


 
 
 
 

 

แผนปฏบิตักิารพฒันาบคุลากร ส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัพัฒนาทรพัยากรบคุคล 
ส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ปฏบิตัิหนา้ทีส่ านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ 



ค ำน ำ 
 

ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร ภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับกำรจัดสรร โดยได้พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งประกอบด้วย นโยบำยของประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่ ๑ รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่ ๒ และผู้บริหำร
ระดับสูง รวมถึงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
และปัจจัยสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำร
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นขององค์กร 
ผู้รับบริกำรและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร และกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป และกำรพัฒนำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น 
นักกฎหมำยนิติบัญญัติและนักวิชำกำรนิติบัญญัติ   รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
และกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำนฯ มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  
ตลอดจนถึงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงบรรยำกำศ 
ที่เอื้อต่อควำมผูกพันองค์กร 

บัดนี้ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุ คคลดั งกล่ ำว ซึ่ งประกอบด้ วยโครงกำรและกิ จกรรม ด้ ำนกำรพัฒ นำบุ คลำกร  
จ ำนวน ๔๔ โครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ครอบคลุม  
ทุกประเภทและทุกระดับ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร มีทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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บทที ่๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลกักำรและเหตผุล 

 ทรัพยำกรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ต่อกำรปฏิบัติงำนทุกประเภท  ดังนั้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจึงถูกก ำหนดให้เป็นนโยบำย 
ที่มีควำมส ำคัญและจัดเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็นได้จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๑  ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ทุนมนุษย์โดยให้ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ดังนั้น กำรพัฒนำ 
ในระยะยำวจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้อง 
พัฒนำคนให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว  
เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เมื่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วและซับซ้อนมำกขึ้น กำรบริหำรงำนในองค์กำรต่ำงๆ จึงเน้น 
ที่ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นส ำคัญ ในอันที่จะปรับตัวให้ทันกับ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของชำติ 
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่  ๔           
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในกำรเป็นองค์กรที่ เป็นเลิศในกำรส่งเสริม สนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ  
ซึ่งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ โดยถือเป็นทรัพยำกรส ำคัญที่น ำยุทธศำสตร์ 
ที่ก ำหนดไว้ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น ส ำนักงำนฯ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ของบุคลำกรควบคู่กับกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริม
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถรองรับกับสภำพแวดล้อมที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และมีควำมผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลให้ 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำและเพ่ิมพูนศักยภำพของบุคลำกร 
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๒.๒. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส 

๒.๔ เพื่อสง่เสรมิคุณภำพชีวติและแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิำนของบคุลำกร 

                                        
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ๗๓ 



๒ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๓. ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ผู้บริหำรระดับสูง  
 ๑. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร และก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจน  
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ๒. สนับสนุนงบประมำณที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล                                                                                                                                                                            

 ผู้บังคับบัญชำในสำยงำน 
 ๑. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำตนเอง และมีมำตรกำรกระตุ้น         
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตระหนักและสนใจพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้บังคับบัญชำต้องพัฒนำ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและ
พิจำรณำว่ำบุคคลใดควรได้รับกำรพัฒนำ/ฝึกอบรมด้ำนใด และด ำเนินกำรพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้บังคับบัญชำให้กำรสนับสนุนและส่งเสรมิ ตลอดจนเห็นควำมส ำคญัของกำรพัฒนำและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 ๔. ผู้บังคับบัญชำเปิดโอกำสให้ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ แสดงควำมคิดเห็นหรือน ำควำมรู้ที่ได้           
รับมำพัฒนำหรือปรับปรุงงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ตำมสมควร 

 บุคลำกร 
 ๑. บุคลำกรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองตลอดเวลำ 
 ๒. บุคลำกรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
 ๓. บุคลำกรต้องให้ควำมสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
 ๔. บุคลำกรเป็นผู้มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ 
 
๔. ประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

๔.๑ มีแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๔.๒. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.๓ บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถปฏิบัติงำนโดยยึดถือหลัก
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๔.๔ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกส ำคัญเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย 
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  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

บทที ่๒ 
กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกร 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนฯ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่  
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นโยบำย
ของผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
คนที่ ๑ ควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้
แผนพัฒนำบุคลำกรได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และควำมคิดเห็นของบุคลำกร รวมทั้งกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ  
ท่ีมุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตลอดจนถึงผลกระทบกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ได้จัดท ำขึ้นนี้  
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ส ำหรับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
โดยตรง และหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนฯ ทุกหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดันกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำประสงค์  

โดยข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้ 
 สภำพแวดลอ้มภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)  
 ๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  
  ๒. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 ๓.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 ๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  - แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   
  - แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
 - แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 - แนวทำงกำรสรำ้งเสริมและพัฒนำคณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๕. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 

- ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กันยำย ๒๕๖๑)  
 ๖. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๗. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๘. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ปี ๒๕๖๑ 
สภำพแวดลอ้มภำยนอก (External Environment) 

 ๙. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน 



๔ 

 
 

 

ความสอดคลอ้งกบัการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

แผนการปฏริปูประเทศ 

นโยบายทีร่ฐับาลใหค้วามส าคญั 
ไดแ้ก ่Thailand 4.0 

แผนยทุธศาสตรส์ านกังานเลขาธกิาร
วฒุสิภา ฉบบัที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยทุธศาสตรก์ารบริหารทรพัยากร
บคุคลของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา 
ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 
ขององคก์รและผูร้บับรกิาร 

ความสอดคลอ้ง 

บคุลากรมสีมรรถนะสงู มคีวามทนัสมยั 
และทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 

บคุลากรมคีวามสามารถในการประยกุตใ์ชร้ะบบ
ดจิทิลัเพือ่สนบัสนนุการท างาน 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มผีูน้ าการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถขบัเคลือ่น
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
ใหบ้รรลเุปา้หมาย 

บคุลากรยดึมัน่หลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 
ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

พฒันาคณุภาพชวีติการท างาน 
ของบคุลากรใหม้คีวามสขุตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 
และมจีติส านกึตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

การพฒันาบคุลากรเกดิประสทิธผิล 
และความคุม้คา่ 

ประเด็นมุง่เนน้ในการพฒันาบคุลากร 



๕ 

 
 

แนวทางการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๔๔ โครงการ 
(๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม) 
 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของโครงการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณของโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ขอ้มลูในการวเิคราะห ์

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การพฒันาความเปน็เลิศดา้นกฎหมาย
และวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ และ ๕.๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ 
 

นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู 
เตรียมการเพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญทั้งด้านบุคลากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หมั่นเสริมสรา้งและพฒันาองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ให้ก้าวทันกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย เฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุง่
พัฒนาทักษะและความรู้ทั้งดา้นวิชาการ 
กฎหมาย เพื่อให้เป็นบุคลากรทีด่ี 
เก่ง มีคุณภาพ และมีความสุข 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิและสงัคม 

การเชื่อมโยงการประเมนิผลการ
ปฏบิตัิราชการสู่การพฒันาบคุลากร 
 การน าผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) และการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากร ไปใช้เปน็ข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

ระบบการบรหิารงานบคุคล 
 ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ 
 ระบบสบืทอดต าแหน่งนักบริหาร 
 ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง 
 ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเปน็ในการปฏิบตัิงานที่ ก.ร. ก าหนด 

 

แผนการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

แผนยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่น 
และผลกัดนัการปฏบิตัติามประมวล

จรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
ยุทธศาสตร ์
๑. ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยดึหลัก
ธรรมาภิบาล 
๒. ขับเคลื่อนและผลักดนัให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายนืหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง 
๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เปน็ผู้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน า
เทคโนโลยีมาสนับสนนุภารกิจดา้น
กระบวนการนติิบัญญัติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๔. สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

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

งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
จ านวน 1๒,๓๔๘,๒00 บาท 

แผนพฒันาบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

แผนปฏบิตักิาร แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน  

การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากร 

การประเมินความคุ้มค่า 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 



๖ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment) 
 ๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง๒ 

ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย) 
๑. เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญทั้งด้ำนบุคลำกร และระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สำมัคคี เพ่ือร่วมกันพัฒนำประเทศชำติ และส่งเสริมกำร

ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปกครองภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระ

มหำกษัริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงกลไกในกำรรับฟังประเด็นปัญหำ
ต่ำงๆ ของประชำชนรวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูล และภำรกิจต่ำงๆ ด้ำนนิติบัญญัติแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง 

๔. หมั่นเสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ให้ก้ำวทันกับสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๑. แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรผู้บริหำร

ต้องมีส่วนร่วมและให้ควำมส ำคัญ พร้อมทั้งต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำทักษะและควำมรู้  
ทั้งด้ำนวิชำกำร กฎหมำย และในเรื่องของกำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ข้ำรำชกำรทุกระดับ
สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นบุคลำกรที่ดี เก่ง 
มีคุณภำพ และมีควำมสุข 

๓. ยกระดับกำรปฏิบัติงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอันจะส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์องค์กร 
  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  
โดยกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นมืออำชีพทั้งด้ำนวิชำกำร 
และกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลยึดเพ่ือรองรับรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมผำสุกในกำรท ำงำนของบุคลำกร และมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรำพระรำชบัญญัติและภำรกิจต่ำงๆ ของส ำนักงำนฯ ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  

๒. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐- 

๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
และกำรติดตำมประเมินผลของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำนิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

                                        
๒ คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวช้ีวัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, กรอบตัวช้ีวัด ผู้รบัผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒), ๑-๒ 



๗ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์กรท่ีเป็นเลิศในกำรส่งเสริม 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 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 

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 และวิชำกำรเพ่ือตอบสนองกำรด ำเนินกำรของสมำชิกวุฒิสภำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 
เป้ำประสงค์ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้

ก้ำวหน้ำ ทันสมัย และครอบคลุมภำรกิจของวุฒิสภำ 
กลยุทธ์ 
๓.๑ พัฒนำระบบและบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ

ของวุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีประสิทธิภำพ 
๓.๒ บูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำ และ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๓.๓ กำรพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
เป้ำประสงค์ : ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของวุฒิสภำ/

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 
 



๘ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ 
๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
๔.๒ กำรสร้ำงกำรรับรู้ และเข้ำใจเกี่ยวกับวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ผ่ำนช่องทำงสื่อ 
๔.๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีศักยภำพในกำรสนับสนุนด้ำนนิติบัญญัติ และสำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
กลยุทธ์ 
๕.๑ พัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวังอย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย 
๕.๒ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
๕.๓ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 
เป้ำประสงค ์: ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำมีกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิตบิัญญตัิกับหนว่ยงำนภำยใน

และต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ 
๖.๑ พัฒนำและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในประเทศ 
๖.๒ พัฒนำและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
ค่ำนิยมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จะใช้ค ำว่ำ SENATE ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ วุฒิสภำ  

มีรำยละเอียดของเนื้อหำตำมตัวอักษร ดังนี้ 
S = Service Mind  จิตบริกำร 
E = Ethics   จริยธรรม 
N = Nation Interest  เพื่อประเทศชำติ 
A = Accountability  ส ำนึกรับผิดชอบ 
T = Team Work   ท ำงำนเป็นทีม 
E = Effectiveness  ประสิทธิผล 

