ๒ ภำษำ ควรมีกำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำในงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงประเทศให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น รวมไปถึง ทักษะอื่น ที่จำเป็น
ในกำรติดต่อประสำนงำน ทั้งนี้ ควรมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลในงำนด้ำนบุคลำกรเพื่อให้เกิด
ปรับปรุงคุณภำพที่เป็นระบบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย
๓.๑ เครือข่ำย Internet Wi-Fi พบว่ำไม่มีเสถียรภำพในกำรใช้งำน ซึ่งในเรื่องดังกล่ำวเป็น
ปัญหำที่ต่อเนื่ องมำจำกที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก พื้นที่บริเวณห้องประชุมสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
อำคำรรัฐสภำ ๑ เป็นกำรให้บริกำรในส่วนของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร แต่ในฐำนะที่
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำเป็นหน่วยงำนร่วม และเป็นหน่วยงำนดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลควร
ส่งต่อประเด็นเหล่ำนี้ไปให้กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงคุณภำพที่ดี
๓.๒ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระบบ IT ที่มี ป ระสิ ทธิภ ำพและพั ฒ นำ
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับรัฐสภำแห่งใหม่และควำมเป็นดิ จิทัลตำมนโยบำย
ของรัฐบำล พร้อมกับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน IT ให้สำมำรถใช้งำนกับระบบ IT ที่พัฒนำขึ้นใหม่ ทั้งนี้
ต้องรวมไปถึงสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในฐำนะ User ที่ต้องใช้งำนระบบ IT เพื่อนำไปสู่กำรเป็น
Smart Parliament หรื อ Digital Parliament อย่ ำ งแท้ จ ริ ง นอกจำกระบบ IT แล้ ว ยั ง รวมไปถึ ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสำรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทันสมัย และใช้งำนง่ำย (User friendly)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร
กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติประสงค์ให้ประชำสัมพันธ์ผลงำน
ในช่องทำงต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกั บ กฎหมำยต่ำงๆ ให้ กับ ประชำชนผ่ำนช่ องทำง Social Media เช่น Youtube เป็ น ต้ น
เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้เข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่ม รวมไปถึงกำรติดตำมประเมินผลว่ำช่องทำงต่ำงๆ นั้น
มีประสิทธิภำพและสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรเสนอปัญหำหรือแนวทำงแก้ไขระหว่ำงประชำชนกับสภำนิติบัญญัติแห่งชำติก็วิธีกำรหนึ่งในกำร
สนับสนุนควำมเป็นประชำธิปไตยที่ประชำชนมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่ำนมำวิธีกำรประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำยังคงควำมเป็นรำชกำร ยังไม่ร่วมสมัยกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ
๕.๑ ระบบกำรพัฒ นำบุคลำกร พัฒ นำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิชำกำร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกฎหมำย พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถ
ให้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำนวิช ำกำรได้ อ ย่ ำงชั ด เจน ดั งนั้ น ต้ อ งเร่งพั ฒ นำนั ก วิช ำกำรที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญสู ง
ผลิ ต นั ก กฎหมำยและนั ก วิช ำกำรด้ ำนนิ ติ บั ญ ญั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น งำนด้ ำนกฎหมำยและวิช ำกำรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรับรัฐสภำแห่งใหม่และควำมเป็นดิจิทัล
ตำมนโยบำยของรัฐบำล ด้ำนต่ำงประเทศและทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ที่สำมำรถร่ำงคำอภิปรำย
ได้ ๒ ภำษำ หรือ ควำมรวดเร็วด้ำนกำรข่ำวที่เกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ ๒ ภำษำ ควรมีกำรจัดสรร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘
ทุนกำรศึกษำในงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงประเทศให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น รวมไปถึง ทักษะอื่น ที่จำเป็น
ในกำรติดต่อประสำนงำน ทั้งนี้ ควรมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลในงำนด้ำนบุคลำกรเพื่อให้เกิด
ปรับปรุงคุณภำพที่เป็นระบบ
๕.๒ ข้อมูลด้ำนกฎหมำยเชิงวิเครำะห์ มีค วำมสัมพันธ์กันกับระบบกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ซึ่งบุ คลำกรของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ควรมีศักยภำพมำกกว่ำ
กำรจัด ท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประชุม แต่ ต้ อ งมี ค วำมสำมำรถ
สนับสนุนข้อมูลสำหรับกำรพิจำรณำกฎหมำยในที่ประชุมได้เป็นอย่ำ งดี ทั้งในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร ทั้งในรูปแบบกำรจัดทำบทควำมวิชำกำร หรือ บทวิเครำะห์
กฎหมำย และกำรให้คำปรึกษำ กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยได้อย่ำงมีคุณภำพและตอบสนอง
กับควำมต้องกำรด้ำนวิชำกำรของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๕.๓ กำรรั ก ษำควำมลั บ ในกำรประชุ ม เรื่ อ งดั ง กล่ ำ วมี ผ ลกระทบต่ อ ภำพลั ก ษณ์ ข อง
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งในมุมมองของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นผลมำจำกจรรยำบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงำนและมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลกำรประชุม หมำยรวมถึง เอกสำร
กำรประชุ ม ภำพถ่ ำ ยกำรประชุ ม กำรถ่ ำ ยทอดสดกำรประชุ ม ซึ่ ง ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ
อำจจะต้องกำหนดแนวทำง/มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยดังกล่ำวในส่วนของสำนักงำนฯ และบุคลำกร
ของสำนั กงำนฯ ให้ มีค วำมชัด เจน และอบรมเจ้ำหน้ำที่ ทุก ระดับ ที่ เกี่ยวข้อ งให้ท รำบและถือปฏิ บั ติ
ตำมแนวทำง/มำตรกำรดังกล่ำว
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น เป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่มเติมจำกที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรสร้ำงเครือข่ำยที่เป็นองค์กรแหล่งข้อมูลที่สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่สำมำรถนำมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนฯ ได้ และควรสร้ำงควำมร่วมมือกับสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ประกำรที่ ๒ จำกกลุ่ ม ประเด็ น ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ต่ อ ในระยะถั ด ไปจ ำแนกตำมประเด็ น
ยุทธศำสตร์ จำนวน ๖ ประเด็น ยุทธศำสตร์ คณะกรรมกำรได้จัด ลำดับควำมสำคัญ ในกำรปรับปรุง
โดยมีควำมเห็นว่ำสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรปรับปรุงในประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ อย่ำงเร่งด่วน ได้แก่
(๑) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อนำไปสู่กำรเป็น Smart Parliament
และ Digital Parliament ทั้ งในเรื่ อ งระบบ ฐำนข้ อ มู ล นวั ต กรรม และกำรให้ บ ริ ก ำรในกำรใช้ สื่ อ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงำนด้ำนกำรประชุมซึ่งเป็นภำรกิจหลักของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
(Core Organization Competency)
(๒) กำรประชำสัมพั น ธ์องค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำผลงำนของ
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จึงควรเพิ่มช่องทำงประชำสัมพันธ์ใหม่ๆ กำรประยุกต์ใช้ Social Media
ให้เป็นประโยชน์ต่อประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงประชำชนและรัฐสภำ
(๓) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนนิ ติบัญญัติ เนื่องจำก
เป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอบถำมเพิ่มเติมจำกปีที่ผ่ำนมำ และมีผลกำรประเมินเป็นลำดับรองสุดท้ำย
จำกประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ทั้ ง หมด ซึ่ ง เครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ นี้ จ ะเป็ น ส่ ว นส ำคั ญ ในกำรสนั บ สนุ น
ทั้งงำนด้ำนวิชำกำร และกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙
(๔) งำนด้ำนวิชำกำร ทั้งในเรื่องบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรผลิตเอกสำร
วิชำกำร ในรูปแบบบทควำมหรือบทวิเครำะห์ และกำรจัดทำฐำนข้อมูลกฎหมำยที่ประกอบไปด้วยข้อมูล
เชิงวิเครำะห์ แ ละสังเครำะห์ เพื่ อให้ ผู้ใช้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพิ จำรณำกฎหมำยในทุก ๆ
ขั้นตอน สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรปฏิบัติงำนไม่ว่ำจะเป็น
หน่วยงำนฝ่ำยนิติบัญญัติด้วยกัน หรือ หน่วยงำนฝ่ำยบริหำร หรือหน่วยงำนฝ่ำยตุลำกำรและกำรจัด
สัมมนำเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนนิติบัญญัติแก่สมำชิกวุฒิสภำ
(๕) ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีค่ำนิยมหลักและ
สมรรถนะหลั ก (Shared Value & Competency) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ หลั ก ของส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (Core Organization Competency) และทิศทำงองค์กรตำมวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนด
และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมโดดเด่นในงำนด้ำนนิติบัญญัติ โดยผลิตบุคลำกรให้เป็นนักกฎหมำยและ
นักวิชำกำรนิติบัญญัติเพื่อรองรับรัฐสภำแห่งใหม่เพื่อมุ่งสู่ Smart Parliament พร้อมทั้ง มีจรรยำบรรณ
ในกำรประกอบอำชีพ ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๒. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและบูรณำกำรกำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ
มีดังนี้
จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรไปดำเนินกำรเพื่อปรับปรุง/พัฒนำในปีงบประมำณถัดไป
เพื่อให้กำรดำเนินกำรสอดคล้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้
๑. สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำควรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรระดั บส ำนั กงำนฯ เพื่ อปรับปรุง
คุณภำพกำรให้บริกำร และให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหลัก
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งในส่วนของกำรปรับปรุงและกำรสำรวจตำมที่คณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลได้เสนอ
๒. สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรให้ควำมสำคัญและดำเนินกำรปรับปรุงตำมที่คณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และควรมีมำตรกำรในกำรดำเนินกำร ตำมลำดับควำมสำคัญ
เร่งด่วน ทั้ง ๕ ประเด็น คือ
 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรประชำสัมพันธ์องค์กร
 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนนิตบิ ัญญัติ
 งำนด้ำนวิชำกำร
 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
๓. สำหรับงำนวิชำกำรที่เป็นลำดับควำมสำคัญเร่งด่วนลำดับแรกในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และได้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรในรูป แบบของควำมร่ วมมื อ ของหลำยส ำนั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และมี ก ลไกหลั ก
ในกำรขั บเคลื่ อนให้ บ รรลุผลสำเร็จในรูป แบบของคณะกรรมกำรพั ฒ นำงำนวิชำกำรของสำนั กงำน
เลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง กำรพั ฒ นำงำนด้ ำ นวิ ช ำกำรเป็ น ภำพรวม
ควำมสำเร็จของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบไปด้วย บุคลำกร เอกสำร และฐำนข้อมูล จะไปสู่
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้นั้น ต้องอำศัยองค์ประกอบย่อยหลำยประกำร อย่ำงน้อยตำมลำดับควำมสำคัญ
เร่งด่วน ทั้ง ๕ ประเด็น ดังนั้น ทุกลำดับจึงมีควำมสำคัญเท่ำเทียมกัน ควรมีกำรดำเนินกำรไปพร้อมๆ กัน
เพื่อที่จะสำมำรถบรรลุผลสำเร็จในภำพรวมของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐
๔. ประเด็นเพิ่มเติมที่สำคัญ คือ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต้องก้ำมสู่ควำมเป็น Smart
Parliament มีควำมเทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล กำรให้บริกำรที่เน้นควำมเป็น Digital เพื่อให้ทันสมัย
รวมทั้ง พัฒนำองค์กรให้เป็นหน่วยงำนที่เน้นไปทำงด้ำ นวิชำกำรและกำรผลิตงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์
ในด้ำนนิติบัญญัติ ดังนั้น สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต้องปฏิรูปองค์กรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รบั บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก้ำวไปสู่ระดับที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
ในอนำคต
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่ สอดคล้องต่อผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก
สภำนิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ เกี่ ยวกั บ กำรพั ฒ นำนั กกฎหมำยและนั กวิช ำกำร ให้ สำมำรถวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
๙. สถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ย นแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือ งของไทยในปั จ จุบัน ได้ แ ก่
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สถำนกำรณ์กำรเมืองไทยและนโยบำยของรัฐบำล
รวมถึงกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
ด้วยประเทศไทยได้มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
ตั้งแต่ วัน ที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๐ ซึ่ งรัฐธรรมนู ญ ฉบั บดั งกล่ำวนี้ เป็ น รัฐธรรมนูญ ที่ ป ระชำชนชำวไทย
ได้มีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งกระบวนกำรกำรจัดทำ เห็นชอบเนื้อหำสำระ ตลอดจนบทบัญญัติต่ำงๆ
ผ่ำนช่องทำงสื่อ และผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติ จึงนับว่ำเป็นรัฐธรรมนูญที่มำจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง
ภำยใต้ รั ฐธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจั กรไทย พุ ท ธศั กรำช ๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ เนื้ อ หำสำระ
ของกฎหมำยไว้จำนวน ๑๖ หมวดและบทเฉพำะกำล ๒๗๙ มำตรำ โดยในหมวดที่ ๗ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
รัฐสภำ ประกอบด้วย ๕ คือ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎร ส่วนที่ ๓ วุฒิสภำ ส่วนที่ ๔
บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง และส่วนที่ ๕ กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ทั้งนี้ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ปฏิบัติหน้ำที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และทำหน้ำที่ปฏิบัติงำนรองรับภำรกิจของ
สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ได้ ป ระกำศใช้ จึ ง ส่ ง ผลให้ บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนฯ
จะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนบทบำท และลักษณะกำรปฏิบัติงำนเพื่อรองรับภำรกิจ
ดังกล่ำว เพื่ อ ให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ งำนได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ ส่ งผลให้ ส ำนั ก งำนฯ ต้ องมี ก ำรเตรีย ม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๙.๑ กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒ นำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อ
กำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑
กรอบแนวทำงที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี๑๓
๑. ด้ำนควำมมั่นคง
๑.๑ เสริมสร้ำงควำมมั่ น คงของสถำบั น หลัก และกำรปกครองระบอบประชำธิป ไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
๑.๓ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
๑.๔ กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
๑.๕ กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
๑.๖ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
๑.๗ กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๒.๑ กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
๒.๒ กำรพัฒ นำภำคกำรผลิต และบริ กำร เสริม สร้ำงฐำนกำรผลิต เข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๓ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับ
ผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
๒.๔ กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
๒.๕ กำรลงทุรนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ
๒.๖ กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับ
นำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ
๓. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
๓.๑ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
๓.๒ กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
๓.๓ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
๓.๔ กำรสร้ำงเสริมให้คนที่สุขภำวะที่ดี
๓.๕ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