วัฒนธรรมองค์กร  
- สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ 

แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ดังกล่ำว ได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่จะช่วยผลักดันกำรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ ดังนั้น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถผลักดันควำมส ำเร็จ 
ตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ตำมที่ก ำหนดไว้ โดยได้รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

อ.ก.ร. เฉพำะกิจ ได้ศึกษำและจัดท ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำและคณะท ำงำนศึกษำและจัดท ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำได้รวบรวมประเด็นปัจจัยต่ำงๆ กอปรกับผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ผ่ำนมำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน 
น ำมำด ำเนินกำรศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์ และจัดท ำเป็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ส ำหรับกำรบังคับใช้เป็นระยะเวลำ ๕ ปี เพ่ือก ำหนด
กรอบทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ให้สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติภำรกิจหลักด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ รวมทั้งสำมำรถรองรับสภำพแวดล้อม 
และบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง สร้ำงบุคลำกรของรัฐสภำให้เป็นบุคลำกรท่ีทันสมัย อีกทั้งเป็นคนดี  
คนเก่ง สำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถรองรับ  
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ที่มีควำมสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 วสิยัทศัน ์
 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

 พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
๒. ขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินกำรดำ้นคณุธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร 
๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีศักยภำพสูง 
๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปำ้ประสงค ์  
๑. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก ยึดหลักธรรมำภิบำล รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๒. ทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม มำตรฐำนทำงจริยธรรม และวินัยข้ำรำชกำร 
๓. ทรัพยำกรบุคคลมีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง น ำระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกิจ

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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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยี 
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุลตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องและสนับสนุนควำมส ำเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ก ำหนด ซึ่งโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ก ำหนด มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์  
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยยึดถือ
ผลงำนเป็นหลักตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สำมำรถปฏิบัติภำรกิจของรัฐสภำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมเชี่ยวชำญมีศักยภำพสูง ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้มีควำมสุขตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

๔.๑ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ 

แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ นโยบำยผู้บริหำรระดับสูง สภำวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ 
กำรด ำเนินงำนขององค์กร และเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management : KM) ให้หน่วยงำนได้ยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน โดยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 
และรองรับต่อต่อสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร คือควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร และควำมรู้ที่ช่วย
แก้ปัญหำหรือด ำเนินกำรในเรื่องที่ส ำคัญเร่งด่วนขององค์กร โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในกำร
วิเครำะห์ รวบรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติที่ดี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ และ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง มีกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อน ำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ในกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่ งสนับสนุนกำรบรรลุยุทธศำสตร์และกำรให้บริกำรที่ ดียิ่ งขึ้ น 
โดยได้มีแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
โดยก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ดังนี้ 

๑. วิเครำะห์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อองค์กร 
๑.๑ สนับสนุนยุทธศำสตร์องค์กร 

- จ ำเป็นต่องำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
- จ ำเป็นต่อกำรแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนส ำคัญ และควรเป็น

กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร 
- สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดส ำคัญของขององค์กร 
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๑.๒ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 - จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรท ำงำนที่ส่งผลประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร 
 - สอดคล้องกับประเด็นกำรปรับปรุงควำมพึงพอใจเร่งด่วน ๕ ประเด็น 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 กำรประชำสัมพันธ์องค์กร 
 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนนิติบัญญัติ 
 งำนด้ำนวิชำกำร 
 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 

๑.๓ เรื่องส ำคัญเร่งด่วนหรือปัญหำส ำคัญขององค์กร 
 - จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรในเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบันและเตรียมควำมพร้อม 
 ในอนำคต 
 - ปัญหำส ำคัญเร่งด่วนขององค์กร 

๒. จัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 
- คน / กระบวนกำร /เทคโนโลยีกำรจัดกำร 
- กำรบ่งชี้ควำมรู้ / กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ /กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ / 

กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ / กำรเข้ำถึงควำมรู้ / กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ / กำรเรียนรู้ 
- ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

ระหว่ำงบุคลำกร และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเชื่อมโยง จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนำกำรท ำงำน 

๓. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ควำมรู้ 
- ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือกำรเรียนรู้เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรควำมรู้ เช่น กำรพัฒนำงำน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรตัดสินใจ กำรปรับหรือวำงแผนกลยุทธ์และ
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มองค์กรเป็นต้น 

ดังนั้น กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ . ๒๕๖๒ ได้ จัดกำรควำมรู้ที่ จ ำเป็ นต่ อกำรสนับสนุ นภำรกิ จและยุทธศำสตร์ขององค์ กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร เพ่ือพัฒนำไปสู่ 
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  

๔.๒ แผนยทุธศำสตรด์ำ้นประชำคมอำเซยีนของสว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ทิศทำงกำรท ำงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

โดยมีวิสัยทัศน์  “เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนโยบำยและกฎหมำย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของสถำบันนิติบัญญัติ และมีพันธกิจดังนี้ 

๑. สนับสนุนสถำบันนิติบัญญัติในกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนตำมบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ กฎบัตรอำเซียนและพันธกรณีของรัฐสมำชิกอำเซียน และกำรแสดงบทบำทของรัฐสภำ
ในเวทีประชำคมอำเซียนและรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 
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๒. ขับเคลื่อนงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำเพ่ือให้เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนประชำคมอำเซียน และด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกฎหมำยให้ครอบคลุมสำมเสำหลักประชำคม
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยในส่วนของกฎหมำย ได้แก่ กฎหมำยภำยใน กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
กฎหมำยในอำเซียน และกำรบูรณำกำรกฎหมำย 

๓. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนประชำคมอำเซียนกับองค์กรเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนขยำยขอบเขตควำมร่วมมือที่มีอยู่เดิม 

๔. ยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ด้ำนนโยบำย 
และภำษำอังกฤษ ภำษำอำเซียนแก่ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลควำมรู้
ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ ได้ก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ 
ที่ส ำคัญไว้ ๔ ประกำร ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและยกระดับโครงสร้ำง ระบบงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของ
รัฐสภำ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติในด้ำนประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้รัฐสภำมีศูนย์สำรสนเทศด้นประชำคมอำเซียน กำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำเครือข่ำยด้ำนประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของข้ำรำชกำรรัฐสภำให้มีสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนด้นประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องประชำคมอำเซียนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

๔.๓ แผนยุทธศำสตรก์ำรขบัเคลือ่นและผลกัดนักำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 คณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและ
ผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำปฏิบัติ  
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำมีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และกำรใช้กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม เพ่ือให้กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดไว้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  
๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและปรับปรุง ระบบ กลไก มำตรกำร และแนวทำง 
ในกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 เป้ำประสงค์หลัก : วำงระเบียบ แนวทำง หรือมำตรกำรจ ำเป็นที่สนับสนุนต่อกำรใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 เป้ำประสงค์หลัก : สร้ำงกระบวนกำรที่สนับสนุนให้เกิดบุคคลแบบอย่ำงที่ยึดมั่น 
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 



๑๓ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและตอบสนองกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 เป้ำประสงค์หลัก  : สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมทั้งภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร 
สังกัดรัฐสภำเพื่อสนับสนนุกำรขบัเคลือ่นและกำรยอมรับ เชื่อถือต่อองค์กรและบุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำฐำนข้อมูลวิชำกำรและพฤติกรรมทำงจริยธรรม 
 เป้ำประสงค์หลัก : สร้ำงฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรและพฤติกรรมทำงจริยธรรมเพ่ือ
ตอบสนองกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

 ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำร
และระดับผู้บังคับบัญชำของส ำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงำน จะต้องให้ควำมส ำคัญและเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
โดยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด  
กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมในส ำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงำน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ำยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในกำรมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๔.๔ แนวทำงกำรสรำ้งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกรภำยในส ำนกังำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีแนวทำงในกำรจัดท ำกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
กำรท ำงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสุขและควำมสมดุล 
ในชีวิตกำรท ำงำน ตลอดจนมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
ในระยะยำว ตำมแนวทำง Happy 8๓ ซึ่งสอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะองค์กรของกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ดังนี้ 

๑. Happy Body : มีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยและใจ เป็นกำรส่งเสริมด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
ร่ำงกำย ออกก ำลังกำย และรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เพ่ือให้พนักงำนมีร่ำงกำยที่แข็งแรง จิตใจ
แจ่มใส เบิกบำน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. Happy Heart : มีน้ ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นกำรส่งเสริมควำมมีน้ ำใจไมตรี  
เอื้ออำทรต่อกันในที่ท ำงำน เพ่ือให้พนักงำนเกิดควำมรักใคร่ปรองดอง สำมัคคีกัน 

๓. Happy Relax : รู้จักผ่อนคลำยต่อสิ่งต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำงควำมสนุกสนำน ผ่อนคลำย
ควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ช่วยให้พนักงำนมีขวัญและก ำลังใจที่ดี และท ำให้พนักงำน 
มีโอกำสสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน  

๔. Happy Brain : ใฝ่รู้มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำหำควำมรู้  ทักษะ ประสบกำรณ์  
ให้พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเองตลอดเวลำจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ โอกำสต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นมืออำชีพ
และควำมมั่งคงก้ำวหน้ำในกำรงำน 

๕. Happy Money : มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนใช้จ่ำย
อย่ำงประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยำมจ ำเป็น 

                                        
๓ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  “กล่องแห่งควำมสุข ๘ ประกำร” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตลุำคม 

๒๕๖๐, จำก http://happy-workplace.com/index.php/เกี่ยวกับเรำ/37-8-box.html  

http://happy-workplace.com/index.php/เกี่ยวกับเรา/37-8-box.html


๑๔ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๖. Happy Soul : มีควำมศรัทธำในศำสนำ และมีศีลธรรมในกำรด ำเนินชี วิต  
เป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำน เพ่ือให้พนักงำนมีควำมสุขสงบทำงจิตใจอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุข 

๗. Happy Family : มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรัก
ควำมผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภำพที่ดี ระหว่ำงครอบครัวของพนักงำนกับองค์กร 

๘. Happy Society : สังคมดี เป็นกำรส่งเสริมควำมรัก สำมัคคี เอื้อเฟ้ือต่อชุมชน 
ที่ท ำงำน ชุมชนที่พักอำศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ำง ซึ่งหำกสังคมรอบข้ำงดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมี
ควำมสุขไปด้วย 

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 ๕. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔  
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ได้ก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ต ำแหน่งประเภทบริหำร อ ำนวยกำร 
วิชำกำร และทั่วไป และจ ำแนกสำยงำนและระดับต ำแหน่งของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำมลักษณะงำน 
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งฯ ดังนี้ 

๑. กลุ่มเป้ำหมำยของข้ำรำชกำรในกำรพัฒนำ – กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนฯ จะครอบคลุมบุคลำกรทั้ง ๔ ประเภทต ำแหน่ง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ได้แก่ 
ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไป  

๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก – ด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่สอดคล้องต่อหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่งที่ได้ก ำหนดไวต้ำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ประกอบด้วย  

- ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งบริหำรและอ ำนวยกำร ได้แก่ ด้ำนแผนงำน ด้ำนกำรบริหำรงำน 
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

- ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งวิชำกำรและทั่วไป ได้แก่ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน 
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร 

๓. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง – พิจำรณำถึง 
ควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้  
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ประกอบด้วย มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ในต ำแหน่งท่ีมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง และมีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ซึ่งรำยละเอียดของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งจะมีกำรก ำหนดไว้ตำมหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่องมำตรฐำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
 
 



๑๕ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญ (ตำมหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕) ได้ก ำหนดระดับ
ของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญในแต่ละ
ประเภทต ำแหน่ง ซึ่งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนฯ จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) ก ำหนด ดังนี้  

 ๓.๑ มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
วิชำกำร อ ำนวยกำร และบรหิำร ประกอบดว้ย 

๑) ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 
๒) ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร 

  ๓.๒ มำตรฐำนด้ำนทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร 
อ ำนวยกำร และบริหำร ประกอบด้วย 

 ๑) กำรใช้คอมพวิเตอร ์ 
 ๒) กำรใช้ภำษำอังกฤษ  
 ๓) กำรค ำนวณ  
 ๔) กำรจัดกำรข้อมูล 
 ๓.๓ มำตรฐำนด้ำนสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนส ำหรับต ำแหน่งประเภททั่วไป 

วิชำกำร และอ ำนวยกำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓) สมรรถนะ
เฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และส ำหรับต ำแหน่งประเภทบริหำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก 
๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๕ สมรรถนะ ได้แก ่ 
๑) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒) บริกำรที่ดี  
๓) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ  
๔) กำรยืดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) กำรท ำงำนเป็นทีม  

 ๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ๖ สมรรถนะ ได้แก่ 

๑) สภำวะผู้น ำ  
๒) วิสัยทัศน์  
๓) กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ  
๔) ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลี่ยน  
๕) กำรควบคุมตนเอง  
๖) กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน  

 โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทบริหำร และอ ำนวยกำร จะต้องมีสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่ำว และข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ 
จะต้องมีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ และศักยภำพ
เพื่อท ำกำรปรับเปลี่ยน  



๑๖ 
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 ๓) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นกำร
ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติอย่ำงน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร และอ ำนวยกำร สำยงำน และระดับต ำแหน่ง 

 ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญดังกล่ำว โดยน ำรำยละเอียดของควำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง มำเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรในแต่ละประเภท ระดับ และสำยงำน ให้มีควำมเหมำะสม  
และสอดคล้องต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมที่ก ำหนดได้ ดังนี้ 
  ๑. กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำทักษะของ
บุคลำกร ซึ่งประกอบด้วยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ กำรพัฒนำทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรค ำนวณ และ
กำรจัดกำรข้อมูล เพ่ือให้ข้ำรำชกำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะเฉพำะงำนของบุคลำกร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของหน่วยงำนในส ำนักงำนฯ และโครงกำร
ส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำ/อบรมกับหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็นของข้ำรำชกำรในแต่ละต ำแหน่งและสำยงำน  เพ่ือให้ข้ำรำชกำร 
มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญที่เหมำะสมตำมต ำแหน่งและระดับชั้นงำน สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
ให้มีประสิทธิภำพ 
  ๓. กำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
หลักของบุ คลำกร (Core Competency) เพ่ื อน ำผลจำกกำรประเมินสมรรถนะหลัก  (Core 
Competency) สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competency) สมรรถนะเฉพำะตำม
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพำะด้ำนของควำมเป็นมืออำชีพ  
ซึ่งจะมีกำรประเมินตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งผู้ที่ต้อง
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ จะมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ซึ่งผู้บังคับบัญชำและผู้ได้รับกำรพัฒนำ มีกำรหำรือร่วมกันในกำรก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำ  
ที่เหมำะสม เพื่อให้ข้ำรำชกำรมีสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 นอกจำกนี้ กำรพัฒนำบุคลำกรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
ให้ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละ
ประเภทและระดับต ำแหน่งมำกขึ้น โดยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับบุคลำกรเป็นรำยบุคคล 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำในขณะปฏิบัติงำน (On the Job Training) ด้วยวิธีกำรที่นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม 
(Non Training) เช่น กำรสอนงำน กำรให้ข้อมูลย้อนกลับในกำรปฏิบัติงำน (Feedback) เป็นต้น  
ซึ่งผู้บังคับบัญชำควรพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน และพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
เพ่ือร่วมกันก ำหนดวิธีกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับผู้รับกำรพัฒนำ ซึ่งจะท ำให้กำรพัฒนำบุคลำกรสอดคล้อง
กับควำมจ ำเป็นของบุคลำกรรำยบุคคล เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 



๑๗ 
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ทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจำรณำ

เรื่อง กำรทบทวนปรับปรุงมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญแล้ว เห็นว่ำเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรภำครัฐเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัลตำมมติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำงๆ  
ของรัฐบำล ที่ประชุมจึงมีมติ เห็นชอบตำมผลกำรพิจำรณำของ อ.ก.ร.ระบบงำนและอัตรำก ำลัง  
โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต้องมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และ ก.ร. ได้ก ำหนดให้มี 
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่ำว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก 
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ให้มีผลบังคับใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร 
โดยให้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตำมที่ก ำหนดและให้ด ำเนินกำร
ประเมินผลทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมิน 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ระบบงำนและอัตรำก ำลังเพ่ือพิจำรณำ ส ำหรับระยะที่สอง 
ให้มีผลบังคับใช้ส ำหรับประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำก ำหนด
ระยะเวลำในกำรบังคับใช้ไว้ในยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้ งนี้  ให้ค ำนึงถึงควำมพร้อมของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  
ในกำรด ำเนินกำรตำมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ค ำจ ำกัดควำมของทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะในกำรน ำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์  มำใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสื่อสำร 
กำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน หรือระบบงำนในองค์กร  
ให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับทักษะและค ำอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละระดับ 
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหำร ได้แก่ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ที่ปรึกษำ ผู้อ ำนวยกำร 

โดยเป็นผู้น ำด้ำนดิจิทัลที่สำมำรถก ำหนดนโยบำยและทิศทำงขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดัน  
ให้ข้ำรำชกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรให้มีควำมทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในองค์กรรวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรตัดสินใจ ก ำหนดนโยบำยหรือ
ทิศทำงองค์กร 

กลุ่มที่ ๒ ผู้ท ำงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผู้ที่สำมำรถเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร สำมำรถดูแล บ ำรุงรักษำระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ สำมำรถพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนอกเหนือจำกกลุ่มที่ ๑ และ ๒ โดยเป็น 
ผู้ที่รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 
ถูกต้อง ปลอดภัย สำมำรถเรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองและผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อรองรับรัฐสภาแห่งใหม่และความเป็นดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล  



๑๘ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๖. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรให้ควำมส ำคัญตอ่หลักควำมคุม้คำ่ในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลสะท้อนถึงกำรให้ควำมส ำคัญ

กับผลิตภำพของบุคลำกร (Human Productivity) หำกองค์กรต่ำงๆ น ำหลักกำรวัดควำมคุ้มค่ำมำใช้ 
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะท ำให้องค์กรแห่งนั้นเพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำน 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จได้ กำรประเมินและกำรสร้ำง
ควำมคุ้มค่ำด้ำนทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นมิติใหม่ เพรำะเป็นองค์ประกอบส ำคัญของมำตรฐำนควำมส ำเร็จ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Scorecard) 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ก ำหนดเรื่องกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรไปใช้ปฏิบัติ
อย่ำงจริงจัง จึงพิจำรณำเลือกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะเลือกน ำมำ
เป็นโครงกำรน ำร่องกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่ำงถูกต้อง สำมำรถ
ประเมินควำมส ำเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลำกร ส่วนรำชกำร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ส ำหรับ 
กำรคัดเลือกโครงกำรที่จะน ำมำประเมิน ต้องเป็นโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
ตอบสนองเป้ำหมำยของพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร และก ำหนดตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ที่จะน ำมำประเมิน และเพ่ือเป็นกรอบในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและ
กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรวัดผลส ำเร็จของโครงกำรดังต่อไปนี้ 

๖.๑ สำระส ำคญัของกรอบตวัชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการฯ  
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้าน
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีค ำอธิบำยว่ำ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดย
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรให้โครงกำรส ำคัญๆ จึงเห็นควรให้มีกำรประเมินตัวชี้วัดร้อยละ
ความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้เลือกโครงกำรที่จะน ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ 
โดยสำมำรถคัดเลือกโครงกำรที่จะน ำมำประเมินตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญและมีส่วนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
หรือยุทธศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๒. เป็นโครงกำรที่ส่งผลลัพธ์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคล 
มีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำนที่ปฏิบัติ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๓. เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรพอสมควร โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถติดตำมและประเมินผลกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                        
๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวช้ีวัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, กรอบตัวช้ีวัด ผู้รบัผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒), ๑๔๕ 



๑๙ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๔. เป็นโครงกำรที่มีผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรส่งผลให้โครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไวด้ว้ย โดยอำจเป็นโครงกำรย่อยในโครงกำรใหญ่ทีผ่ลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร
และใช้งบประมำณส่งผลให้โครงกำรใหญ่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้คัดเลือกโครงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ จ ำนวน ๕ โครงกำร ดังนี้ 
(๑) โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำข้อมูลวิชำกำรเพ่ือสนับสนุนงำนนิติบัญญัติ ส ำหรับ

ข้ำรำชกำรสำยงำนนิติกำร 
(๒) โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำข้อมูลวิชำกำรเพ่ือสนับสนุนงำนนิติบัญญัติ ส ำหรับ

ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร 
(๓) โครงกำรเสริมสรำ้งเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพ่ือเพิ่มประสิทธภิำพในกำร

ปฏิบัติงำน 
(๔) โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ 
(๕) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

๖.๒ แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบกำรประเมนิผลโครงกำร 
นักวิชำกำรทำงกำรประเมินหลำยคนไดม้ีกำรอธิบำยรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร

ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกำรวัดผลส ำเร็จของโครงกำรตำมกรอบตัวชี้วัดฯ โดยวัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์  
ได้กล่ำวถึงรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร๕ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบของกำรประเมินผลมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) โดยการประเมินผลประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของผลผลิต
ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ส่วนการประเมินผล
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาว่าประสิทธิภาพของผลผลิตที่แตกต่างไปจากแผน
เกิดจากกระบวนการจัดท ากิจกรรมใดบ้าง 

โดยมีประเด็นของการประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การได้ผลผลิต (Outputs) ของผลผลิต/โครงการในระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) ประเมินผลการจัดหาทรัพยากรในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่ก าหนด  
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต /โครงการที่มีต่อ

กระบวนการด าเนินกิจกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
(4) เปรียบเทียบมูลค่าของผลผลิตที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(5) ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
๒. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 

(Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Post-Project Evaluation) 
เน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือผลลัพธ์ (Outcome) โดยศึกษาว่าการด าเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเกิดจากผลผลิตใดบ้าง มากน้อยเพียงใด  

                                        
๕ วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน,์ กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรแบบมุง่เน้นผลงำนในภำครัฐ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั), ๑๑๗ - ๑๑๙  



๒๐ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยมีประเด็นในการประเมินประสิทธิผล ดังนี้  
(1) ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้  
(2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ Cost-Effectiveness ของผลผลิต/โครงการ  
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต/โครงการที่มีต่อ

ความส าเร็จของผลผลิต/โครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
3. การประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) เน้นการวิเคราะห์ผลที่ ได้รับ

ต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถ “เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุน” การบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาได้หรือไม่ เพียงใด 

โดยมีประเด็นในการประเมินผลกระทบ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลความส าเรจ็ตามเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด และประเมินผล

กระทบของผลผลิต/โครงการที่ให้ผลตอบแทนที่แสดงความคุ้มค่าของภารกิจตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้  
(2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต /โครงการที่มีต่อ

ความส าเร็จของแผนงานและผลส าเร็จของผลผลิต/โครงการภายใต้แผนงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)๖ 
ได้ก าหนดกรอบการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็น 
การท างานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

๑. ประสทิธผิลกำรปฏิบัติภำรกิจ เป็นกำรประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ของกำรปฏิบัติภำรกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติภำรกิจว่ำมีควำมสอดคล้องเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลที่คำดไว้ว่ำจะได้รับที่ก ำหนดไว้ก่อนด ำเนินกำรหรือไม่ โดยพิจำรณำจำก
ตัวชี้วัด ๒ ด้ำน ได้แก่ กำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติภำรกิจ และควำมพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่
ได้รับจำกผลผลิตหรือบริกำร โดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดประสิทธิผลดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตัวชี้วัด 

1. การบรรลุวัตถุประสงค์  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ (ร้อยละ) 
  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ต่อค่าใช้จา่ยรวม 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์  ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์ (รอ้ยละ) 

๒. ประสทิธภิำพกำรปฏิบัติภำรกิจ หมำยถึง กำรประเมินควำมเหมำะสมสอดคล้องของ
กำรใช้ทรัพยำกรและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลผลิตตำมวัตถุประสงค์ โดยพิจำรณำจำก
ผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด กำรจัดหำทรัพยำกรที่ได้มำตรฐำน มีค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม รวมทั้ง 
มีกระบวนกำรท ำงำนที่ประหยัดทรัพยำกร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมี ๒ ด้ำน ได้แก่ ประสิทธิภำพกำรผลิต และ 
กำรประหยัดโดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดประสิทธิภำพไว้ดังนี้ 

 

 

 

                                        
๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, คู่มือกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจ

ของภำครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓), ๕-๙ 
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ประเดน็กำรประเมนิผล ตวัอยำ่งตวัชีว้ดั 

1. ประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิต 
  สัดส่วนจ ำนวนผลผลิตต่อปัจจัยน ำเข้ำ เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อ

เครื่องจักร 
  ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนนิงำนเทียบกับแผน 
  สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำรเปรียบเทียบกับระยะเวลำที่ก ำหนด 
  ขั้นตอนและระยะเวลำที่ลดลง 
2. กำรประหยัด  สัดส่วนงบประมำณที่สำมำรถประหยัดได้ในกำรปฏบิัติภำรกิจ   
  สัดส่วนงบประมำณที่ใช้จัดหำปจัจัยกำรผลิต เก่ียวกับแผนที่ก ำหนดไว้ 

๓. ผลกระทบ หมำยถึง ผลอันสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ ทั้งที่คำดหมำยหรือตั้งใจ และ
ไม่ได้คำดหมำย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่ำงและภำยหลังกำรปฏิบัติภำรกิจ ที่อำจกระทบต่อกำรพัฒนำในมิติอื่น 
หรือกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนอื่น หรือประชำชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มอื่น ทั ้งใน 
และนอกพ้ืนที่ กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจภำครัฐ ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบ ในมิติที่สำมำรถประเมินใน
รูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจำกนี้ยังต้องค ำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ภำครัฐด้วย โดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดผลกระทบไว้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตัวชี้วัด 
ผลกระทบที่มีต่อประชาชน  พฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตเปลี่ยนไป สุขภำพอนำมัยดีขึ้น รำยได้ครัวเรือนดีขึ้น 
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ  รำยได้ประชำชำติเพิ่มขึ้น มูลค่ำส่งออกเพิ่มขึ้น 
ผลกระทบทางสังคม  โครงสร้ำงของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน เปลี่ยนไป 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะเปลี่ยนแปลงดีขึน้หรือเลวลง 
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเพิ่มข้ึน 

 

ศิริวรรณ ศิริบุญ ได้กล่าวถึงกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรว่า เป็นกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี ่ยวกับองค์ประกอบที ่ส ำค ัญของผลสัมฤทธิ ์กำรปฏิบ ัต ิงำนที ่สะท ้อนประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลหรือผลกระทบของกำรด ำเนินงำน ซึ่งกำรเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปเพ่ือตรวจสอบและวัดว่ำ
โครงกำรได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตำมเป้ำหมำยหรือไม่มำกน้อยเพียงใดและ
มีปัญหำและอุปสรรคอย่ำงไร๗  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
๗ ศิริวรรณ ศิริบุญ, กำรติดตำมประเมินผลสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้, ๑๑-๒๑ 
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 โดยได้สรุปควำมหมำยของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบไว้ดังนี้ 
ผลผลิต : สิ่งที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้ำงทำงกำยภำพ 

(Product) เป็นกำรให้บริกำร (Service) เป็นกำรบริหำรจัดกำร (Management) โดยมีประเด็น 
ในกำรประเมินผลผลิต ได้แก่ เชิงงบประมำณ เชิงเวลำ และเชิงปริมำณ 

ผลลัพธ์ : ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจำกผลผลิตของกำรด ำเนินโครงกำรทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยมีประเด็นในกำรทบทวนผลลัพธ์ เช่น เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้หรือไม่มีประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไร เป็นต้น 

ผลกระทบ : ผลที่ตำมมำจำกกำรด ำเนินโครงกำรและกำรใช้ประโยชน์โครงกำร 
ซึ่งอำจมีผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ เช่น  ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนคุณภำพชีวิต ด้ำนสังคม 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร เป็นต้น โดยมีประเด็นในกำรทบทวนผลกระทบ 
เช่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศ/จังหวัดหรือไม่ กลุ่มเป้ำหมำย 
ที่ได้ผลกระทบ เป็นต้น 

ณรงค์วิทย์  แสนทอง ได้กล่ำวถึงประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรฝึกอบรม สรุปได้
ว่ำประสิทธิผลของกำรฝึกอบรม (Training Effectiveness) เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรคำดหวังจำกกำรฝึกอบรม 
คือ ผลกระทบจำกกำรฝึกอบรม (Impacts) หมำยถึง ผลกระทบที่ท ำให้ก ำไรสูงขึ้นหรือองค์กำรเติบโต
มำกขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกคนที่ได้รับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถมำกขึ้น ส ำหรับประสิทธิภำพ 
ในกำรจัดฝึกอบรม (Training Efficiency) เป็นตัวบ่งชี้ผลของกิจกรรมคือผลที่เกิดขึ้นจำกกำรจัด
ฝึกอบรม ซึ่งสำมำรถวัดจำกประสิทธิภำพของกระบวนกำรในกำรจัดฝึกอบรม (Process Efficiency) 
ซึ่งส่วนมำกจะวัดว่ำได้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ชั่วโมงกำรฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมำณ เป็นต้น๘ 

นอกจำกนี้ ได้มีนักวิชำกำรได้น ำเสนอรูปแบบหรือตัวแบบ (Model) ในกำรประเมินผล
โครงกำรฝึกอบรม ซึ่งรูปแบบที่ใช้แพร่หลำยได้แก่ รูปแบบกำรประเมินผลของเคิร์กแพททริก 
(Kirkpatrick’s training evaluation model) 

Kirkpatrick ได้เสนอแนวคิดและวิธีการประเมินประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรม  
โดยก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ 

(1) การประเมินปฏิกิริยา (reaction evaluation) เป็นการ ตรวจสอบความรู้สึกหรือ
ความพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการฝึกอบรม  

(2) การประเมินผลการเรยีนรู้ (learning evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมโดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้(knowledge) ทักษะ (skills)  
และเจตคติ (attitude)  

(3) การประเมินพฤติกรรม (behavior evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผู้ผ่านการ
อบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการ หรือไม่ 

                                        
๘ ณรงค์วิทย_์แสนทอง, “เทคนิคกำรก ำหนด KPIs ของกำรฝกึอบรม,”  3-4}  สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม๒๕๖๐, จำก

https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_110003.pdf  

https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_110003.pdf
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(4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ (results evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่าผลจากการ อบรมได้เกิดผลดีต่อองค์การหรือเกิดผลกระทบต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์การดีขึ้นหรือไม่๙ 

ศิริชัย กำญจนวำสี ได้อธิบำยแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินในแต่ละระดับ๑๐ ดงัต่อไปนี ้
๑. กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction) 
 กำรประเมินปฏิกิริยำตอบสนองของผู้เข้ำรับกำรอบรม ว่ำมีควำมรู้สึกอย่ำงไร? เกี่ยวกับ

โครงกำร เช่น หลักสูตร/เนื้อหำสำระตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่? ควำมคิดเห็นต่อเอกสำร สถำนที่ 
โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลำของกำรอบรมว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงไร? วิทยำกรมีควำมเหมำะสมเพียงไร? 
ได้รับควำมรู้ทักษะในระดับใคร มีควำมคำดหวังอย่ำงไรต่อกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้งำน เป็นต้น 

 เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) กำรสัมภำษณ์ 
หรือแบบสอบถำม ควรมีค ำถำมแบบปลำยเปิดไว้ตอนท้ำยเพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นตำมที่ต้องกำร 

๒. กำรประเมินกำรเรียนรู้ (Learning) 
 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เข้ำรับกำรอบรม เช่น กำรเปลี่ยนแปลง 

กำรเรียนรู้ก่อน-หลังกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ ควำมรู้/ควำมคิด ทัศนคติ/ค่ำนิยม ทักษะ/กำรปฏิบัติ เป็นต้น 
 เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบสอบ (Test)  แบบสอบภำคปฏิบัติ 

(Performance Test) กำรสังเกตพฤติกรรม (observation) 
๓. กำรประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
 กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงำน เช่น กำรประเมินกำร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน-หลังกำรฝึกอบรมว่ำเป็นไปในทิศทำงที่พึงประสงค์หรือไม่? มีกำรน ำควำมรู้
และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกน้อยเพียงไร? เป็นต้น 

 เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ แบบวัด
พฤติกรรม ก่อน-หลังกำรฝึกอบรม แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้ร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ 

 สอดคล้องกับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กล่ำวว่ำ กำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดฝึกอบรมตำม
แนวคิดของ Kirkpatrick เน้นกำรวัดผลกำรฝึกอบรมในลักษณะของ Outcome หรือผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจำกกำรอบรมในเชิงพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เรียน เป็นกำรติดตำมเพ่ือวัดและประเมินผล
พฤติกรรม หรือกำรแสดงออกของผู้เรียนว่ำมีกำรปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนำขึ้นหรือไม่๑๑ 