๑๓

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย เอกสำรบรรยำยเรื่อง “กรอบยุทธ์ศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)”
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐ จำก http://www.rec.mbu.ac.th/images/news/2560/10/111060/7.pdf
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๓๒
๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
๔.๑ สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
๔.๓ มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
๔.๔ สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
๔.๕ พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
๕.๒ วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
๕.๓ กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๔ กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕ กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๕.๖ กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
๖.๑ กำรปรับปรุงโครำงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
๖.๒ กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
๖.๓ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
๖.๔ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๕ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
๖.๗ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
๖.๘ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
๙.๒ กำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0๑๔
กำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศและปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0
ได้เป็นผลสำเร็จ จำเป็นต้องขับเคลื่ อนผ่ำนกลไกภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐกลับกลำยเป็นอุปสรรค
ตัวสำคัญที่ทำให้ไม่สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง อันมำจำกสำเหตุสำคัญมำจำกกำร
มีกลไกภำครัฐที่ไร้ประสิทธิภำพ
กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อรองรับ Thailand 4.0
เพื่อรองรับต่อยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ภำครัฐหรือระบบรำชกำรจะต้องทำงำนโดยยึด
ธรรมำภิ บ ำลเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชำชนเป็ น หลั ก (Better Governance, Happier Citizens)
ในกำรนี้ ห มำยควำมว่ำ ระบบรำชกำรไทยจะต้องวำงเป้ำหมำยกำรทำงำนของตนให้สำมำรถเป็น ที่
ไว้วำงใจและเป็นที่พึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง
กลไกกำรทำงำนของภำครัฐหรือระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง แนวคิดและวิธีกำร
ทำงำนของตนใหม่ดังนี้
๑๔

มหำวิทยำลัยพะเยำ, เอกสำรบรรยำยเรื่อง “Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐, จำก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf
หน้ำ ๙๘ - ๑๐๙.
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๓๓
กลไกกำรทำงำนของภำครัฐหรือระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง แนวคิดและวิธีกำร
ทำงำนของตนใหม่ดังนี้
 ในแง่ของโครงสร้ำงจะต้องเปลี่ยนจำกเดิมที่เน้นให้ภำครัฐหรือระบบรำชกำรเป็นกลไก
หลั ก ในกำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งไปสู่ ก ำรเปิ ด กว้ ำ งให้ ก ลไกหรื อ ภำคส่ ว นอื่ น ๆ ในสั ง คม
เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม อันเป็นกำรผนึกกำลังควำมร่วมมือกันเพื่อพัฒนำ
ประเทศหรือแก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้นจนไม่มีภำคส่วนใด
ในสังคมจะสำมำรถดำเนิ นกำรได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป หรือเป็นกำรบริหำรบ้ำนเมือง
ในรูปแบบประชำรัฐ ซึ่งหมำยควำมว่ำจะต้องมีกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับ
กำรทำงำนในแนวระนำบ ในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง รวมทั้ง
ยังต้องเชื่อมโยงกำรทำงำนภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้สอดรับประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
 คุณลักษณะของ “รำชกำรไทย ๔.๐” เป็นดังต่อไปนี้
๑. ต้องเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงเข้ำกับทุกฝ่ำย (Open & Connected Government)
หมำยควำมว่ำต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใสในกำรทำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบ
กำรทำงำนได้ รวมจนถึงกำรโอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรดำเนินกำรเอง ออกไปให้แก่ภำคเอกชนและ
ภำคประชำสังคมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรแทน นอกจำกนี้ต้องมีกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ในกำร
ทำงำนระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอืน่ ๆ ในสังคมให้สูงขึ้นไปกว่ำกำรประสำนงำนกัน หรือทำงำนด้วยกัน
ไปสู่กำรร่วมมือกัน อย่ำงแท้จริง โดยจัดระบบให้มีกำรวำงแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ต้อ งกำรร่วมกัน มีกำรระดมและน ำเอำทรัพยำกรทุก ชนิด เข้ำมำแบ่ งปั นและใช้ป ระโยชน์ ร่วมกั น
มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
๒. ต้องให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen – Centric Government)
หมำยควำมว่ำต้องทำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งคำถำมกับตนเองเสมอ
ว่ำประชำชนจะได้อะไร? มุ่งเน้นไขปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดย
ไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำติด ต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกทำงรำชกำร (ProActive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำร (Big Government Date)
และระบบดิ จิ ต อลสมั ย ใหม่ ใ นกำรจั ด บริ ก ำรสำธำรณะที่ ต รงกั บ ควำมต้ อ งกำรของประชำชน
(Personalized Services) พร้อมทั้งอำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของทำงรำชกำร
เพื่อให้บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรของทำงรำชกำรได้
ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกันไม่ว่ำจะติดต่อมำ
ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ
๓. ต้องมีควำมฉลำดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & Innovative Government)
หมำยควำมว่ำจะต้องทำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับ
โลกแห่ งกำรเปลี่ย นแปลงอย่ำงฉั บ พลัน เพื่ อสร้ำงคุ ณ ค่ ำ มีค วำมยืด หยุ่น และควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำ ตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้ำสู่
สภำพควำมเป็นสำนักงำนแบบดิจิตอล รวมทั้งทำให้ข้ำรำชกำรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร กล่ำวคือ
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๓๔
- ในกำรท ำหน้ ำ ที่ ในฐำนะเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น กำรท ำงำนของรั ฐ บำลก็ จ ะต้ อ งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ตงั้ อยู่บนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศที่ถกู ต้องเชิงลึกและสำมำรถนำไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลได้จริง และเกิดควำมคุ้มค่ำ
- ในกำรท ำหน้ ำ ที่ ใ นฐำนะเป็ น ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลก็ จ ะต้ อ งมี ค วำมเป็ น กลำงและ
ตรงไปตรงมำ รวมทั้งวำงกฎระเบียบให้เหมำะสมและยกเลิกกำรควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลงเพื่อไม่ให้
เป็นภำระหรืออุปสรรคต่อประชำชนหรือกำรประกอบธุรกิจ (Smart Regulation)
- ในกำรทำหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีควำมซื่อสั ตย์สุจริต มีกำรวำงระบบ
กำรทำงำนให้สำมำรถบูรณำกำรเชือ่ มโยงตำมห่วงโซ่ยุทธศำสตร์ตั้งแต่ตั้งต้นจนจบ และทำงำนร่วมมือกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในระบบรำชกำรทุกระดับได้รวมทั้งประหยัดทรัพยำกรโดยใช้ทรัพยำกร
และบริกำรต่ำงๆ ร่วมกัน
 ในแง่ของหลักกำรและวิธีกำรทำงำน ตลอดจนกระบวนทัศน์ และควำมเชื่อถืออันมีผลต่อ
พฤติกรรมของข้ำรำชกำรก็จะเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกัน
เจ็ดวำระกำรปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนภำครัฐ
เพื่อให้ภำครัฐสำมำรถเป็นหนึ่งในตัวหลักในกำรขับเคลื่อน Thailand 4.0 จำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกลไก ดังต่อไปนี้
๑. กำรสร้ำงรัฐที่น่ำเชื่อถือ
๒. แหล่งที่มำของนโยบำยสำธำรณะ
๓. กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร
๔. กำรสร้ำงภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนต่ำงๆ
๕. กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง
๖. กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและทรัพยำกร
๗. กำรสร้ำงระบบรำกำรแบบไร้รอยต่อ
กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ กรอบอำนำจหน้ำที่และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร
ในอดี ต ที่ ผ่ ำ นมำ ประเทศไทยใช้ ร ะบบกำรปกครองแบบรวมศู น ย์ อ ำนำจ โดยภำครั ฐ
ส่วนกลำงจะมีบทบำทเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่ ในกำรกำหนดกฎเกณฑ์อย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม
รูปแบบกำรปกครองในระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นท้ำทำยของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
ดังนั้น ภำครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบำทภำรกิจใหม่ โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภำคส่วนอื่นๆ โดยเฉพำะภำคเอกชนและภำคประชำสังคม มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถเข้ำมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำรมำกขึ้น
ควบคู่ไปกับกำรทบทวนบทบำทภำรกิจ กฎระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐจำเป็นจะต้องถูกนำมำ
ทบทวนโดย
๑. กำรยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น (Deregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบดังกล่ำวอำจจะ
ไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของภำคส่วนอื่นๆ
๒. กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ (Reregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว
แต่ขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้หรือไม่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศได้ดีเท่ำที่ควร ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ดียิ่งขึ้น
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๓๕
ขอบเขตภำรกิจและขนำดองค์กรที่เหมำะสม
วิสัยทั ศ น์ ป ระเทศและกรอบยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็น ตัวกำหนดควำมชัด เจนในขอบเขต
ภำรกิ จ ของภำครั ฐ จะท ำให้ ท รำบได้ ว่ ำ ภำรกิ จ ใดที่ ภ ำครั ฐ ยั งคงมี บ ทบำทส ำคั ญ และจ ำเป็ น ต้ อง
ดำเนินกำรเองต่อไป ขณะที่ภำรกิจใดไม่มีควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรอีก ตลอดจนภำรกิจใดเป็นภำรกิจ
ใหม่ที่ภำครัฐจะต้องรับผิดชอบดำเนินงำน ควำมชัดเจนในขอบเขตภำรกิจดังกล่ำว ยังเป็นประโยชน์
ต่อกำรกำหนดโครงสร้ำง ขนำดและอัตรำกำลังของหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมตำมมำ
หน่วยงำนภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี จะช่วยให้ภำครัฐสำมำรถทบทวนและจำแนกประเภทภำรกิจ รวมทั้ง
รูปแบบขององค์กรและระบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในด้ำนภำรกิจ สำมำรถ
จำแนกได้เป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย “ภำรกิจหลัก” และ “ภำรกิจสนับสนุน”
ภำรกิจหลักจะเป็นภำรกิจ ที่หน่วยงำนภำครัฐจำเป็นต้องดำเนินกำรและต้องปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ภำรกิจสนับสนุน หน่วยงำนภำครัฐอำจไม่จำเป็นต้องดำเนินกำรเอง และ
สำมำรถมอบอำนำจให้หน่วยงำนอื่นๆ อำทิ องค์กำรมหำชนดำเนินกำรแทนได้ นอกจำกนี้ ภำรกิจใด
ที่ภำครัฐพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมอบหมำยให้ภำคเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในภำรกิจดังกล่ำว
ดำเนินกำรจะมีควำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรดำเนินกำรเอง ตำมหลัก
(Contestability) ก็สำมำรถมอบหมำยให้ภำคเอกชนดังกล่ำวรับผิด ชอบดำเนินกำรแทนได้ อันเป็น
ลักษณะของกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก (Outsourcing)
ส ำหรับ ด้ ำนรูป แบบขององค์ ก รและกำรจ้ ำงงำนภำครั ฐนั้ น ภำรกิ จ ใดที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ
ดำเนินกำรด้วยตนเอง จะต้องจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำรับผิดชอบดำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะ และเมื่อภำรกิจ
ดังกล่ำวบรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็สำมำรถยุบเลิกหน่วยงำนให้สิ้นสุ ดลงตำมภำรกิจได้ รวมทั้ง
สำมำรถพิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ตำมภำรกิจที่เกิดขึ้น ณ ช่วงนั้นและควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรได้
ต่อไป
กล่ำวโดยสรุป แนวคิดดังกล่ำวจะเป็นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรภำครัฐของไทยจำกเดิม
ที่มีลักษณะจัดตั้งและยุบเลิกได้ยำก ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนบนพื้นฐำนของอำนำจหน้ำที่
เป็ น หลั ก เปลี่ ย นมำเป็ น องค์ ก รที่ ส ำมำรถจั ด ตั้ งและยุ บ เลิ ก ได้ ง่ ำ ย เพื่ อ ให้ ส ำมำรถตอบสนองต่ อ
กำรดำเนินงำนรูปแบบใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับประเด็นภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่วนด้ำนกำรจ้ำงงำนภำครัฐ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนลักษณะกำรจ้ำงงำนจำกที่มี ในปัจจุบัน
ที่ใช้ระบบกำรจ้ำงงำนตลอดชีพและเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุครบตำมที่กฎหมำยบัญญัติ (ยกเว้นกรณี
ประพฤติ มิ ชอบหรือ กระท ำควำมผิ ด ร้ำยแรง จึงจะถูก ไล่อ อกหรือปลดออกก่อ นครบอำยุรำชกำร)
เป็ น กำรจ้ ำ งงำนตำมสั ญ ญำ โดยพิ จ ำรณำกำรจ้ ำ งงำนตำมภำรกิ จ ที่ ภ ำครั ฐ จะต้ องด ำเนิ น กำร
ซึ่งจะสอดคล้องกับ ระบบกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรจัดสรรบุคลำกรภำครัฐ
ควรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดสรรจำกเดิมที่ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดสรรบุคลำกรตำมตำแหน่ง
เป็นกำรจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรดำเนินงำนที่ มุ่งเน้นตำมประเด็น
ภำรกิจด้วย