๔. กำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) 
 กำรประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์กำร อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม เช่น กำรลดลงของปัจจัยเสี่ยง กำรเพ่ิมของประสิทธิภำพของกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน/องค์กำรกำรลดลงของต้นทุน กำรเพ่ิมก ำไร ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงำน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงำน/องค์กำร/สถำบัน เป็นต้น 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบบันทึก แบบรำยงำน ผลกำรตรวจสอบ 
แบบสอบถำมผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำน แบบวิเครำะห์ต้นทุน-ผลก ำไร แบบบันทึกค่ำสถิติหรือดัชนี
บ่งชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
                                        

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

๑๐ ศิริชัย กำญจนวำสี, ทฤษฎีกำรประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๑๘ – ๒๒๐ 
๑๑ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, รประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน Competency (Training Evaluation: 

Competency-Based), พิมพ์ครั้งท่ี ๑ , กรุงเทพฯ : พริ้นท์แอทมี ประเทศไทย, ๓๐ 



๒๔ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินในระดับ Results โดยกล่าวว่า  
การวัดผลส าเร็จในการอบรมตามแนวคิดของ Kirkpatrick ได้แก่ การวัดผลกระทบที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร (Business Impact) เป็นการวัดความส าเร็จจากผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้เป็น
รูปธรรม หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators) ไม่ว่าจะเป็นการวัดจาก
ปริมาณการผลิตหรือชิ้นงานที่เพ่ิมขึ้น คุณภาพการให้บริการดีขึ้น ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการรวดเร็วขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้การติดตามผลการอบรมจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การติดตามผลส าเร็จของการจัดอบรมที่มุ่งเน้น
การวัดผลลัพธ์จากตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก าหนดขึ้นนั้น ย่อมส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมอย่าง
แท้จริง๑๒  

 นอกจำกนี้ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้สรุปกรอบแนวทำงในกำรประเมินประสิทธิผล 
กำรฝึกอบรมตำมรูปแบบของ Kirkpatrick ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่ำงตัวชี้วัดและวีกำรเก็บข้อมูล 
กำรประเมินผลในแต่ละระดับดังต่อไปนี้ 

ระดบักำรประเมนิ 
(Evaluation Level) 

Level : ๑ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง 

ของผูเ้รยีน 

Level : ๒ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง 

ของผูเ้รยีน 

Level : ๓ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง 

ของผูเ้รยีน 

Level : ๔ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง

ของผูเ้รยีน 
วตัถปุระสงคก์ำร
ประเมนิ/กำรตดิตำม 

วัดทัศนคติและระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้
เข้ำรับกำรอบรม 

วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำที่จัดอบรม 

วัดพฤติกรรมของผู้
เข้ำอบรม 

วัดผลลัพธ์หรือ 
KPIs ที่เป็นตัวเลข
เชิงรูปธรรม 

เรือ่งทีต่้องประเมนิ/ 
กำรตดิตำม 

- ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของผู้เรียน 
- กำรสอนของวิทยำกร 
- เอกสำร/อุปกรณ์ 
 
- กำรบริกำรและ
สถำนที ่
- ควำมพร้อมของ 
ผู้จัดอบรม 

ควำมรู้ที่ได้รับจำก
เนื้อหำที่อบรม 

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตำม 
Competency 
หรือ ตำม Needs 
ที่ก ำหนด 

KPIs ที่ก ำหนดขึ้น
ก่อนกำรอบรม 

ผูใ้หข้้อมลูประเมนิ/ 
กำรตดิตำม 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

วธิีเกบ็ขอ้มลูกำร
ประเมนิ/กำรตดิตำม 

- กำรสัมภำษณ์
ผู้เรียน 
- แบบประเมนิควำม 
พึงพอใจในกำรอบรม 

- Pre and Post Test 
- Training Report 

- Questionnaire 
- Interview 

แบบบนัทึก KPIs 
เปรียบเทียบก่อน
และหลังกำร
อบรม 

ชว่งเวลำกำรประเมนิ/ 
กำรตดิตำม 

- สังเกต : ระหว่ำง
กำรอบรม 
- แบบประเมนิ : หลัง
จบกำรบรรยำยของ
วิทยำกร 

หลังจบกำรบรรยำย
ของวิทยำกร 

- ๑ เดือน 
- ๓ เดือน 
- ๖ เดือน หลังจำก
อบรม 

ภำยใน ๖ เดือน
หลังจำกอบรม 

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

Level : ๑ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง 

ของผูเ้รยีน 

Level : ๒ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง 

ของผูเ้รยีน 

Level : ๓ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง 

ของผูเ้รยีน 

Level : ๔ 
Satisfaction 
กำรตอบสนอง

ของผูเ้รยีน 
เกณฑก์ำรวดัผลกำร
ประเมนิ/กำรตดิตำม 

๘๐% ขึ้นไป  
(แบบประเมิน) 

- Post Test ๘๐% 
- รำยงำนตอบทุกข้อ - 
ผ่ำน 
 

- ๘๐% ขึ้นไป 
(แบบประเมิน) 
- พฤติกรรมผ่ำน 
ทุกข้อ 

คะแนนผล
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ๘๐% 
ขึ้นไป 
- KPIs เพิ่มข้ึน
หลังจำกกำรอบรม 

๗. กฎหมำย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบคุคล 
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งได้น ำมำพิจำรณำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้  
- กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง  

กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร

ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด ำเนินกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร เป็นกำรด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย 
๓ กระบวนกำร ได้แก่  

๑) กำรปฐมนเิทศ  
๒) กำรเรียนรูด้้วยตนเอง  
๓) กำรอบรมสัมมนำร่วมกนั 
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนกำร ภำยในระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งก ำหนด
ระยะเวลำ ๖ เดือน และให้น ำผลกำรพัฒนำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรประเมินผลเพ่ือผ่ำนกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ จึงได้ก ำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
บรรจุใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ส่งเสริมควำมมีวินัย 
และกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งสอดคล้องกับ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำว 

๘. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจ ำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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๑. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประมวลควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
มีดังนี้ 

คณะกรรมกำรติดตำมประเมินฯ พิจำรณำประเด็นควำมเห็นเพ่ิมเติมจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๗๕ คน จำกทั้งหมด ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ปรำกฏว่ำ 
มีทั้งค ำชมเชยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนั้น คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ 
จึงสรุปข้อเสนอแนะที่ส ำคัญ ๒ ประกำร ได้แก่ 

ประกำรที่ ๑ จำกควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมที่ได้รับจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติสำมำรถจัดกลุ่ม
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อในระยะถัดไปจ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน ๖ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
๑.๑ ควำมปลอดภัยในบริเวณรัฐสภำ ทั้งคน รถยนต์ และสถำนที่ 
      (จ ำนวน ๖ คน จำก ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘) 
๑.๒ กำรจรำจร ที่จอดรถ และกำรแลกบัตร 
      (จ ำนวน ๕ คน จำก ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖.๖๖) 
๑.๓ ระบบกำรกรองอำกำศในห้องประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
      (จ ำนวน ๔ คน จำก ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕.๓๓) 
๑.๔ ควำมสะอำดของสถำนที่และห้องน้ ำ รวมไปถึง พ้ืนที่ของสื่อมวลชน 
๑.๕ กำรจัดพื้นที่ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 
๑.๖ กำรจัดเลี้ยงอำหำรให้กับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
๑.๗ กำรจัดห้องบริกำรสุขภำพ 
๑.๘ กำรให้บริกำรในห้องรับรองสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
๑.๙ ควำมเหมำะสมของขนำดและจ ำนวนห้องประชุม โดยเฉพำะห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร 
๑.๑๐ กำรเตรียมห้องประชุมให้พร้อมก่อนเวลำประชุม 
๑.๑๑ กำรจัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้บริกำรได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น 
๑.๑๒ กำรจัดท ำรำยชื่อของผู้มีอ ำนำจตัดสินใจของฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร

แก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 
๑.๑๓ ระบบกำรนัดประชุมยังไม่ Real time มักจะเกิดปัญหำเมื่อเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก

กำรประชุม 
๑.๑๔ เพ่ิมกำรประชุมในห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลด

เอกสำรกำรประชุม และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประชุม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร 
๒.๑ ข้อมูลด้ำนกฎหมำยเชิงวิเครำะห์ มีควำมสัมพันธ์กันกับระบบกำรพัฒนำบุคลำกรของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรมีศักยภำพมำกกว่ำกำร
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม แต่ต้องมีควำมสำมำรถสนับสนุน
ข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำกฎหมำยในที่ประชุมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
และกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร ทั้งในรูปแบบกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำร หรือบทวิเครำะห์กฎหมำย 
และกำรให้ค ำปรึกษำ กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยได้อย่ำงมีคุณภำพและตอบสนองกับควำม
ต้องกำรด้ำนวิชำกำรของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
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๒.๒ ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิชำกำร  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกฎหมำย พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถ
ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรได้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น ต้องเร่งพัฒนำนักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง ผลิตนัก
กฎหมำยและนักวิชำกำรด้ำนนิติบัญญัติเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือรองรับรัฐสภำแห่งใหม่และควำมเป็นดิจิทัลตำม
นโยบำยของรัฐบำล ด้ำนต่ำงประเทศและทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ที่สำมำรถร่ำงค ำอภิปรำยได้  
๒ ภำษำ หรือ ควำมรวดเร็วด้ำนกำรข่ำวที่เกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ ๒ ภำษำ ควรมีกำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำในงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงประเทศให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น รวมไปถึง ทักษะอื่น ที่จ ำเป็น  
ในกำรติดต่อประสำนงำน ทั้งนี้ ควรมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลในงำนด้ำนบุคลำกรเพ่ือให้เกิด
ปรับปรุงคุณภำพที่เป็นระบบ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 
๓.๑ เครือข่ำย Internet Wi-Fi พบว่ำไม่มีเสถียรภำพในกำรใช้งำน ซึ่งในเรื่องดังกล่ำวเป็น

ปัญหำที่ต่อเนื่องมำจำกที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก พ้ืนที่บริเวณห้องประชุมสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
อำคำรรัฐสภำ ๑ เป็นกำรให้บริกำรในส่วนของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร แต่ในฐำนะที่
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำเป็นหนว่ยงำนรว่ม และเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลควร
ส่งต่อประเด็นเหล่ำนี้ไปให้กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงคุณภำพที่ดี 

๓.๒ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระบบ IT ที่มีประสิทธิภำพและพัฒนำ 
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับรัฐสภำแห่งใหม่และควำมเป็นดิจิทัลตำมนโยบำย
ของรัฐบำล พร้อมกับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน IT ให้สำมำรถใช้งำนกับระบบ IT ที่พัฒนำขึ้นใหม่ ทั้งนี้
ต้องรวมไปถึงสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในฐำนะ User ที่ต้องใช้งำนระบบ IT เพื่อน ำไปสู่กำรเป็น 
Smart Parliament หรือ Digital Parliament อย่ำงแท้จริง นอกจำกระบบ IT แล้ว ยังรวมไปถึง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสำรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทันสมัย และใช้งำนง่ำย (User friendly) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติประสงค์ให้ประชำสัมพันธ์ผลงำน 

ในช่องทำงต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยต่ำงๆ ให้กับประชำชนผ่ำนช่องทำง Social Media เช่น Youtube เป็นต้น 
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงให้เข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่ม รวมไปถึงกำรติดตำมประเมินผลว่ำช่องทำงต่ำงๆ นั้น 
มีประสิทธิภำพและสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรเสนอปัญหำหรือแนวทำงแก้ไขระหว่ำงประชำชนกับสภำนิติบัญญัติแห่งชำติก็วิธีกำรหนึ่งในกำร
สนับสนุนควำมเป็นประชำธิปไตยที่ประชำชนมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่ำนมำวิธีกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำยังคงควำมเป็นรำชกำร ยังไม่ร่วมสมัยกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 
๕.๑ ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิชำกำร  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกฎหมำย พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถ
ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรได้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น ต้องเร่งพัฒนำนักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง  
ผลิตนักกฎหมำยและนักวิชำกำรด้ำนนิติบัญญัติเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือรองรับรัฐสภำแห่งใหม่และควำมเป็นดิจิทัล
ตำมนโยบำยของรัฐบำล ด้ำนต่ำงประเทศและทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ที่สำมำรถร่ำงค ำอภิปรำย
ได้ ๒ ภำษำ หรือ ควำมรวดเร็วด้ำนกำรข่ำวที่เกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ ๒ ภำษำ ควรมีกำรจัดสรร
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ทุนกำรศึกษำในงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงประเทศให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น รวมไปถึง ทักษะอื่น ที่จ ำเป็น  
ในกำรติดต่อประสำนงำน ทั้งนี้ ควรมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลในงำนด้ำนบุคลำกรเพ่ือให้เกิด
ปรับปรุงคุณภำพที่เป็นระบบ 

๕.๒ ข้อมูลด้ำนกฎหมำยเชิงวิเครำะห์ มีควำมสัมพันธ์กันกับระบบกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรมีศักยภำพมำกกว่ำ  
กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม แต่ต้องมีควำมสำมำรถ
สนับสนุนข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำกฎหมำยในที่ประชุมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร ทั้งในรูปแบบกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำร หรือ บทวิเครำะห์
กฎหมำย และกำรให้ค ำปรึกษำ กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยได้อย่ำงมีคุณภำพและตอบสนอง  
กับควำมต้องกำรด้ำนวิชำกำรของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

๕.๓ กำรรักษำควำมลับในกำรประชุม เรื่องดังกล่ำวมีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งในมุมมองของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นผลมำจำกจรรยำบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงำนและมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลกำรประชุม หมำยรวมถึง เอกสำร  
กำรประชุม ภำพถ่ำยกำรประชุม กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุม ซึ่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
อำจจะต้องก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยดังกล่ำวในส่วนของส ำนักงำนฯ และบุคลำกร
ของส ำนักงำนฯ ให้มีควำมชัดเจน และอบรมเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้ทรำบและถือปฏิบัติ  
ตำมแนวทำง/มำตรกำรดังกล่ำว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น เป็นประเด็นใหม่ที่เพ่ิมเติมจำกที่ผ่ำนมำ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรสร้ำงเครือข่ำยที่เป็นองค์กรแหล่งข้อมูลที่สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ที่สำมำรถน ำมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนฯ ได้ และควรสร้ำงควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ประกำรที่  ๒ จำกกลุ่มประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อในระยะถัดไปจ ำแนกตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ จ ำนวน ๖ ประเด็นยุทธศำสตร์ คณะกรรมกำรได้จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรปรับปรุง  
โดยมีควำมเห็นว่ำส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรปรับปรุงในประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ อย่ำงเร่งด่วน ได้แก่ 

 (๑) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น Smart Parliament 
และ Digital Parliament ทั้งในเรื่องระบบ ฐำนข้อมูล นวัตกรรม และกำรให้บริกำรในกำรใช้สื่อ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงำนด้ำนกำรประชุมซึ่งเป็นภำรกิจหลักของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(Core Organization Competency) 
 (๒) กำรประชำสัมพันธ์องค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำผลงำนของ
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จึงควรเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์ใหม่ๆ กำรประยุกต์ใช้ Social Media 
ให้เป็นประโยชน์ต่อประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงประชำชนและรัฐสภำ  
 (๓) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนนิติบัญญัติ เนื่องจำก 
เป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอบถำมเพ่ิมเติมจำกปีที่ผ่ำนมำ และมีผลกำรประเมินเป็นล ำดับรองสุดท้ำย
จำกประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ซึ่งเครือข่ำยควำมร่วมมือนี้จะเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุน  
ทั้งงำนด้ำนวิชำกำร และกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 



๒๙ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

 (๔) งำนด้ำนวิชำกำร ทั้งในเรื่องบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรผลิตเอกสำร
วิชำกำร ในรูปแบบบทควำมหรือบทวเิครำะห์ และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกฎหมำยที่ประกอบไปด้วยข้อมูล
เชิงวิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพิจำรณำกฎหมำยในทุกๆ 
ขั้นตอน สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรปฏิบัติงำนไม่ว่ำจะเป็น
หน่วยงำนฝ่ำยนิติบัญญัติด้วยกัน หรือ หน่วยงำนฝ่ำยบริหำร หรือหน่วยงำนฝ่ำยตุลำกำรและกำรจัด
สัมมนำเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนนิติบัญญัติแก่สมำชิกวุฒิสภำ 
 (๕) ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควรพัฒนำบุคลำกรให้มีค่ำนิยมหลักและ
สมรรถนะหลัก (Shared Value & Competency) ให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (Core Organization Competency) และทิศทำงองค์กรตำมวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนด
และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมโดดเด่นในงำนด้ำนนิติบัญญัติ โดยผลิตบุคลำกรให้เป็นนักกฎหมำยและ
นักวิชำกำรนิติบัญญัติเพื่อรองรับรัฐสภำแห่งใหม่เพื่อมุ่งสู่ Smart Parliament พร้อมทั้ง มีจรรยำบรรณ   
ในกำรประกอบอำชีพ ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๒. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตดิตำมประเมินผลและบูรณำกำรกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ  
มีดังนี้ 

จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ มีข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติมที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรไปด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุง/พัฒนำในปีงบประมำณถัดไป 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้  

๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับส ำนักงำนฯ เพื่อปรับปรุง 
คุณภำพกำรให้บริกำร และให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหลัก 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งในส่วนของกำรปรับปรุงและกำรส ำรวจตำมที่คณะกรรมกำรติดตำม 
ประเมินผลได้เสนอ 

๒. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมที่คณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และควรมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร ตำมล ำดับควำมส ำคัญ
เร่งด่วน ทั้ง ๕ ประเด็น คือ 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 กำรประชำสัมพันธ์องคก์ร 
 กำรสรำ้งเครือขำ่ยควำมรว่มมือเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนนิตบิัญญัติ 
 งำนด้ำนวิชำกำร 
 ระบบกำรพฒันำบุคลำกร 

๓. ส ำหรับงำนวิชำกำรที่เป็นล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนล ำดับแรกในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และได้มีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบของควำมร่วมมือของหลำยส ำนักที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกหลัก 
ในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุผลส ำเร็จในรูปแบบของคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรเป็นภำพรวม
ควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบไปด้วย บุคลำกร เอกสำร และฐำนข้อมูล จะไปสู่
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้นั้น ต้องอำศัยองค์ประกอบย่อยหลำยประกำร อย่ำงน้อยตำมล ำดับควำมส ำคัญ
เร่งด่วน ทั้ง ๕ ประเด็น ดังนั้น ทุกล ำดับจึงมีควำมส ำคัญเท่ำเทียมกัน ควรมีกำรด ำเนินกำรไปพร้อมๆ กัน 
เพื่อที่จะสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จในภำพรวมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 



๓๐ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๔. ประเด็นเพ่ิมเติมที่ส ำคัญ คือ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต้องก้ำมสู่ควำมเป็น Smart 
Parliament มีควำมเทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล กำรให้บริกำรที่เน้นควำมเป็น Digital เพ่ือให้ทันสมัย 
รวมทั้ง พัฒนำองค์กรให้เป็นหน่วยงำนที่เน้นไปทำงด้ำนวิชำกำรและกำรผลิตงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
ในด้ำนนิติบัญญัติ ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต้องปฏิรูปองค์กรในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รบับริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก้ำวไปสู่ระดับที่เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
ในอนำคต 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำนักกฎหมำยและนักวิชำกำร ให้สำมำรถวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

 
สภำพแวดลอ้มภำยนอก (External Environment) 
๙. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน  ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สถำนกำรณ์กำรเมืองไทยและนโยบำยของรัฐบำล 
รวมถึงกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

ด้วยประเทศไทยได้มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชำชนชำวไทย 
ได้มีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งกระบวนกำรกำรจัดท ำ เห็นชอบเนื้อหำสำระ ตลอดจนบทบัญญัติต่ำงๆ 
ผ่ำนช่องทำงสื่อ และผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติ จึงนับว่ำเป็นรัฐธรรมนูญที่มำจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง 

ภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ เนื้อหำสำระ 
ของกฎหมำยไว้จ ำนวน 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 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนรองรับภำรกิจของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อรัฐธรรมนูญฯ ได้ประกำศใช้จึงส่งผลให้บุคลำกรของส ำนักงำนฯ  
จะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนบทบำท และลักษณะกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับภำรกิจ
ดังกล่ำว เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ส ำนักงำนฯ ต้องมีกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๙.๑ กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำร

พัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อ 
กำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 



๓๑ 
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กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ป๑ี๓ 
๑. ด้ำนควำมมั่นคง 

๑.๑ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๒ ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 

๑.๓ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

๑.๔ กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธก์ับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแกไ้ขปญัหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

๑.๕ กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

๑.๖ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

๑.๗ กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

๒.๑ กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
๒.๒ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับ

ผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
๒.๔ กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ

พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
๒.๕ กำรลงทุรนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 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 
 

http://www.rec.mbu.ac.th/images/news/2560/10/111060/7.pdf


๓๒ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
๔.๑ สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๒ พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
๔.๓ มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔.๔ สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน  
๔.๕ พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
๕.๒ วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ ำ 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 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
๖.๔ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๕ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
๖.๗ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
๖.๘ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

๙.๒ กำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0๑๔  
กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศและปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0  

ได้เป็นผลส ำเร็จ จ ำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่ำนกลไกภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐกลับกลำยเป็นอุปสรรค 
ตัวส ำคัญที่ท ำให้ไม่สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง อันมำจำกสำเหตุส ำคัญมำจำกกำร  
มีกลไกภำครัฐที่ไร้ประสิทธิภำพ 

กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
เพื่อรองรับต่อยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ภำครัฐหรือระบบรำชกำรจะต้องท ำงำนโดยยึด 

ธรรมำภิบำลเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) 
ในกำรนี้หมำยควำมว่ำ ระบบรำชกำรไทยจะต้องวำงเป้ำหมำยกำรท ำงำนของตนให้สำมำรถเป็นที่
ไว้วำงใจและเป็นที่พึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