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๖
ในกำรพิจำรณำเพื่อจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจจะต้องไม่ดำเนินกำรโดยมุ่งเน้นระบบอำวุโส
เป็ น ส ำคั ญ แต่ จ ะต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมหลั ก ควำมรู้ ควำมสำมำรถ จะต้ อ งมี ก ำรบริห ำรอั ต รำก ำลั ง
และกำรเคลื่อนไหลของบุคลำกรภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
(๑) พิ จำรณำคัด สรรเข้ ำดำรงต ำแหน่งจำกทั กษะ ควำมชำนำญ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร โดยเป็นกำรคัดสรรจำกภำยนอกภำครัฐ (Lateral Entry) วิธีกำรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรระดับสูงในภำครัฐของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ได้ด้วย
(๒) คั ด สรรบุ ค ลำกรโดยพิ จำรณำจำกทั ก ษะ ควำมช ำนำญ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
เป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้นหรืออำยุรำชกำรของบุคคลดังกล่ำว (Fast Track) ดังนั้น บุคลำกร
ชั้นผู้น้อยที่มีควำมสำมำรถจะมีโอกำสเข้ำดำรงตำแหน่งระดับสูงได้ตำมควำมเหมำะสมของภำรกิจ
(๓) ยืมตัวบุคลำกรจำกภำคส่วนอื่นๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมแต่ละภำรกิจ
เข้ำดำรงตำแหน่งในภำครัฐ (Secondment)
ดังนั้ น กำรกำหนดและกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพั ฒ นำบุคลำกรฯ ต้องมี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ แ ละนโยบำยของรัฐ บำลดั งกล่ ำว จึ งได้ มุ่ งเน้ น ถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้
(๑) โครงกำรและกิจกรรมที่ กำหนดได้ส อดคล้องกับ แผนยุท ธศำสตร์ช ำติ ระยะ ๒๐ ปี
ในด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพของคนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ เป็ น ไปตำมที่ อ งค์ ก รคำดหวั ง และเสริ ม สร้ ำงควำมเชี่ ย วชำญในงำนวิ ช ำกำรและงำนกฎหมำย
เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของสำนักงำนฯ ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
(๒) โครงกำรและกิจกรรมที่กำหนดได้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศและกำรปรับเปลี่ยน
ให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำนฯ ได้มุ่งเน้น
ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับกับรัฐสภำแห่งใหม่ และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
แนวทำงและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิ สภำ ยุทธศำสตร์กำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด รัฐสภำ รวมทั้งสถำนกำรณ์
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ
๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๕. พั ฒ นำและส่งเสริมให้ บุ คลำกรเป็ นผู้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติต น
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน
๖. พัฒนำคุณภำพชีวติ และควำมผำสุกของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรมีคณ
ุ ภำพชีวติ ทีด่ ี มีขวัญกำลังใจ
มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๗
กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
แนวทำงในกำรพั ฒ นำบุ คลำกรของส ำนั กงำนฯ ดั งกล่ ำว ประกอบด้ วยวิ ธี กำรหรื อ กิ จกรรม
กำรพั ฒ นำบุ คลำกร (Human Resource Development Activities) ที่ หลำกหลำย โดยโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ ได้มีกำรกำหนดวิธีกำรหรือรูปแบบในกำรดำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำท
ภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบัน

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
- จัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องและ
เชือ่ มโยงกับบริบทแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
- บทบำทภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนฯ
- นโยบำยของผู้บริหำร
- ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ ับบริกำร
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย รวมทั้งบุคลำกรของสำนักงำนฯ
- สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่น สภำพกำรเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
กำรรองรับประชำคมอำเซียน และกำรเข้ำสูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐
เป็นต้น
๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ - พัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ (Human Resource
สมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ Based-Competency) โดยดำเนินกำร ดังนี้
สำมำรถปฏิบตั ิงำนสนับสนุนภำรกิจของ
๑) ฝึกอบรมและสัมมนำเพือ่ พัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ
ดำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร
กำรฝึกอบรมและสัมมนำภำยในสำนักงำนฯ (In House
Training) และส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับ
ภำยนอกหน่วยงำน (Public Training) ในเรื่องที่
จำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรในแต่ละ
ตำแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็น
สำหรับกำรปฏิบตั ิงำน กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจนถึงกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำน
๒) พัฒนำบุคลำกรโดยเชือ่ มโยงจำกกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำน (Performance Management
System: PMS)
พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๘
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรประเมินสมรรถนะเพื่อวิเครำะห์หำช่องว่ำง
ในกำรพัฒนำ (Gap) และนำผลกำรประเมินมำจัดทำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development
Plan: IDP)
ซึ่งมุง่ เน้นให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ
ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำทีเ่ หมำะสม
โดยใช้วิธีกำรพัฒนำด้วยกำรฝึกอบรม (Training) หรือ
กำรพัฒนำบุคลำกรที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม (Non-Training)
เช่น กำรมอบหมำยงำนให้ปฏิบัติ กำรสอนงำน กำรให้
คำปรึกษำ เป็นต้น เพื่อพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
เป็นไปตำมควำมคำดหวังของสำนักงำนฯ ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพือ่ รองรับ
กำรปฏิบตั งิ ำนในบริบทของอำเซียน
ดำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลำกรที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
สำนักงำนฯ ในบริบทของอำเซียน เช่น กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ เป็นต้น
๔) พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อรอบรับ
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป
๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ ๑. พัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของบุคลำกร
ในสำยอำชีพ (Career Path)
ดำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกร ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัตหิ น้ำทีป่ จั จุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีศักยภำพพร้อมในกำรเลื่อนสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
๒. เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพือ่ กำรก้ำวสู่
ตำแหน่งผูบ้ ริหำร (Succession Plan) และกำรพัฒนำ
ผูบ้ ริหำรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนือ่ ง
ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร อำทิเช่น
ภำวะผู้นำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้บริหำรที่ดี
รวมทัง้ กำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับให้พร้อมต่อ
กำรบริหำรงำนของสำนักงำนฯ ภำยใต้บริบทแวดล้อม
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๓๙
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้
และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรเกิด
กำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำร
ฝึกอบรมภำยในสำนักงำนและหน่วยงำนภำยนอก
๓. พัฒนำผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีม่ สี มรรถนะสูง (Talent
Management)
ดำเนินกำรพัฒนำและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management) เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนในองค์กร
๔. พัฒนำผูป้ ฏิบตั งิ ำนเพือ่ รองรับระบบกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบตั งิ ำน (Job Rotation)
ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับผู้ปฏิบตั ิงำน
ที่เข้ำร่วมระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่
งำนใหม่ ให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑. เตรียมกำลังคนโดยกำรสนับสนุนกำรศึกษำและ
ฝึกอบรมในระดับทีส่ งู ขึน้
สนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนกำรฝึกอบรมใน
ระดับที่สูงขึ้นให้บุคลำกรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
รวมทัง้ กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ในต่ำงประเทศ
เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีศกั ยภำพขึ้น เพื่อมำรองรับ
กำรขับเคลื่อนภำรกิจ และยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ
ในอนำคต ที่ต้องอำศัยองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ให้แก่องค์กรในระยะยำว
๒. แลกเปลีย่ นบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน
ข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
โดยเฉพำะหน่วยงำนด้ำนนิติบัญญัติ เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น ร่วมกันกับบุคลำกร
จำกนำนำประเทศ และสร้ำงสมประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ มำปรับใช้
ประโยชน์กบั วงงำนรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. พัฒนำข้ำรำชกำรโดยให้ไปปฏิบตั งิ ำนทีห่ น่วยงำนอืน่
(Secondment)
ดำเนินกำรส่งข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกรไปปฏิบตั ิงำน
ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นเวลำ ๓ เดือน
ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนนิติบญ
ั ญัติระหว่ำงสำนักงำน
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๔๐
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
เลขำธิกำรวุฒิสภำกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔. ศึกษำดูงำน
สนับสนุนให้บคุ ลำกรได้ไปศึกษำดูงำนกับหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ โครงกำรตำมแนว
พระรำชดำริที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ที่กำหนด กำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ สำหรับ
หลักสูตรฝึกอบรมภำยนอกที่มีกำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศ เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ำงๆ
และสำมำรถนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์มำปรับใช้
ประโยชน์กบั วงงำนรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. ถ่ำยทอดแลกเปลีย่ นองค์ควำมรูใ้ นองค์กร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management) เพื่อให้มีกำรรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูท้ ี่จำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร รวมทัง้ ส่งเสริมให้
บุคลำกรใช้องค์ควำมรู้เป็นฐำนในกำรปฏิบตั ิงำน
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรม
ดำเนินกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
จริยธรรม ปฏิบัตติ นตำมประมวลจริยธรรม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของบุคลำกร กำรปรับกระบวนทัศน์
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักธรรมำภิบำล และวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ิงำน เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ กำรยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมโปร่งใสในส่วนรำชกำร ให้บุคลำกร
ยึดถือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมทั้ง
กำรรณรงค์และสือ่ สำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัตงิ ำนอย่ำงต่อเนือ่ ง
๖. พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ - จัดโครงกำรและกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลำกร
ในกำรทำงำน เพื่อให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต ปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำพที่ดี มีควำมสำมัคคี
ที่ดีมีขวัญกำลังใจ มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำน และควำมผูกพันต่อองค์กร
และเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร
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๔๑
บทที่ ๓
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มุ่งเน้นดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
และควำมโปร่ ง ใสในกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมถึ ง สำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลง
และสถำนกำรณ์ ปั จจุ บั น ที่ มุ่ งเน้ น กำรเข้ ำสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ต่ อ ส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยได้พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ดังนี้
๑) ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรฯ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำร
จั ด ท ำแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั กงำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ สภำ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้สอดคล้องกับบริบทของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง เหมำะสม สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับสูง และผู้รับบริกำร รวมถึงควำมสอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วย
(๑) นโยบำยผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ประธำนสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชำติ รองประธำน
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่หนึ่ง
(๒) แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)
(๓) ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส่ วนรำชกำรสั งกั ด รั ฐสภำ ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๔) กำรเชื่อมโยงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรพัฒนำบุคลำกร
(๕) แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
(๖) มำตรฐำนกำหนดต ำแหน่ งข้ ำรำชกำรรัฐสภำสำมั ญ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๗) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๘) กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(๙) ผลกำรสำรวจควำมพึ งพอใจของผู้รับ บริก ำรตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ของสำนั กงำนฯ
ปี ๒๕๖๑
(๑๐) สถำนกำรณ์ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สั งคม กำรเมื องของไทยในปั จจุบั น
ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๒) กำหนดกรอบทิศทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) จัด ทำร่ำงแผนแนวทำงในกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้ งนี้ ส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำได้ ก ำหนดโครงกำร/กิ จกรรมในกำรพั ฒนำบุ คลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมทิศทำงที่มุ่งเน้นดำเนินกำร
ที่กำหนด โดยสรุปได้ตำมแผนภำพ ดังนี้
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

1. ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

๒. ขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติ
บัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสุขอย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1. โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
ในองค์กร
๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานบุคคล
3. การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและแผนสารองฉุกเฉินกรณีเกิด
อุทกภัย และแผ่นดินไหวประจาอาคารสุข
ประพฤติ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔. พิธีอาลาราชการ ประจาปี 256๒
1.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณที่มีประเมินภาพ
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าฯ
1.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีประเมินภาพ
๖. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุก

1.๔ พัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล
๗. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
2.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
กฎหมายและวิชาการ เพื่อตอบสนอง
การดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพือ่ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ
5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทางานของบุคลากร
๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศการทางาน
๓๓. โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม
๓๔. โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและ
การสร้างการพึ่งพาตนเอง
5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีฯ
๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมฯ
๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๓๘. โครงการ Strong Stronger Strongest :
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กร
คาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ
๑๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการฯ
สายงานนิตกิ าร
๑๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการฯ
สายงานวิทยาการ
๑๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ฯ
๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่
ตารวจรัฐสภา
๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัลด้านการพิมพ์
๑๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในยุคดิจทิ ลั
๑๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลข
๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม
และความโปร่งใส
๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลฯ
๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม
๔๒. โครงการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
หลักสูตรมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระดับกลาง
๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ หลักสูตร Design Thinking ฯ
๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ ารดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะ (Competency based HRD)
เพือ่ ประกอบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ขององค์กร
๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานฯ ณ ต่างประเทศ
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒๘. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
๒๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณฯ
๓๐.โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฯ
๓๑. โครงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ
6.1 พัฒนา และขยายครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศ
๔๔. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ

๔๒

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. 256๑ – 256๕)

๔๓
๓.๑ โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ นำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งโครงกำรที่กำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้บูรณำกำรร่วมกันทุกสำนัก ประกอบด้วย
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร (จำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จำนวน
๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีด่ แี ละมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนำระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. โครงกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (๑)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรระดับสูง และข้ำรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล (๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓. โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย
และแผ่นดินไหวประจำอำคำรสุขประพฤติ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (งำนประจำ)
๑) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ" (๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจำกสำนักต่ำงๆ จำนวน ๑๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชานาญ" (๕)
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ รปภ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สานักบริหารงานกลาง และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจาปี" (๖)
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๑,๐๙๔ คน
ผู้รับผิดชอบ : สานักบริหารงานกลาง และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๔. พิธีอาลาราชการ ปี ๒๕๖๒ (งานประจา) (๗)
๑) จัดบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร
๒) จัดพิธีอำลำรำชกำร ประจำปี ๒๕๖๒
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจำปี ๒๕๖๒ และบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สานักบริหารงานกลาง

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๔
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
๕. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๘)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำร จำนวน ๓๒ คน ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จำนวน ๑๐๖ คน
และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนำระบบกำรปฏิบตั งิ ำนให้มปี ระสิทธิภำพ
๖. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรทำงำนเชิงรุก (๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนสำยวิชำกำรทุกกลุ่มงำน จำนวน ๘๘ คน
และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำนวน ๑๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล
๗. โครงกำรชีแ้ จงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานประจา) (๑๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรเพือ่ ตอบสนองกำรดำเนินกำรของ
สมำชิกวุฒสิ ภำ
๘. โครงกำรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบตั งิ ำนเพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมำธิกำร
กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน (๑๑)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน จำนวน ๓๕ คน และนิติกร วิทยำกร
นักวิชำกำรสนับสนุนฝ่ำยนิติบัญญัติและธุรกำร สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ ตัวแทนสำนักละ ๑๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบ (Best Practice) กำรนำข้อมูลมำจัดทำ Info Graphic (๑๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำร จำนวน ๔ คน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มงำนๆ ละ ๑ คน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไปสำนักละ ๒ คน บุคลำกรตัวแทนสำนัก ของสำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓
กิจกรรที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Info Graphic Presentation Workshop and Training” (๑๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มงำนๆ ละ ๑ คน คน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
สำนักละ ๒ คน บุคลำกรตัวแทนสำนัก ของสำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๕
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
กิจกรรที่ ๔ จัดทำ Info Graphic (๑๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรตัวแทนสำนักๆ ละ ๕ คน คน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
สำนักละ ๒ คน บุคลำกรตัวแทนสำนักๆ ละ ๒ คน ของสำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และบุคลำกรจำกสำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จำนวน ๑ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓
กิจกรรมที่ ๕ เล่ำสู่กันฟัง (๑๕)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำรในสำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ ทุกคน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
๙. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๑๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑,๐๕๔ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๐. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๑๗)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่จำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษด้ำนกฎหมำย
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จำนวน ๓๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
๑๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรเพือ่ สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ สำหรับข้ำรำชกำร
สำยงำนนิตกิ ำร (๑๘)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๗๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรเพือ่ สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ สำหรับข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร (๑๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งวิทยำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๓๔ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๓. โครงกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรือ่ งรำวร้องทุกข์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำน (๒๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร/วิทยำกร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องรำวร้องทุกข์จำนวน ๔๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๔. โครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ (๒๑)
กลุม่ เป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตำรวจรัฐสภำ สำนักบริหำรงำนกลำง จำนวน ๓๑ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๖
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๑๕. โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่ รองรับกำรปฏิบตั งิ ำนของภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้ำนกำรพิมพ์ (๒๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรสำนักกำรพิมพ์ และผู้รับบริกำรของสำนักกำรพิมพ์ จำนวน ๘๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๖. โครงกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนประชำสัมพันธ์และสือ่ สำรองค์กรในยุคดิจทิ ลั (๒๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรสำนักประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรตำแหน่ง
นักประชำสัมพันธ์, วิทยำกร, นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ, เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์, เจ้ำพนักงำน
โสตทัศนศึกษำ และนำยช่ำง จำนวน ๔๗ คน และข้ำรำชกำรสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๗. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจดชวเลขเพือ่ สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ (๒๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข จำนวน ๖๑ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๘. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลังรัฐสภำ (๒๕)
- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงิน
กำรคลังที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำร ผู้แทนจำกทุกสำนัก บุคลำกรของสำนักกำรคลังและงบประมำณ
รวมจำนวน ๑๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
๑๙. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร
หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ" ระดับกลำง (๒๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ระดับชำนำญกำร) จำนวน ๖๖ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๐. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลักษะงำนทีป่ ฏิบตั ิ
หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำน (๒๗)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร จำนวน ๑๓๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๑. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร
๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๒๘)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๓๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and
Innovation Leader) (๒๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๙๙ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๗
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๒๒. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสูก่ ำรดำรงตำแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๒ (ระดับปฏิบัติกำรและระดับชำนำญกำร) จำนวน ๕๔ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๓. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)
เพือ่ ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP : Individual development plan) (๓๑)
กลุ่มเป้ำหมำย : กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จำนวน ๙๙ คน และข้ำรำชกำร
ที่เป็นตัวแทนสำนัก จำนวน ๑๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๔. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบกำรเรียนรูข้ ององค์กร
- กิจกรรมที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) (๓๒)
- กิจกรรมที่ ๒ กำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) (๓๓)
- กิจกรรมที่ ๓ กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) (๓๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๕. โครงกำรส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำ/อบรมกับหน่วยงำนภำยนอก (๓๕)
กำรพัฒนำบุคลำกรสำหรับหลักสูตรประจำ จำนวน ๕ หลักสูตร
๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.)
๒) หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอำนวยกำร (สจว.)
๓) หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงสำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำ (นบส.)
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลสำหรับผู้บริหำรระดับกลำง
๕) หลักสูตรสีบสวนสอบสวนพนักงำนฝ่ำยปกครอง จัดโดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนสำหรับหลักสูตรอื่นฯ จำนวน ๒๐ หลักสูตร
๑) กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรเพือ่ สนับสนุนกระบวนกำรนิตบิ ญ
ั ญัติ
๑.๑) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมำยนิติบัญญัติ
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร ระดับชำนำญกำร
๑.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในตำแหน่งวิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งวิทยำกร ระดับชำนำญกำร
๑.๓) กำรเรียนรู้กฎหมำยเฉพำะทำงของฝ่ำยบริหำร

๒) กำรพัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
๒.๑) หลักสูตร "กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ"
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักภำษำต่ำงประเทศ
๒.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำฝรั่งเศส ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
และเทคนิคล่ำมเบื้องต้น
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศสัมพันธ์กลุ่มงำนภำษำฝรั่งเศสฯ สำนักภำษำต่ำงประเทศ
๒.๓) หลักสูตร ภำษำอังกฤษสำหรับกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Intensive Language Course : ILC)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๘
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๒.๔) หลักสูตรกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพื่อกำรประชุม (Oral Communication Course - OCC)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

๓) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
๓.๑) หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
๓.๒) หลักสูตรด้ำนกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
๓.๓) หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำระบบ
๓.๔) หลักสูตรสำหรับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ผู้อำนวยกำรสำนักและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

๔) กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (สำยงำนอืน่ ๆ)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๖. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ณ ต่ำงประเทศ (๓๖)
กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก
ที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำร ประเภทวิชำกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนฝึกอบรมให้แก่บคุ ลำกร
๒๗. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง (๓๗)
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้กำรแลกเปลี่ยนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ
๒๘. โครงกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับต่ำงประเทศ (๓๘)
กำรส่งข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยไปแลกเปลี่ยนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒๙. โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและเพิม่ ประสิทธิภำพงำนด้ำนสำรบรรณสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๓๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปของแต่ละสำนัก จำนวน ๑๘ คน และผู้ปฏิบัติงำน
จำนวน ๔๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรงำนกลำง ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๐. โครงกำรเผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ (๔๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๐๐ คน (๒ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักภำษำต่ำงประเทศ ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๙
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
๓๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแปลงยุทธศำสตร์สกู่ ำรปฏิบตั ิ และวิธกี ำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม
ให้ประสบผลสำเร็จ (๔๑)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรที่กำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนัก ๖ สำนัก ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำย
และแผน ๑ คน, ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของสำนักนโยบำยและแผน จำนวน ๔ คน,
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ๑๕ คน บุคลำกรตัวแทนสำนัก ๔๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๖ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักนโยบำยและแผน ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
๓๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อือ้ ต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (๔๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๕๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๓. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิง่ แวดล้อม (๔๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๒๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๔. โครงกำรจัดสวัสดิกำรเพิม่ เติมและกำรสร้ำงกำรพึง่ พำตนเอง (๔๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกำรคลังและงบประมำณ ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมาย
องค์กร
๓๕. โครงกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๕)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและผู้แทนสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๔๐ คน
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๖. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำรขับเคลือ่ นประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรสำนักและผู้แทนคณะทำงำนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ประจำสำนัก/กลุ่มตรวจสอบภำยใน จำนวน ๖๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๔๘)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๗. โครงกำรเรียนรูก้ ระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (๔๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๐๐ คน
๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ" (๕๐)
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๐
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่เกี่ยวข้องตำมที่ระเบียบกำหนด
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓๘. โครงกำร Strong

Stronger Strongest : พันธสัญญำพัฒนำองค์กรใสสะอำด (๕๑)

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและบุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร - ชำนำญกำรพิเศษ - เชี่ยวชำญ
จำนวน ๓๓๔ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
๓๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ที่ครบกำหนดกำรเลื่อนระดับตำแหน่ง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๐. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : ประเภทบุคคล ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้เป็นผู้ได้รับรำงวัลคุณธรรมอย่ำงน้อย ๓๘ คน
๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๕๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : ประเภทหน่วยงำน สำนัก/กลุ่มงำนขึ้นตรง จำนวน ๑๙ หน่วย
๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและสำนักที่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ (๕๕)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๓๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม (๕๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร - เชี่ยวชำญ จำนวน ๔๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๒. โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยปฏิบตั ติ ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอำสำ) (๕๗)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรสำนักและคณะทำงำนส่งเสริมคุณธรรมของสำนัก/กลุ่ม จำนวน ๕๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔๓. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำน (๕๘)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดสรรตำมสัดส่วนสำนัก/กลุ่ม จำนวน ๒๐ คน
และสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๑
โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์/งำนประจำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
๔๔. โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ำ้ นต่ำงประเทศกับเครือข่ำยภำยในประเทศ (๕๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศสัมพันธ์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๒๐ คน, นิติกร/วิทยำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๖ คน, เจ้ำพนักงำนธุรกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๑๒ คน
และนักวิเทศสัมพันธ์ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จำนวน ๑๒ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓.๒ กิจกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่กำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น
นอกจำกจะมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ แล้ว ยังได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรม
ให้ มีควำมสอดคล้องและยึดโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่ ง นอกเหนื อ จำกโครงกำรด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรที่ ได้ รั บ
กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ ว ส ำนั ก งำนฯ จะต้ อ งมี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมด้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศำสตร์กำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด รัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้ว น
ตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำฯ ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร ดังนี้
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และกล้ำยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่ นและผลักดันกลไกด้ำน
๑. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำร
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผนู้ ำต้นแบบ ขับเคลือ่ นประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส
ทำงจริยธรรม
๑.๑ สัมมนำชี้แจงแผนปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ
๒. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๓. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัตติ ำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๓.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๒
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

๓.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
๓.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่น
และสำนักทีป่ ฏิบัตติ ำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔. โครงกำรขยำยผลและต่อยอดหลักสูตรกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรม
- กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของ
ส่วนรำชกำรกำร
๕. โครงกำร Strong – Stronger – Strongest :
พันธสัญญำพัฒนำองค์กรใสสะอำด
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำร ๑. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและ
ด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่ ปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำงสำนักงำน ป.ป.ช.
เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ
กับสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำกับสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
- กำรบรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง
- กำรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
๒. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่ นและผลักดันนโยบำยควำม โครงกำรจัดทำแผนและกำกับติดตำมส่งเสริม
โปร่งใสของรัฐสภำ
สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
และกำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผูม้ คี วำมเชีย่ วชำญ มีศกั ยภำพสูง และนำเทคโนโลยี
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ
๑. โครงกำรควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิงำน
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เชิงยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ที่มีประสิทธิภำพ
๒. โครงกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
ให้แก่ทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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๕๓
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร

โครงกำร/กิจกรรม

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบกำร
เรียนรูข้ ององค์กร
๒. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD)
เพื่อประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล
(IDP : Individual development plan)
- กิจกรรมกำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Selfdevelopment)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวติ ของทรัพยำกรบุคคลให้มคี วำมสุขอย่ำงสมดุล
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกร ๑ โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรสร้ำง
บุคคล
ควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ
๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (Happy Workplace)
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินชีวิต โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ๒. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิง่ แวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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๕๔
๓.๓ งบประมำณ
โครงกำรตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยใต้ วงเงิ นงบประมำณ จ ำนวนรวม
๑๒,๓๔๘,๒๐๐ บำท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
ค่าใช้จ่าย
จานวนโครงการ
งบประมาณ
๑) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
๔๑
6,๓๘๑,๕00
๒) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรทุนกำรศึกษำ
๑
๒,๘๐๐,๐๐๐
๓) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำบุคลำกร ณ ต่ำงประเทศ
๑
2,๑๖๖,๗00
๔) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ
๑
๑,000,000
โดยจำแนกเป็นประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
จานวนโครงการ งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและ
๗
๕๔๔,๐๐๐
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔
166,000
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
๑
๒๒๐,๐๐๐
ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ
๑
1๒5,000
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๑
33,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
๑
10๒,000
กฎหมายและวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและ
1
๑๐๒,000
วิชาการ เพื่อตอบสนองการดาเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
๓๕
1๑,๕๓๘,๒00
ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวัง
๒๓
๙,๙๗๓,๒00
อย่างเป็นระบบและหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางาน
๓
๑๗๑,000
ของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔
9๘๙,๐00
ของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
๕
๔๐๕,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความ
๑
๑๖๔,๐๐๐
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายครือข่ายความร่วมมือกับ
๑
๑๖๔,000
หน่วยงานภายในประเทศ
รวม
๔๔
๑๒,๓๔๘,๒๐๐
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๕๕
จำนวนโครงกำรจำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธฯ ๑ :
๗ โครงกำร
ร้อยละ ๑๕.๙๑

ยุทธฯ ๖ :
๑ โครงกำร
ร้อยละ ๒.๒๗

ยุทธฯ ๒ :
๑ โครงกำร
ร้อยละ ๒.๒๗

ยุทธฯ ๕ :
๓๕ โครงกำร
ร้อยละ ๗๙.๕๕

ยุทธศำสตร์ท ๑

ยุทธศำสตร์ท ๒

ยุทธศำสตร์ท ๕

ยุทธศำสตร์ท ๖

สรุปสานักที่รับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวนโครงการ
ที่รับผิดชอบ
๓๑

คิดเป็น
ร้อยละ
๗๐.๔๗

1๑,2๗๓,๒00

2. สานักบริหารงานกลาง

๕

๑๑.๓๖

1๘๘,๘00

3. สานักนโยบายและแผน

๔

๙.๐๙

๔๕๑,๖00

4. สานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓

๑

๒.๒๗

10๒,000

5. สานักการต่างประเทศ

๑

๒.๒๗

๑๖๔,000

๖. สานักภาษาต่างประเทศ

๑

๒.๒๗

๑๑๘,๖00

๗. สานักการคลังและงบประมาณ

1

๒.๒๗

50,000

รวม

๔๔

๑๐๐

๑๒,๓๔๘,๒๐๐

สานัก
1. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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งบประมาณ

๕๖
จานวนโครงการจาแนกตามสานักผ้รับผิดชอบโครงการ

๓๑ โครงการ
ร้อยละ ๗๐.๔๗

๕ โครงการ
ร้อยละ ๑1.๓๖
๔ โครงการ
ร้อยละ ๙.๐๙
๑ โครงการ
ร้อยละ ๒.๒๗
๑ โครงการ
ร้อยละ ๒.๒๗

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักบริห ารงานกลาง

สานักนโยบายและแผน

สานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓

สานักการต่างประเทศ

สานักภาษาต่างประเทศ

1 โครงการ
ร้อยละ ๒.๒๗

๑ โครงการ
ร้อยละ ๒.๒๗

สานักการคลังและงบประมาณ

งบประมำณท ได้ รั บ จั ด สรรด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร
ของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิส ภำ (แยกตำมส ำนั ก)
สำนักบริห ำรงำนกลำง
188,800 บำท

สำนักนโยบำยและแผน
451,600 บำท

สำนักกรรมำธิกำร 1,2,3 สำนักกำรต่ำงประเทศ
102,000 บำท
164,000 บำท
สำนักภำษำต่ำงประเทศ
118,600 บำท
สำนักกำรคลังและงบประมำณ
50,000 บำท

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุ คคล
11,273,200 บำท

สำนั ก พั ฒ นำทรัพ ยำกรบุค คล

สำนั ก บริหำรงำนกลำง

สำนั ก นโยบำยและแผน

สำนั ก กรรมำธิก ำร 123

สำนั ก กำรต่ ำงประเทศ

สำนั ก ภำษำต่ ำงประเทศ

สำนั ก กำรคลังและงบประมำณ
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๕๗
โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ที่ดแี ละมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนำระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
๑. โครงกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร
๒. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล
๓. โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั และ
แผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว
ประจำอำคำรสุขประพฤติ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
(งำนประจำ)
๔. กิจกรรมจัดพิธีอำลำรำชกำร ประจำปี ๒๕๖๒
(งำนประจำ)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
๕. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
กำรประเมินควำมคุม้ ค่ำของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนำระบบกำรปฏิบตั งิ ำนให้มี
ประสิทธิภำพ
๖. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรทำงำนเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล
๗. โครงกำรชีแ้ จงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (งำนประจำ)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและ
วิชำกำร เพื่อตอบสนองกำรดำเนินกำรของสมำชิก
วุฒสิ ภำ
๘. โครงกำรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำงสมรรถะ
กำรปฏิบตั งิ ำนเพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมำธิกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมทีอ่ งค์กร
คำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย
๙. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๑๐. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๑๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรเพื่อสนับสนุน
งำนนิตบิ ญ
ั ญัติ สำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนนิตกิ ำร
๑๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลวิชำกำรเพือ่
สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ สำหรับข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร
๑๓. โครงกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรือ่ งรำวร้อง
ทุกข์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
๑๔. โครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕. โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่ รองรับ
กำรปฏิบตั งิ ำนของภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้ำนกำรพิมพ์
๑๖. โครงกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำน
ประชำสัมพันธ์และสือ่ สำรองค์กรในยุคดิจทิ ลั
๑๗. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรจดชวเลขเพื่อ
สนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ
๑๘. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงิน
กำรคลังรัฐสภำ
- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงิน
กำรคลังที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบตั ิรำชกำร
๑๙. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของบุคลำกร
- หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่งของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ"
ระดับกลำง
๒๐. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะตำมลักษะงำน
ทีป่ ฏิบตั ิ
- หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำและ
สร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำน
๒๑. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร
๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร
๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
และสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and
Innovation Leader)

๕๘
๒๒. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสูก่ ำรดำรงตำแหน่งใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD)
เพือ่ ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล
(IDP : Individual development plan)
๒๔. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำร
เรียนรูข้ ององค์กร
- กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)
- กิจกรรม กำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)
- กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้
(KM Day)
๒๕. โครงกำรส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำ/อบรมกับหน่วยงำน
ภำยนอก
๒๖. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิ ภำ ณ ต่ำงประเทศ
๒๗. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง
๒๘. โครงกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิ ภำไทยกับต่ำงประเทศ
๒๙. โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยและเพิม่ ประสิทธิภำพ
งำนด้ำนสำรบรรณสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๓๐. โครงกำรเผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ
๓๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่
กำรปฏิบตั ิ และวิธกี ำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม
ให้ประสบผลสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ
กำรทำงำนของบุคลำกร

๓๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศ
ทีเ่ อือ้ ต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข
๓๓. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิง่ แวดล้อม
๓๔. โครงกำรจัดสวัสดิกำรเพิม่ เติมและกำรสร้ำง
กำรพึง่ พำตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรทีเ่ อือ้ ต่อกำร
ปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร
๓๕. โครงกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ
๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ
๓๖. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำร
ขับเคลือ่ นประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนำชี้แจงแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ
๓๗. โครงกำรเรียนรูก้ ระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง
๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ ิน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ"

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๘. โครงกำร Strong Stronger Strongest :
พันธสัญญำพัฒนำองค์กรใสสะอำด
๓๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๐. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น
๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมัน่ และ
สำนักทีป่ ฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม
๔๒. โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยปฏิบตั ติ ำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ)
๔๓. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรทำงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำย
และควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศ
๔๔. โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ำ้ นต่ำงประเทศ
กับเครือข่ำยภำยในประเทศ

รำยโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
จำนวน ๔๔ โครงกำร (๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
จานวน ๔๔ โครงการ (จาแนกรายหลักสูตร/กิจกรรม จานวน ๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งในองค์กร (1)
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- มีการเผยแพร่แผนสืบทอดตาแหน่ง
ผู้บริหาร (Succission Plan) ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาให้ผู้บริหารและข้าราชการ
รับรู้อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรทีม่ ีทัศนคติทดี่ ี
ต่อแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๒. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล (๒)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ
นาความรู้ เกีย่ วกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ตลอดจนวิธกี ารบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการดาเนินงาน

- จัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ทราบหลักเกณฑ์
ตามแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร
(Succission Plan)
ระยะเวลา : ประชุมชี้แจง ๓ ชั่งโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

กลุม่ เป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูงและ
ข้าราชการของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๑๔๐ คน

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับกฎ
บุคลากรของสานักงาน
ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดาเนินงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ด้านการบริหารงานบุคคลในช่วงทีผ่ ่านมา จานวน ๑๐๐ คน
และทีจ่ ะดาเนินการในอนาคต
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่งโมง ณ สานักงานฯ

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

28,000

สานักบริหารงานกลาง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15,000

สานักบริหารงานกลาง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
3. แผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
4. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา (Career Path)

๖๐

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

๓. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสารอง
ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจาอาคารสุขประพฤติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจา)
1) หลักสูตร "การอบรมด้านดับเพลิงขัน้ ต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของบุคลากรฯ ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม (ภาคทฤษฎี) มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับแนวทางการปฏิบัติเมือ่ เกิดเหตุ
ภัยพิบัติต่างๆ เพิม่ ขึน้
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของบุคลากรฯ ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม (ภาคปฏิบัต)ิ มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับแนวทางการปฏิบัติเมือ่ เกิดเหตุ
ภัยพิบัติต่างๆ เพิม่ ขึน้

๒) หลักสูตร "การอบรมด้านการปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ" (๔)

๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชานาญ" (๕)

๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจาปี" (๖)

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

- ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
แผนสารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ
แผ่นดินไหวให้มีความทันสมัย

80,600

สานักบริหารงานกลาง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรของสานักงานฯ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย

29,700

และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๖๐ คน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรของสานักงานฯ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
จากสานักต่างๆ
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๑๖๐ คน

14,000

- จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรของสานักงานฯ เจ้าหน้าที่ รปภ.องค์การ

29,700

และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ และผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
จานวน ๖๐ คน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรของสานักงานฯ บุคลากรของสานักงาน
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๑,๐๙๔ คน

๑

๒

๓

๔

7,200

ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล
๔. กิจกรรมจัดพิธีอาลาราชการ ประจาปี ๒๕๖๒ (งานประจา) (๗)
42,400
สานักบริหารงานกลาง
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทาบอร์ดแสดงประวัติย่อเพือ่ เป็นเกียรติ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพือ่ เป็นเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการประจาปี
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
มีกิจกรรมตามโครงการพิธอี าลาราชการฯ แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 256๒
๒๕๖๒ และบุคลากรของ
- กิจกรรมที่ ๒ จัดพิธอี าลาราชการ ประจาปี ๒๕๖๒
จานวน 2 กิจกรรม
และจัดพิธอี าลาราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : พิธอี าลาราชการ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
จานวน ๓๐๐ คน
มีผู้เข้าร่วมในพิธอี าลาราชการ ไม่น้อยกว่า จานวน 3 ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
๓00 คน
ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล

๖๑

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๘)
- มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่า จานวน ๑ ครั้ง
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๕. โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า

- จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประเมินความคุ้มค่า
ระยะเวลา : อบรมจานวน ๓ รุ่น
รุ่นละ ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

220,000

สานักนโยบายและแผน

125,000

สานักนโยบายและแผน

- ผู้บริหารฯ จานวน ๓๒ คน
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
จานวน ๑๐๖ คน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จานวน ๑๘ คน
รวมจานวนทัง้ สิ้น 156 คน

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุก (๙)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อละ ๘๐ ของหน่วยงานภายในสังกัด
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภามีการพัฒนา
กระบวนการทางานเชิงรุก
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการทางานของ

- จัดอบรมให้ความรู้และชี้แนะแนวทาง
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
"การพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุก"
สายงานวิชาการทุกกลุ่มงาน
และมอบหมายให้สานักต่างๆ ออกแบบและ จานวน 88 คน
การดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทางาน อย่างน้อย ๑ กระบวนการ
จานวน ๑๕ คน
ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ รวมจานวนทัง้ สิ้น 103 คน
หน่วยงานภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารฯ
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาปรับปรุงมีผล
การดาเนินงานทีด่ ีขนึ้

ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๗. โครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินฯ
บุคลากรของสานักงาน
33,000
สานักนโยบายและแผน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจา) (๑๐)
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ เลขาธิการวุฒสิ ภา
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จานวน ๘๐ คน
การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ของสานักงานฯ และสามารถนาไปปฏิบัติ
เลขาธิการวุฒสิ ภาประจาปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดได้
ระยะเวลา : การสัมมนา จานวน 6 ชั่วโมง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ณ สานักงานฯ
๑. ผลการประเมินความรับรู้ของผูเ้ ข้ารับฟัง
การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่า ระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๖๒

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

๒. ผลการประเมินองค์กรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๔.๕๐๐๐ คะแนน
ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
- กรอบตัวชี้ผู้รบั ผิดชอบโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในส่วนของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพื่อตอบสนองการดาเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อ ตัวชี้วดั ผลผลิต
102,000
สานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ร้อยละ ๘๖ ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุน
เกีย่ วกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใน - จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยน - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
31,700
การดาเนินงาน (๑๑)
การปฏิบัตงิ าน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน เรียนรู้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ทุกกลุ่มงาน จานวน ๓๕ คน
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรู้เข้าใจเกีย่ วกับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ - นิติกร วิทยากร และ
เรื่องทีไ่ ด้รบั การอบรมเพิม่ ขึน้
นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ในสานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓
ร้อยละ ๘๖ ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
ตัวแทนสานักๆ ละ 15 คน
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice)
เกีย่ วกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใน - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ - ผู้บริหารทีก่ ากับดูแลสานัก
22,800
การนาข้อมูลมาจัดทา Info Graphic (๑๒)
การปฏิบัตงิ าน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน (Best Practice)
กรรมาธิการ จานวน ๔ คน
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรู้เข้าใจเกีย่ วกับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ - เจ้าหน้าทีธ่ รุ การกลุ่มงาน
เรื่องทีไ่ ด้รบั การอบรม และสามารถนาไปใช้
กลุ่มงานละ ๑ คน เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริหาร
ทัว่ ไปสานักละ ๒ คน
บุคลากรตัวแทนสานักของ
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Info Graphic Presentation
- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าทีธ่ รุ การกลุ่มงาน
34,200
Workshop and Training” (๑๓)
“Info Graphic Presentation Workshop กลุ่มงานละ ๑ คน เจ้าหน้าที่
and Training”
บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริหาร
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ ทัว่ ไปสานักละ ๒ คน
บุคลากรตัวแทนสานักของ
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

๖๓

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
กิจกรรมที่ ๔ จัดทา Info Graphic (๑๔)

กิจกรรมที่ ๕ เล่าสู่กันฟัง (๑๕)

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมการทา Info Graphic
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการ
เกีย่ วกับการจัดทาความเป็นมาและประเด็น
การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติในชั้น
กรรมาธิการของวุฒสิ ภาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
สามารถดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทา
ความเป็นมาและประเด็นการอภิปราย
- จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง
ร่างพระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธิการของ ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
วุฒสิ ภาได้อย่างถูกต้อง

กลุม่ เป้าหมาย
- เจ้าหน้าทีธ่ รุ การตัวแทน
สานักๆ ละ ๕ คน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไปสานักละ ๒ คน
บุคลากรตัวแทนสานัก
สานักละ ๒ คน ของ
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
และบุคลากรจากสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จานวน ๑ คน
- ข้าราชการของสานักงานฯ
และพนักงานราชการใน
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
ทุกคน

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

-

13,300

ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี - บุคลากรของสานักงาน
620,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๖)
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
ดิจิทัล ให้กับบุคลากรของสานักงานฯ
เลขาธิการวุฒสิ ภา
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๑,๐๕๔ คน
และการสื่อสาร
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด

๖๔

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (๑๗)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

- จัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะ
- บุคลากรของสานักงาน
ภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาทีจ่ าเป็น
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้าน
ระยะเวลา : อบรม ๓๐ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ กฎหมายเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติงาน
จานวน ๓๐ คน

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

55,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักภาษาต่างประเทศ

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
โครงการด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัตงิ าน

๑๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานนิติการ (๑๘)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุน
งานนิติบัญญัติมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั การอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุน
งานนิตบิ ัญญัตสิ ามารถนาความรูท้ ี่ได้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

- จัดอบรมเกีย่ วกับการจัดทาข้อมูลวิชาการ - ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ ให้กบั ข้าราชการ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตาแหน่งนิติกรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน ๑๗๕ คน
ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ

๑๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ สาหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ (๑๙)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการเพือ่ สนับสนุน
งานนิติบัญญัติมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั การอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจทีก่ าหนด

- จัดอบรมเกีย่ วกับการจัดทาข้อมูลวิชาการ - ข้าราชการตาแหน่งวิทยากร
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ ให้กบั ข้าราชการ ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตาแหน่งวิทยากรของสานักงาน
จานวน ๑๓๒ คน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ

๖๕

140,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดทาข้อูลวิชาการเพือ่ สนับสนุนงาน

๑๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๒๐)

๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา (๒๑)

๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ (๒๒)

นิติบัญญัติสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จาก
การอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

- จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเสริมสร้าง - ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
เทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพือ่
และตาแหน่งวิทยากรของ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : อบรม ๑๘ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๔๐ คน
ศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก

105,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3

- จัดอบรมและฝึกปฏิบัติบัติเกีย่ วกับ
การพัฒนาความรู้และทักษะเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจรัฐสภา
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
ฝึกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก

ข้าราชการตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ตารวจรัฐสภา
สานักบริหารงานกลาง
จานวน ๓๐ คน

80,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารงานกลาง

- จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
ศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก

บุคลากรสานักการพิมพ์
และผู้รบั บริการ
ของสานักการพิมพ์
จานวน ๘๐ คน

90,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักการพิมพ์

๖๖

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๑๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์
และสือ่ สารองค์กรในยุคดิจิทัล (๒๓)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

- จัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาความรู้
ข้าราชการสานักประชาสัมพันธ์
ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
และสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล
ข้าราชการตาแหน่ง
ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ นักประชาสัมพันธ์, วิทยากร,
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
และนายช่าง จานวน ๔๗ คน
และข้าราชการสานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

๑๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ (๒๔)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะด้าน ข้าราชการตาแหน่ง
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
การจดชวเลขเพือ่ สนับสนุนนิติบัญญัติ
เจ้าพนักงานชวเลข
มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๖๑ คน
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมเกีย่ วกับการเสริมสร้างความรู้ ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกสานัก
- ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม ความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมาย บุคลากรของสานักการคลัง
โครงการ มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับ ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน การคลังทีเ่ กีย่ วข้อง และงบประมาณ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ในการปฏิบัติราชการ
จานวนทัง้ สิ้น ๑๖๐ คน
การเงินการคลังทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบัติ
ราชการ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม
โครงการสามารถนาความรู้เกีย่ วกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
การเงินการคลังทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบัติ
ราชการ

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

47,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

55,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จานวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลังรัฐสภา (๒๕)

๖๗

115,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักการคลังและงบประมาณ

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการผู้ครบประเมินฯ
56,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงาน ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา" ระดับกลาง (๒๖)
โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร เลขาธิการวุฒสิ ภา ระดับกลาง
(ระดับชานาญการ)
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ จานวน ๖๖ คน
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานที่ปฏิบัติ
หลักสูตร Design Thinking เพือ่ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ในการทางาน (๒๗)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมในการทางาน มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั การอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

ข้าราชการประเภทวิชาการ

120,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- จัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในรูปแบบDesign Thinking เพือ่ การพัฒนา จานวน ๑๓๕ คน
และสร้างนวัตกรรมในการทางาน
ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด

๖๘

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
๒๑.๑ การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (๒๘)

๒๑.๒ การศึกษาดูงานด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร (Change and Innovation Leader) (๒๙)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
และมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่อง
ทีไ่ ด้รบั การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

- จัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร ผู้บริหารของสานักงาน
จัดการองค์กร
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : อบรม ๑๘ ชั่วโมง ณ ต่างจังหวัด จานวน ๓๐ คน
- จัดการศึกษาดูงานด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
และสร้างนวัตกรรมขององค์กร (Change and สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
Innovation Leader)
จานวน ๙๙ คน
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง
ณ หน่วยงานภายนอก

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

576,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
500,000

76,000

ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลทีม่ ีประสิทธิภาพ
๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ ารดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อม ข้าราชการทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐)
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สู่การดารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึน้
การประเมินสมรรถภาพและ
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลงานเพือ่ แต่งตั้งให้ตารง
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ ตาแหน่งชานาญการและ
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ชานาญการพิเศษ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
จานวน ๕๔ คน
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

68,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้องของโครงการ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา (Career Path)

๖๙

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
(Competency based HRD) เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP : Individual development plan) (๓๑)
- การประเมินสมรรถนะ
- การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า
• การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาฯ
• การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาได้จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
๑. ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการที่จัดทาแผน
พัฒนารายบุคคลได้รบั การพัฒนาตามแผน
ทีก่ าหนด
๒. ร้อยละ ๘๕ ของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภามีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวัง

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

- จัดการประเมินสมรรถนะเพือ่ นาผล
บุคลากรของสานักงาน
การประเมินสมรรถนะมาเป็นข้อมูลประกอบ เลขาธิการวุฒสิ ภา
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลให้มี
สมรรถนะตามทีอ่ งค์กรคาดหวัง
ระยะเวลา : รอบที่ ๑ พ.ย. ๖๑ - มี.ค.๖๒
รอบที่ ๒ พ.ค. - ก.ย.๖๒
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

38,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้องของโครงการ
1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
3. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
4. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา (Career Path)
๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- การอบรมเพือ่ เสริมสร้างความรู้ทจี่ าเป็น บุคลากรของสานักงาน
140,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร
องค์ความรู้ทจี่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ ต่อการดาเนินงานจัดการความรู้ให้แก่
เลขาธิการวุฒสิ ภา
๒4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาทีจ่ ัดทาขึน้
ทีมงานจัดการความรู้ การจัดกิจกรรม
50,000
(KM Team) (๓๒)
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้
จัดการความรู/้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒4.2 การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
รวมทัง้ การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้
12,000
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต)ิ (๓๓)
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรสานักงาน
(KM Day) ประจาปี พ.ศ. 256๒
๒4.3 การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) (๓๔)
เลขาธิการวุฒสิ ภาทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ความรู้ ระยะเวลา
78,000
สามรถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1. การอบรมฯ จานวน 12 ชั่วโมง
2. กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ จานวน ๖ ครั้ง
3. กิจกรรม KM Day จานวน ๖ ชั่วโมง
ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๗๐

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (๓๕)

การพัฒนาบุคลากรสาหรับหลักสูตรประจา จานวน 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.)
2. หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอานวยการ (สจว.)
3. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสาหรับข้าราชการ
รัฐสภา (นบส.)
4. หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับกลาง
5. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านสาหรับหลักสูตรอื่นฯ
จานวน 20 หลักสูตร
1. การพัฒนาด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
3. การเรียนรู้กฎหมายเฉพาะทางของฝ่ายบริหาร

2. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
1) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษา
ต่างประเทศสาหรับนักวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิเทศสัมพันธ์ สานักภาษาต่างประเทศ
2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสาหรับ
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
2.1) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสาหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน
(Intensive Language Course : ILC)