กลไกกำรท ำงำนของภำครัฐหรือระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง แนวคิดและวิธีกำร
ท ำงำนของตนใหม่ดังนี้ 

                                        
๑๔ มหำวิทยำลัยพะเยำ, เอกสำรบรรยำยเรื่อง “Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง  

และยั่งยืน” สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐, จำก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf  
หน้ำ ๙๘ - ๑๐๙. 

http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf%20%0bหน้า
http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf%20%0bหน้า


๓๓ 
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กลไกกำรท ำงำนของภำครัฐหรือระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง แนวคิดและวิธีกำร
ท ำงำนของตนใหม่ดังนี้ 

 ในแง่ของโครงสร้ำงจะต้องเปลี่ยนจำกเดิมที่เน้นให้ภำครัฐหรือระบบรำชกำรเป็นกลไก
หลักในกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองไปสู่กำรเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอื่นๆ ในสังคม  
เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม อันเป็นกำรผนึกก ำลังควำมร่วมมือกันเพ่ือพัฒนำ
ประเทศหรือแก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้นจนไม่มีภำคส่วนใด  
ในสังคมจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล ำพังอีกต่อไป หรือเป็นกำรบริหำรบ้ำนเมือง  
ในรูปแบบประชำรัฐ ซึ่งหมำยควำมว่ำจะต้องมีกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับ
กำรท ำงำนในแนวระนำบ ในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง รวมทั้ง 
ยังต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำนภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้สอดรับประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 

 คุณลักษณะของ “รำชกำรไทย ๔.๐” เป็นดังต่อไปนี้ 
๑. ต้องเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงเข้ำกับทุกฝ่ำย (Open & Connected Government) 

หมำยควำมว่ำต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใสในกำรท ำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรอืมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบ
กำรท ำงำนได้ รวมจนถึงกำรโอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเอง ออกไปให้แก่ภำคเอกชนและ
ภำคประชำสังคมเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแทน นอกจำกนี้ต้องมีกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ในกำร
ท ำงำนระหว่ำงภำครฐัและภำคส่วนอืน่ๆ ในสังคมให้สูงขึ้นไปกวำ่กำรประสำนงำนกัน หรือท ำงำนด้วยกนั 
ไปสู่กำรร่วมมือกัน อย่ำงแท้จริง โดยจัดระบบให้มีกำรวำงแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  
ที่ต้องกำรร่วมกัน มีกำรระดมและน ำเอำทรัพยำกรทุกชนิดเข้ำมำแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

๒. ต้องให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen – Centric Government)  
หมำยควำมว่ำต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งค ำถำมกับตนเองเสมอ

ว่ำประชำชนจะได้อะไร? มุ่งเน้นไขปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดย
ไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกทำงรำชกำร (Pro-
Active Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำร (Big Government Date) 
และระบบดิจิตอลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 
(Personalized Services) พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของทำงรำชกำร
เพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรของทำงรำชกำรได้
ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกันไม่ว่ำจะติดต่อมำ
ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ 

๓. ต้องมีควำมฉลำดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & Innovative Government)  
หมำยควำมว่ำจะต้องท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับ
โลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำ ตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้ำสู่
สภำพควำมเป็นส ำนักงำนแบบดิจิตอล รวมทั้งท ำให้ข้ำรำชกำรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร กล่ำวคือ 
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- ในกำรท ำหน้ำที่ ในฐำนะเป็นผู้สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐบำลก็จะต้องให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ตัง้อยู่บนฐำนของขอ้มูลสำรสนเทศที่ถกูตอ้งเชิงลึกและสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลได้จริง และเกิดควำมคุ้มค่ำ 

- ในกำรท ำหน้ ำที่ ในฐำนะเป็นผู้ก ำกับดูแลก็จะต้องมีควำมเป็นกลำงและ
ตรงไปตรงมำ รวมทั้งวำงกฎระเบียบให้เหมำะสมและยกเลิกกำรควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลงเพื่อไม่ให้
เป็นภำระหรืออุปสรรคต่อประชำชนหรือกำรประกอบธุรกิจ (Smart Regulation) 

- ในกำรท ำหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีกำรวำงระบบ
กำรท ำงำนให้สำมำรถบรูณำกำรเชือ่มโยงตำมหว่งโซ่ยุทธศำสตรต์ั้งแตต่ั้งต้นจนจบ และท ำงำนร่วมมือกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในระบบรำชกำรทุกระดับได้รวมทั้งประหยัดทรัพยำกรโดยใช้ทรัพยำกร
และบริกำรต่ำงๆ ร่วมกัน 

 ในแง่ของหลักกำรและวิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกระบวนทัศน์ และควำมเชื่อถืออันมีผลต่อ
พฤติกรรมของข้ำรำชกำรก็จะเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกัน 

เจ็ดวำระกำรปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนภำครัฐ 
เพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถเป็นหนึ่งในตัวหลักในกำรขับเคลื่อน Thailand 4.0 จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกลไก ดังต่อไปนี้ 
 ๑. กำรสร้ำงรัฐที่น่ำเชื่อถือ 
 ๒. แหล่งที่มำของนโยบำยสำธำรณะ 
 ๓. กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ๔. กำรสร้ำงภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนต่ำงๆ 
 ๕. กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
 ๖. กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและทรัพยำกร 
 ๗. กำรสร้ำงระบบรำกำรแบบไร้รอยต่อ 

กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ กรอบอ ำนำจหน้ำที่และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยใช้ระบบกำรปกครองแบบรวมศูนย์อ ำนำจ โดยภำครัฐ

ส่วนกลำงจะมีบทบำทเป็นผู้มีอ ำนำจหนำ้ที่ ในกำรก ำหนดกฎเกณฑ์อย่ำงเบ็ดเสรจ็เด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม 
รูปแบบกำรปกครองในระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นท้ำทำยของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
ดังนั้น ภำครัฐจึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบำทภำรกิจใหม่ โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ภำคส่วนอื่นๆ โดยเฉพำะภำคเอกชนและภำคประชำสังคม มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถเข้ำมีส่วนร่วม 
ในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำรมำกขึ้น 

ควบคู่ไปกับกำรทบทวนบทบำทภำรกิจ กฎระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐจ ำเป็นจะต้องถูกน ำมำ
ทบทวนโดย 

๑. กำรยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ ำเป็น (Deregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบดังกล่ำวอำจจะ 
ไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติของภำคส่วนอื่นๆ 

๒. กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎระเบียบ (Reregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว 
แต่ขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้หรือไม่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศได้ดีเท่ำที่ควร ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ดียิ่งขึ้น 
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ขอบเขตภำรกิจและขนำดองค์กรที่เหมำะสม 
วิสัยทัศน์ประเทศและกรอบยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นตัวก ำหนดควำมชัดเจนในขอบเขต

ภำรกิจของภำครัฐ จะท ำให้ทรำบได้ว่ำ ภำรกิจใดที่ภำครัฐยังคงมีบทบำทส ำคัญและจ ำเป็นต้ อง
ด ำเนินกำรเองต่อไป ขณะที่ภำรกิจใดไม่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอีก ตลอดจนภำรกิจใดเป็นภำรกิจ
ใหม่ที่ภำครัฐจะต้องรับผิดชอบด ำเนินงำน ควำมชัดเจนในขอบเขตภำรกิจดังกล่ำว ยังเป็นประโยชน์  
ต่อกำรก ำหนดโครงสร้ำง ขนำดและอัตรำก ำลังของหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมตำมมำ  

หน่วยงำนภำครัฐ  
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี จะช่วยให้ภำครัฐสำมำรถทบทวนและจ ำแนกประเภทภำรกิจ รวมทั้ง

รูปแบบขององค์กรและระบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในด้ำนภำรกิจ สำมำรถ
จ ำแนกได้เป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย “ภำรกิจหลัก” และ “ภำรกิจสนับสนุน” 

ภำรกิจหลักจะเป็นภำรกิจที่หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรและต้องปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ภำรกิจสนับสนุน หน่วยงำนภำครัฐอำจไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเอง และ
สำมำรถมอบอ ำนำจให้หน่วยงำนอื่นๆ อำทิ องค์กำรมหำชนด ำเนินกำรแทนได้ นอกจำกนี้ ภำรกิจใด 
ที่ภำครัฐพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมอบหมำยให้ภำคเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในภำรกิจดังกล่ำว 
ด ำเนินกำรจะมคีวำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มคำ่มำกกวำ่กำรด ำเนินกำรเอง ตำมหลัก 
(Contestability) ก็สำมำรถมอบหมำยให้ภำคเอกชนดังกล่ำวรับผิดชอบด ำเนินกำรแทนได้ อันเป็น
ลักษณะของกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก (Outsourcing) 

ส ำหรับด้ำนรูปแบบขององค์กรและกำรจ้ำงงำนภำครัฐนั้น ภำรกิจใดที่ต้องรับผิดชอบ
ด ำเนินกำรดว้ยตนเอง จะต้องจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำรับผิดชอบด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะ และเมื่อภำรกิจ
ดังกล่ำวบรรลุผลส ำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็สำมำรถยุบเลิกหน่วยงำนให้สิ้นสุดลงตำมภำรกิจได้ รวมทั้ง 
สำมำรถพิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ตำมภำรกิจที่เกิดขึ้น ณ ช่วงนั้นและควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรได้
ต่อไป 

กล่ำวโดยสรุป แนวคิดดังกล่ำวจะเป็นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรภำครัฐของไทยจำกเดิม 
ที่มีลักษณะจัดตั้งและยุบเลิกได้ยำก ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนของอ ำนำจหน้ำที่
เป็นหลัก เปลี่ยนมำเป็นองค์กรที่สำมำรถจัดตั้งและยุบเลิกได้ง่ำย เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อ  
กำรด ำเนินงำนรูปแบบใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่วนด้ำนกำรจ้ำงงำนภำครัฐ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนลักษณะกำรจ้ำงงำนจำกที่มีในปัจจุบัน 
ที่ใช้ระบบกำรจ้ำงงำนตลอดชพีและเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุครบตำมที่กฎหมำยบัญญัติ (ยกเว้นกรณี
ประพฤติมิชอบหรือกระท ำควำมผิดร้ำยแรง จึงจะถูกไล่ออกหรือปลดออกก่อนครบอำยุรำชกำร)  
เป็นกำรจ้ำงงำนตำมสัญญำ โดยพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมภำรกิจที่ภำครัฐจะต้ องด ำเนินกำร  
ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรจัดสรรบุคลำกรภำครัฐ 
ควรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดสรรจำกเดิมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรบุคลำกรตำมต ำแหน่ง 
เป็นกำรจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่ มุ่งเน้นตำมประเด็น
ภำรกิจด้วย 
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ในกำรพิจำรณำเพ่ือจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจจะต้องไม่ด ำเนินกำรโดยมุ่งเน้นระบบอำวุโส
เป็นส ำคัญ แต่จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักควำมรู้ ควำมสำมำรถ จะต้องมีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  
และกำรเคลื่อนไหลของบุคลำกรภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย 