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ภายนอกในหลักสูตรทีจ่ าเป็นและสอดคล้อง
ได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานภายนอก จานวนไม่น้อยกว่า ระยะเวลา
๒๕ หลักสูตร และผ่านการประเมิน
เดือนตุลาคม ๖๐ - เดือนกันยายน ๖๑
ตามเกณฑ์ทหี่ ลักสูตรกาหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทา
รายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตร
ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก
- การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านของบุคลากร
ในสายงานต่างๆ ทีจ่ าเป็นและสอดคล้องต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒
ตัวชี้วดั ผลผลิต
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ
กับหน่วยงานภายนอก จานวนไม่น้อยกว่า
๒๕ หลักสูตร และผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ทหี่ ลักสูตรกาหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทา
รายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตร - การส่งอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก
ภาษาต่างประเทศสาหรับนักวิเทศสัมพันธ์
ระยะเวลา
เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒

๗๑

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

1,386,500 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
800,000

586,500

ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
ระดับชานาญการ
ข้าราชการตาแหน่งวิทยากร
ระดับชานาญการ
ข้าราชการตาแหน่งนิติกร/
วิทยากร เข้ารับการอบรมหรือ
สัมมนาเกีย่ วกับกฎหมาย
เฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติงานทีร่ บั ผิดชอบ
ณ หน่วยงานฝ่ายบริหาร
บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

ผู้รบั ผิดชอบ

-

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

2.2) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพือ่ การประชุม
(Oral Communication Course - OCC)
3. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านตามเส้นทางความก้าวหน้า
(สายงานอื่นๆ)

- การส่งอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ข้าราชการตาแหน่งนักวิชาการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์
ระยะเวลา
เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒
- การส่งอบรมพัฒนาเฉพาะด้านตามเส้นทาง บุคลากรของสานักงาน
ความก้าวหน้า (สายงานอืน่ ๆ)
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา
เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒

-

-

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
3. แผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
4. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา (Career Path)
๕. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- การพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการ บุคลากรของสานักงาน
2,166,700 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ณ ต่างประเทศ (๓๖)
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา วุฒสิ ภา ณ ต่างประเทศ เป็นการพัฒนา
เลขาธิการวุฒสิ ภา
- การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการสานักงาน
ได้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๕ ครั้ง
สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
เลขาธิการวุฒสิ ภา (สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ทีม่ ีการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ทีม่ ีการศึกษาดูงานต่างประเทศ)
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทาเอกสารรายงานผล ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ การเยือน และการศึกษาดูงาน
เดือนกันยายน ๒๕๖๒
กฎหมายมหาชน (ปรม.)
ณ ต่างประเทศ จานวน ๕ ฉบับ
2. หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอานวยการ (สจว.)
๓. หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังระดับสูง
๔. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ
๕. หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)
ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๓. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา (Career Path)

๗๒

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

- การจัดสรรทุนการศึกษา และ
ทุนการฝึกอบรม ให้แก่บุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

โครงการด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมให้แก่บคุ ลากร

๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๓๗)
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ จานวน 5 ทุน
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จานวน 1 ทุน
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จานวน 1 ทุน

ตัวชี้วดั ผลผลิต
สานักงานฯ มีแนวทางในการจัดสรรทุน
การศึกษาทีส่ อดคล้องและเป็นประโยชน์
ต่อสานักงานฯ จานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
สานักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษา/
ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพือ่ ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือ
ทุนฝึกอบรมณ ต่างประเทศ
จานวน 7 ทุน

2,800,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1,500,000
800,000
500,000

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
โครงการด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้การแลกเปลีย่ นกับ
รัฐสภาต่างประเทศ
๒๘. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาไทย ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงาน บุคลากรของสานักงาน
1,000,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กับต่างประเทศ (๓๘)
ข้าราชการสานักงานฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เลขาธิการวุฒสิ ภาไทยกับต่างประเทศ เพือ่ ให้ เลขาธิการวุฒสิ ภา
สานักการต่างประเทศ
- การส่งข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาไทย
จานวน ๒ ครั้ง
ได้รบั ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงาน
ไปแลกเปลี่ยนกับรัฐสภาต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
รัฐสภากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั สภาต่างประเทศ
- คณะที่ 1 ณ ประเทศแคนาดา
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบั ความรู้และมีโอกาส ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 448,400
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกีย่ วกับระบบ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
- คณะที่ 2 ณ ประเทศมาเลเซีย
งานรัฐสภาต่างประเทศและมีแนวทางใน
551,600
การพัฒนางานขององค์กรโดยจัดทาเอกสาร

รายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
จานวน ๒ ฉบับ
ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๗๓

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๒๙. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ด้านสารบรรณสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๓๙)

๓๐. โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (๔๐)

๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
และวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จ (๔๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายภายในเกี่ยวกับ
- มีเครือข่ายภายในเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ
ตามระเบียบงานสารบรรณ อย่างน้อย
ให้ถูกต้อง
ระยะเวลา : สัมมนาฯ ๖ ช.ม. ณ สานักงานฯ
๑ เครือข่าย
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๖๐ ของเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
มีการนาแนวทางในการปฏิบัติด้าน
ระเบียบงานสารบรรณไปใช้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รบั
ต่างประเทศ
ระยะเวลา : สัมมนาฯ ๓ ช.ม. ณ สานักงานฯ
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาและ
วัฒนธรรมของต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ
นาความรู้ทไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้กับงาน
ในหน้าที่
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
- ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรตัวแทน/
ความเข้าใจและเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการ สร้างสรรค์ให้สามารถคิดวิเคราะห์และ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและสามารถ เขียนโครงการ/กิจกรรมได้สอดคล้องกับ
เขียนโครงการ/กิจกรรมได้
ยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม และระดมความ
- มีโครงการทีไ่ ด้จากกการมีส่วนร่วม
คิดเห็นเกีย่ วกับการแปลงแผนยุทธศาสตร์
และระดมความคิดเห็นของบุคลากรตัวแทน และการเขียนโครงการ/กิจกรรม
เพือ่ เสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ช.ม. ณ สานักงานฯ
ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหาร
ทัว่ ไปของแต่ละสานัก
จานวน ๑๘ คน และ
ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๔๐ คน

22,800

สานักบริหารงานกลาง
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๑๐๐ คน

118,600

สานักภาษาต่างประเทศ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารทีก่ ากับดูแล
การปฏิบัติราชการของสานัก
๖ สานัก ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและแผน ๑ คน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
สานักนโยบายและแผน
จานวน ๔ คน

73,600

สานักนโยบายและแผน
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑

๒

๓

๔

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๕ คน
บุคลากรตัวแทนสานัก ๔๐ คน

รวมจานวนทัง้ สิ้น ๖๖ คน
ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด

๗๔

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (๔๒)
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
และสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการทางาน
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องทีไ่ ด้รบั
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๘ ช.ม. ณ สานักงานฯ
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- การประเมินองค์กรแห่งความสุขและ
บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ี
ในระดับร้อยละ ๕๙
๓๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิง่ แวดล้อม (๔๓)
- ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่ สังคมฯ ครบ ระยะเวลา : อบรม 3 ช.ม. ณ สานักงานฯ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่ สังคม
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ทีก่ าหนด
๓๔. โครงการการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้าง
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมโครงการจัดสวัสดิการเพิม่ เติม
การพึง่ พาตนเอง (๔๔)
- ร้อยและ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และการสร้างการพึง่ พาตนเอง
ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ทไี่ ด้จาก ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
การเข้าร่วมโครงการไปจัดการเงินและ
การลงทุนให้เหมาะสม เพือ่ สร้างรายได้
ให้ตนเองและครอบครัว
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อ
การนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปปรับใช้ในการจัดการเงินของตนเอง
และครอบครัว

๗๕

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๕๐ คน

83,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๒๖๐ คน

38,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา อย่างน้อย
จานวน ๖0 คน

50,000

สานักการคลังและงบประมาณ

๑

๒

๓

๔

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร
๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
70,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สังกัดรัฐสภา
- มีปฏิญญาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓๕.๑ ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการ
และมีการลงนามว่าจะนาไปปฏิบัติรว่ มกัน - จัดประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของ
คณะกรรมการ/ผู้แทน
11,350
สังกัดรัฐสภา (๔๕)
๑ ฉบับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จานวน ๒ ครั้ง ทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน ๔๐ คน
ระยะเวลา : อบรม 6 ชั่วโมง ณ สานักงานฯ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรได้ปฏิบัติตาม
ปฏิญญาทีไ่ ด้ลงนามไว้
๓๕.๒ สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (๔๖)

- จัดสัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการ บุคลากรของสานักงาน
สังกัดรัฐสภา
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง
จานวน ๑,๐๐๐ บาท
ณ หน่วยงานภายนอก

๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลือ่ น
ตัวชี้วดั ผลผลิต
ประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส
- ปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนรัฐสภาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราช - จัดการประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัตกิ าร
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงาน
อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนด
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรม
เลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗)
จานวน ๑ ฉบับ
และความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการ
- ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการ วุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจในสาระสาคัญของประมวล
จริยธรรมข้าราชการฉบับใหม่
จานวน ๑ ครั้ง

๗๖

58,650

70,000
ผู้อานวยการสานักและผู้แทน
คณะทางานส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรม และความโปร่งใส
ประจาสานัก/กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน จานวน ๖0 คน

9,500

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจต่อสาระสาคัญของ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่
- จัดการสัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๔๘)

๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓๗.๑ บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (๔๙)
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
โทษและภัยของการทุจริต
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่
๓๗.๒ สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ินเจ้าหน้าที่ ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ของรัฐ" (๕๐)

๓๘. โครงการ Strong Stronger Strongest :
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด (๕๑)

ตัวชี้วดั ผลผลิต

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๑,๐๐๐ คน

60,500

50,000
4,150

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- จัดการบรรยายและศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง
ณ สานักงาน ป.ป.ช.

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๑๐๐ คน

- จัดการสัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนีส้ ินเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ"

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีร่ ะเบียบกาหนด

45,850

- จัดอบรม/สัมมนาเกีย่ วกับการสร้าง

ผู้บริหารและบุคลากรประเภท

799,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีแผนโครงการ/กิจกรรมเพือ่ การขับเคลื่อน พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด
วิชาการระดับชานาญการ เครือข่ายภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการขับเคลื่อนเครือข่ายภายในสานักงานฯ ชานาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ

เพือ่ เป็นองค์กรใสสะอาด จานวน ๑ ฉบับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ณ หน่วยงานภายนอกและต่างจังหวัด
- ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายภายใน
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภามีความรู้
ความเข้าใจในการเป็นองค์กรในสะอาด
และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์กรใสสะอาด อย่างน้อย ๑ กิจกรรม

๗๗

จานวน ๓10 คน

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งทีถ่ ูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดัน
กลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตในภาครัฐ และกลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ 5.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส
๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลากรประเภทวิชาการ
68,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รัฐสภา (๕๒)
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม บุคลากรเพือ่ ให้ปฏิบัติตนตามประมวล
ระดับปฏิบัติการ ที่ครบกาหนด
โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
การเลื่อนระดับตาแหน่งในปี
ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –
ความเข้าใจเพิม่ ขึน้
ณ หน่วยงานภายนอก
๒๕๖๖ จานวน ๔๐ คน
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
150,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
40.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมัน่ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมัน่ ปฏิบัติ ประเภทบุคคล ผู้บริหารและ
66,800
ข้าราชการรัฐสภา (๕๓)
- ร้อยละ ๙๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
บุคลากรสานักงานเลขาธิการ
โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติโดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญชวน
วุฒสิ ภาทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา บุคลากรและหน่วยงานมาลงคะแนนคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือก ให้เป็น
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ผู้ได้รบั รางวัลคุณธรรม
- มีบุคลากรและหน่วยงานสาหรับเป็น
อย่างน้อย ๓๘ คน
ต้นแบบในการยึดมัน่ ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาตามทีก่ าหนด
40.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- จัดกิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานทีส่ ่งเสริม หน่วยงาน สานัก/กลุ่มงาน
19,400
ดีเด่น (๕๔)
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ทีข่ นึ้ ตรง จานวน ๑๙ หน่วย
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมัน่ และสานัก
ทีป่ ฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕๕)

- จัดกิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชู
ผู้บริหารและบุคลากร
เกียรติบุคลากร/หน่วยงานทีย่ ึดมัน่ ปฏิบัติตาม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
จานวน ๓๐๐ คน
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๗๘

63,800

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวกับส่วนรวม (๕๖)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้นาความรู้ไปใช้และปฏิบัติตน
และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากส่วนรวมได้

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

- จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับผลประโยชน์ บุคลากรประเภทวิชาการ
ทับซ้อน เพือ่ สามารถปฏิบัติตนแยกแยะ
ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์
จานวน ๔๐๐ คน
ส่วนรวมได้
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

36,000

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งทีถ่ ูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดัน
กลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตในภาครัฐ และกลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔๒. โครงการส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานเกีย่ วกับ คณะทางานส่งเสริม สนับสนุน
120,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วินัย สุจริตโปร่งใส จิตอาสา) (๕๗) - มีแผนกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายภายใน การส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญา การดาเนินการด้านคุณธรรม
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วินัย
จริยธรรมและความโปร่งใส
เศรษฐกิจพอเพียง (สามัคคี มีวนิ ัย สุจริต สุจริตโปร่งใส จิตอาสา)
ประจาสานัก/กลุ่ม
- สานัก/กลุ่ม ดาเนินกิจกรรมตามแผน
โปร่งใส มีจิตอาสา) ตามทีก่ าหนด
จานวน ๕๕ คน
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
ทีก่ าหนด
(ผู้แทนสานัก ๆ ละ ๓ คน
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง
- ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายภายใน
และกลุ่มตรวจสอบ ๒ คน)
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภามีความรู้
ณ หน่วยงานภายนอก
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีการนาแผนกิจกรรม
ไปปฏิบัติภายในหน่วยงานของเครือข่าย
๔๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม
บุคลากรของสานักงาน
31,000 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การทางาน (๕๘)
- ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาจัดสรรตาม
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
สัดส่วนสานัก/กลุ่ม
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
จานวน ๒๐ คน
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
และสมาชิกสภานิติบัญญัติ
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
แห่งชาติ จานวน ๕ คน
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม
รวมจานวนทัง้ สิ้น ๒๕ คน
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

๗๙

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคลทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ์ของสานักงาน
๔๔.โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
ตัวชี้วดั ผลผลิต
- จัดกิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
164,000
สานักการต่างประเทศ
ภายในประเทศ (๕๙)
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมระหว่างประเทศของรัฐสภา
เลขาธิการวุฒสิ ภา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีความรู้ด้านการประชุมระหว่างประเทศ - จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
จานวน ๒๐ คน, นิติกร/
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ สานักงานฯ วิทยากรของสานักงาน
ของรัฐสภา
๒. จานวนกิจกรรมทีม่ ีการทาความตกลง และศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ร่วมกันเพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ณ หน่วยงานภายนอก
จานวน ๑๖ คน,
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างน้อย
เจ้าพนักงานธุรการของ
๒ กิจกรรม
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
จานวน ๑๒ คน และ
สานักงานมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
นักวิเทศสัมพันธ์ของ
หน่วยงานอืน่ ๆ อย่างน้อย ๒ เครือข่าย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร จานวน ๑๒ คน
รวมจานวนทัง้ สิ้น ๖๐ คน
ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาการ อานวยการ และบริหาร ที่ ก.ร.กาหนด
๓. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๘๐

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๔๔ โครงการ (๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งในองค์กร (๑)

28,000

-

-

28,000

100

-

-

-

-

๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล (๒)

15,000

15,000

100

-

-

-

-

-

-

๓. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั และแผนสารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย

80,600

-

-

-

-

73,400

91

7,200

9

๑) หลักสูตร "การอบรมด้านดับเพลิงขัน้ ต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓)

29,700

-

-

-

-

29,700

100

๒) หลักสูตร "การอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บ" (๔)

14,000

-

-

-

-

14,000

100

๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องให้เกิดความชานาญ" (๕)

29,700

-

-

-

-

29,700

100

๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจาปี" (๖)

7,200

-

-

-

-

-

-

7,200

๔. พิธีอาลาราชการ ปี ๒๕๖๒ (งานประจา) (๗)

42,400

-

-

-

-

-

-

42,400

100

220,000

-

-

220,000

100

-

-

-

-

125,000

125,000

100

-

-

-

-

-

-

และแผ่นดินไหวประจาอาคารสุขประพฤติ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจา)

๑) จัดบอร์ดแสดงประวัตยิ ่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผเู้ กษียณอายุราชการ
๒) จัดพิธีอาลาราชการ ประจาปี ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินความคุ้มค่าของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (๘)
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
๖. โครงการพัฒนากระบวนการการทางานเชิงรุก (๙)

๘๒

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๗. โครงการชีแ้ จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

33,000

-

-

33,000

100

-

-

-

-

102,000

31,700

31

57,000

56

13,300

13

-

-

กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบตั แิ ลกเปลีย่ นเรียนรู้การสนับสนุนการดาเนินงาน (๑๑)

31,700

31,700

100

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice) การนาข้อมูลมาจัดทา

22,800

-

-

22,800

100

-

-

-

-

34,200

-

-

34,200

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,300

-

-

-

-

13,300

100

-

-

620,000

310,000

50

310,000

50

-

-

-

-

55,000

55,000

100

-

-

-

-

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานประจา) (๑๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อตอบสนองการดาเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัตงิ านเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

Info Graphic (๑๒)
กิจกรรที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Info Graphic Presentation Workshop
and Training” (๑๓)
กิจกรรที่ ๔ จัดทา Info Graphic (๑๔)
กิจกรรมที่ ๕ เล่าสูก่ นั ฟัง (๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ าน
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (๑๖)
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๗)

๘๓

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ

โครงการด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ าน
๑๑. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิตบิ ัญญัติ

140,000

-

-

140,000

100

-

-

-

-

100,000

100,000

100

-

-

-

-

-

-

105,000

-

-

105,000

100

-

-

-

-

80,000

80,000

100

-

-

-

-

-

-

90,000

90,000

100

-

-

-

-

-

-

47,000

47,000

100

-

-

-

-

-

-

๑๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพื่อสนับสนุนงานนิตบิ ัญญัติ (๒๔)

55,000

55,000

100

-

-

-

-

-

-

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังรัฐสภา (๒๕)

115,000

115,000

100

-

-

-

-

-

-

56,000

-

-

56,000

100

-

-

-

-

สาหรับข้าราชการ สายงานนิตกิ าร (๑๘)
๑๒. โครงการพัฒนาการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิตบิ ัญญัติ
สาหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ (๑๙)
๑๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน (๒๐)
๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา (๒๑)
๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัตงิ านของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลด้านการพิมพ์ (๒๒)
๑๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
ในยุคดิจทิ ัล (๒๓)

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบการเงินการคลังที่เกีย่ วข้องในการปฏิบตั ิราชการ

โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ าน
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
- หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง (๒๖)

๘๔

120,000

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ
120,000
100

576,000

576,000

100

-

-

-

-

-

-

๒๑.๑ การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (๒๘)

500,000

500,000

100

-

-

-

-

-

-

๒๑.๒ การศึกษาดูงานด้านผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและสร้างนวัตกรรมขององค์กร

76,000

76,000

100

-

-

-

-

-

-

๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ ารดารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึน้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐)

68,000

-

-

68,000

100

-

-

-

-

๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)

38,000

-

-

38,000

100

-

-

-

-

140,000

-

-

54,000

38

5,000

4

81,000

58

กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) (๓๒)

50,000

-

-

50,000

100

-

-

-

-

กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ) (๓๓)

12,000

-

-

4,000

33

5,000

42

3,000

25

กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) (๓๔)

78,000

-

-

-

-

-

-

78,000

100

๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (๓๕)

1,386,500

500,000

36

351,500

25

265,000

19

270,000

20

800,000

-

-

265,000

33

265,000

33

270,000

34

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานที่ปฏิบัติ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ
-

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ
-

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ
-

- หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทางาน (๒๗)
๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

(Change and Innovation Leader) (๒๙)

เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual development plan) (๓๑)

๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร

การพัฒนาบุคลากรสาหรับหลักสูตรประจา จานวน ๕ หลักสูตร
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
๒) หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ายอานวยการ (สจว.)
๓) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสาหรับข้าราชการรัฐสภา (นบส.)
๔) หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับกลาง
๕) หลักสูตรสีบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๘๕

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านสาหรับหลักสูตรอืน่ ฯ จานวน ๒๐ หลักสูตร

งบประมาณ
586,500

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ
500,000
85

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ
86,500
15

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ
-

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ
-

๑) การพัฒนาด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิตบิ ัญญัติ
๑.๑) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบญ
ั ญัติ
๑.๒) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบญ
ั ญัติ
๑.๓) การเรียนรู้กฎหมายเฉพาะทางของฝ่ายบริหาร

๒) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
๒.๑) หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ"
๒.๒) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศส ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและเทคนิคล่ามเบือ้ งต้น
๒.๓) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสาหรับการใช้ในการปฏิบตั ิงาน (Intensive Language Course : ILC)
๒.๔) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพือ่ การประชุม (Oral Communication Course - OCC)

๓) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๓.๑) หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเครือข่าย
๓.๒) หลักสูตรด้านการบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อนื่ ๆ
๓.๓) หลักสูตรด้านการพัฒนาระบบ
๓.๔) หลักสูตรสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

๔) การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (สายงานอื่นๆ)
๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ (๓๖)

2,166,700

-

การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มกี ารศึกษาดูงานต่างประเทศ)

๘๖

-

-

-

1,083,350

50

1,083,350

50

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ

โครงการด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมให้แก่บคุ ลากร
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๓๗)

2,800,000

-

-

-

-

500,000

18

2,300,000

82

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ

1,500,000

-

-

-

-

-

-

1,500,000

100

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ

800,000

-

-

-

-

-

-

800,000

100

- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

500,000

-

-

-

-

500,000

100

-

-

1,000,000

-

-

300,000

30

300,000

30

400,000

40

22,800

22,800

100

-

-

-

-

-

-

๓๐. โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (๔๐)

118,600

60,000

51

58,600

49

-

-

-

-

๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ และวิธีการเขียน

73,600

-

-

-

-

73,600

100

-

-

83,000

-

-

83,000

100

-

-

-

-

๓๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
38,000

-

-

38,000

100

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

100

-

-

โครงการด้านการสนับสนุนให้บคุ ลากรได้การแลกเปลีย่ นกับรัฐสภาต่างประเทศ
๒๘. โครงการแลกเปลีย่ นข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (๓๘)
- การส่งข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยไปแลกเปลี่ยนกับรัฐสภาต่างประเทศ

๒๙. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๓๙)

โครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จ (๔๑)
กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (๔๒)
และสิง่ แวดล้อม (๔๓)
๓๔. โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้างการพึ่งพาตนเอง (๔๔)

50,000

๘๗

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร
๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

70,000

58,650

100

11,350

100

-

-

-

-

๓๕.๑ ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (๔๕)

11,350

-

-

11,350

-

-

-

-

-

๓๕.๒ สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (๔๖)

58,650

58,650

100

-

-

-

-

-

-

70,000

-

-

39,750

57

30,250

43

-

-

9,500

-

-

9,500

100

-

-

-

-

60,500

-

-

30,250

50

30,250

50

-

-

๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

50,000

4,150

100

45,850

100

-

-

-

-

๓๗.๑ บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง (๔๙)

4,150

4,150

100

-

-

-

-

-

-

๓๗.๒ สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ินเจ้าหน้าที่ของรัฐ" (๕๐)

45,850

-

-

45,850

100

-

-

-

-

799,000

799,000

100

-

-

-

-

-

-

๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕๒)

68,000

-

-

68,000

100

-

-

-

-

๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

150,000

-

-

-

-

86,200

57

63,800

43

๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผูย้ ึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕๓)

66,800

-

-

-

-

66,800

100

-

-

๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๕๔)

19,400

-

19,400

100

๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผยู้ ึดมัน่ และสานักที่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม

63,800

-

-

-

-

-

-

63,800

100

36,000

-

-

36,000

100

-

-

-

-

๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลือ่ นประมวลจริยธรรม
และความโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชีแ้ จง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ (๔๗)

กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาชีแ้ จงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๔๘)

๓๘. โครงการ Strong

Stronger Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด (๕๑)

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้าราชการรัฐสภา (๕๕)
๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม (๕๖)

๘๘

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจา
๔๒. โครงการส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ร้อยละ
-

งบประมาณ
120,000

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ร้อยละ
60,000
50

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ร้อยละ
60,000
50

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ร้อยละ
-

(พอเพียง วินยั สุจริตจิตอาสา) (๕๗)
๔๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (๕๘)

31,000

31,000

100

-

-

-

-

-

-

164,000

-

-

164,000

100

-

-

-

-

50

2,365,050

13

2,540,100

14

4,247,750

23

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
๔๔. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ (๕๙)
รายงานประมาณในการดาเนินงานทั้งสิน้
สรุปงบประมาณตามรายการค่าใช้จา่ ย (งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน)
๑. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสานักงาน

12,348,200 3,195,300
งบประมาณ
6,381,500

- การฝึกอบรมและสัมมนาในส่วนของสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน ๕,๓๐๖,๕๐๐ บาท
- การฝึกอบรมและสัมมนาในส่วนของสานักอืน่ ๆ จานวน 1,075,000 บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ

2,800,000

และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๓. ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาบุคลากร

2,166,700

- โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
๔. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่ นข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

1,000,000

- โครงการแลกเปลีย่ นข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
รวมงบประมาณในการดาเนินงานทั้งสิน้

12,348,200

๘๙