(๑) พิจำรณำคัดสรรเข้ำด ำรงต ำแหน่งจำกทักษะ ควำมช ำนำญ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร โดยเป็นกำรคัดสรรจำกภำยนอกภำครัฐ (Lateral Entry) วิธีกำรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรระดับสูงในภำครัฐของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ได้ด้วย 

(๒) คัดสรรบุคลำกรโดยพิจำรณำจำกทักษะ ควำมช ำนำญ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ 
เป็นส ำคัญ โดยไม่ค ำนึงถึงล ำดับชั้นหรืออำยุรำชกำรของบุคคลดังกล่ำว (Fast Track) ดังนั้น บุคลำกร 
ชั้นผู้น้อยที่มีควำมสำมำรถจะมีโอกำสเข้ำด ำรงต ำแหน่งระดับสูงได้ตำมควำมเหมำะสมของภำรกิจ 

(๓) ยืมตัวบุคลำกรจำกภำคส่วนอื่นๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมแต่ละภำรกิจ
เข้ำด ำรงต ำแหน่งในภำครัฐ (Secondment) 

ดังนั้น กำรก ำหนดและกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ต้องม ี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยของรัฐบำลดังกล่ำว จึงได้มุ่งเน้นถึง
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้ 

(๑)  โครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดได้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี  
ในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของคนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวัง และเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในงำนวิชำกำรและงำนกฎหมำย  
เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของส ำนักงำนฯ ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 

(๒)  โครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดได้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศและกำรปรับเปลี่ยน
ให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนฯ ได้มุ่งเน้น
ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับกับรัฐสภำแห่งใหม่ และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

แนวทำงและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัย 

ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้ 
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  รวมทั้งสถำนกำรณ์ 
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และ

พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติตน 

ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน 
๖. พัฒนำคุณภำพชีวติและควำมผำสุกของบคุลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคณุภำพชีวติทีด่ี มีขวัญก ำลังใจ 

มแีรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 
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กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
แนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วยวิธีกำรหรือกิจกรรม 

กำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development Activities) ท่ีหลำกหลำย โดยโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ได้มีกำรก ำหนดวิธีกำรหรือรูปแบบในกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

๑. พัฒนำบคุลำกรให้สอดคล้องกับบทบำท
ภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ยุทธศำสตร ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสว่นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบัน  
 

- จดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ โดยพจิำรณำควำมสอดคลอ้งและ
เชือ่มโยงกบับรบิทแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
 - บทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ 
 - นโยบำยของผู้บริหำร 
 - ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 - ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของสว่น
รำชกำรสังกดัรฐัสภำ 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ับบริกำร
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย รวมทั้งบุคลำกรของส ำนักงำนฯ 
 - สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เช่น สภำพกำรเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  
กำรรองรบัประชำคมอำเซียน และกำรเข้ำสูไ่ทยแลนด ์๔.๐ 
เป็นต้น  

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถปฏิบตัิงำนสนบัสนนุภำรกิจของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

- พฒันำบคุลำกรตำมหลกัสมรรถนะ (Human Resource 
Based-Competency) โดยด ำเนินกำร ดังนี ้
 ๑) ฝกึอบรมและสมัมนำเพือ่พฒันำบคุลำกร 
 ด ำเนินกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม/หลกัสูตร 
กำรฝึกอบรมและสัมมนำภำยในส ำนักงำนฯ (In House 
Training) และสง่บุคลำกรเข้ำรับกำรฝกึอบรมกบั
ภำยนอกหน่วยงำน (Public Training) ในเรื่องท่ี
จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรในแต่ละ
ต ำแหนง่และระดบั ซึ่งรวมถงึกำรพฒันำทกัษะที่จ ำเป็น
ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำน กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนถงึกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน 
 ๒) พฒันำบคุลำกรโดยเชือ่มโยงจำกกำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำน (Performance Management 
System: PMS) 
 พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

และกำรประเมินสมรรถนะเพ่ือวิเครำะห์หำช่องว่ำง 
ในกำรพัฒนำ (Gap) และน ำผลกำรประเมินมำจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) 

ซึ่งมุง่เนน้ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ
ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำทีเ่หมำะสม  
โดยใช้วิธีกำรพัฒนำด้วยกำรฝึกอบรม (Training) หรือ  
กำรพัฒนำบุคลำกรที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม (Non-Training)  
เช่น กำรมอบหมำยงำนใหป้ฏิบัติ กำรสอนงำน กำรให้
ค ำปรกึษำ เป็นต้น เพ่ือพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
เป็นไปตำมควำมคำดหวังของส ำนักงำนฯ ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 ๓) พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรเพือ่รองรบั 
กำรปฏบิตังิำนในบรบิทของอำเซยีน 
  ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะของ
บุคลำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
ส ำนักงำนฯ ในบริบทของอำเซียน เชน่ กำรพัฒนำ
ทักษะดำ้นภำษำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ เปน็ตน้ 

๔) พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
ด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกรภำครัฐให้มีทักษะ 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรปฏิบตัิงำน เพื่อรอบรับ
กำรเป็นรฐับำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
 

๑. พฒันำบคุลำกรตำมเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ 
ในสำยอำชีพ (Career Path) 
 ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกร ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัตหิน้ำทีป่จัจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีศักยภำพพร้อมในกำรเลื่อนสู่ระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
๒. เตรยีมควำมพรอ้มของบคุลำกรเพือ่กำรกำ้วสู่
ต ำแหนง่ผูบ้รหิำร (Succession Plan) และกำรพฒันำ
ผูบ้รหิำรทกุระดบัอยำ่งเปน็ระบบ และตอ่เนือ่ง 
 ด ำเนินกำรพัฒนำศกัยภำพของบุคลำกร อำทิเชน่ 
ภำวะผู้น ำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเปน็ผู้บรหิำรที่ด ี
รวมทัง้กำรพัฒนำผู้บรหิำรทกุระดับให้พรอ้มตอ่ 
กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนฯ ภำยใต้บรบิทแวดล้อม 



๓๙ 
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำร
ฝึกอบรมภำยในส ำนกังำนและหนว่ยงำนภำยนอก  
๓. พฒันำผูป้ฏบิตังิำนทีม่สีมรรถนะสูง (Talent 
Management)  
 ด ำเนินกำรพัฒนำและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management) เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนในองค์กร 
๔. พฒันำผูป้ฏบิตังิำนเพือ่รองรบัระบบกำรหมนุเวยีน
กำรปฏบิตังิำน (Job Rotation) 

ด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกรเพ่ือรองรับผู้ปฏิบตัิงำน 
ที่เข้ำรว่มระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่
งำนใหม่ ให้สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู ้
และกำรจดักำรควำมรู ้เพื่อให้บุคลำกรเกิด 
กำรเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนนุภำรกิจของส ำนักงำน 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
 

๑. เตรยีมก ำลงัคนโดยกำรสนบัสนนุกำรศกึษำและ
ฝกึอบรมในระดบัทีส่งูขึน้   
 สนับสนนุทุนกำรศึกษำและทุนกำรฝึกอบรมใน
ระดบัที่สูงขึ้นใหบุ้คลำกรศกึษำต่อในระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 
รวมทัง้กำรฝึกอบรมหลักสตูรระยะสัน้ในต่ำงประเทศ 
เพื่อสร้ำงบคุลำกรที่มีศกัยภำพขึ้น เพ่ือมำรองรบั 
กำรขบัเคลื่อนภำรกิจ และยทุธศำสตรข์องส ำนักงำนฯ 
ในอนำคต ที่ต้องอำศัยองคค์วำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  
ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ให้แก่องค์กรในระยะยำว 

 ๒. แลกเปลีย่นบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
 สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
โดยเฉพำะหนว่ยงำนด้ำนนติิบัญญตัิ เพ่ือให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น รว่มกนักับบุคลำกร
จำกนำนำประเทศ และสร้ำงสมประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ มำปรับใช้
ประโยชน์กบัวงงำนรฐัสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. พฒันำขำ้รำชกำรโดยใหไ้ปปฏบิตังิำนทีห่นว่ยงำนอืน่ 
(Secondment) 
 ด ำเนินกำรส่งข้ำรำชกำรต ำแหน่งนติิกรไปปฏิบตัิงำน 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นเวลำ ๓ เดือน 
ภำยใต้โครงกำรควำมรว่มมอืแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัตงิำนด้ำนนติิบญัญตัิระหวำ่งส ำนักงำน
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

เลขำธิกำรวุฒิสภำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
๔. ศกึษำดงูำน 

สนับสนนุให้บคุลำกรได้ไปศกึษำดูงำนกบัหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน สถำบนักำรศึกษำ โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำรทิี่สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงกำร
ที่ก ำหนด กำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับ
หลักสูตรฝึกอบรมภำยนอกท่ีมีกำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศ เพื่อให้บุคลำกรเกดิกำรเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนต่ำงๆ 
และสำมำรถน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์มำปรับใช้
ประโยชน์กบัวงงำนรฐัสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕. ถำ่ยทอดแลกเปลีย่นองคค์วำมรูใ้นองคก์ร 
 ด ำเนินกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge 
Management) เพื่อให้มีกำรรวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูท้ี่จ ำเป็นและเปน็ประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกร รวมทัง้ส่งเสริมให้
บุคลำกรใช้องคค์วำมรู้เป็นฐำนในกำรปฏิบตัิงำน 

๕. พัฒนำและส่งเสริมใหบุ้คลำกรมคีุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัตตินตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยดึหลักธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใสในกำรปฏบิัติงำน 

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำรและกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของบุคลำกร กำรปรับกระบวนทัศน์
และวฒันธรรมกำรปฏิบตัิงำน เกี่ยวกบัประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ กำรยึดหลกัธรรมำภิบำล ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมโปร่งใสในส่วนรำชกำร ให้บุคลำกร
ยึดถือปฏิบัติอย่ำงถกูต้องและเหมำะสม  รวมทั้ง 
กำรรณรงคแ์ละสือ่สำรเพื่อสนับสนนุกำรขบัเคลื่อน 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัตงิำนอย่ำงต่อเนือ่ง 

๖. พัฒนำคุณภำพชวีิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน เพื่อใหบุ้คลำกรมีคุณภำพชวีิต 
ที่ดีมีขวัญก ำลังใจ มีแรงจงูใจในกำรปฏิบัตงิำน
และเกิดควำมผูกพันต่อองคก์ร 

- จัดโครงกำรและกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำพที่ด ีมีควำมสำมัคคี
และควำมผกูพันต่อองค์กร  
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บทที ่๓ 
แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มุ่งเน้นด ำเนินกำรในเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ งำน รวมถึงสำมำรถปฏิบัติ งำนตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปล่ียนแปลง
และสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยได้พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ดังนี้  

๑) ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรฯ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง เหมำะสม สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับสูง และผู้รับบริกำร รวมถึงควำมสอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วย  

 (๑) นโยบำยผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่  ประธำนสภำนิติบัญญั ติแห่ งชำติ  รองประธำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่หนึ่ง 

 (๒) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)   
 (๓) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

 (๔) กำรเชื่อมโยงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรพัฒนำบุคลำกร  
 (๕) แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 (๖) มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    (๗) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 (๘) กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 (๙) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ  

ปี ๒๕๖๑ 
 (๑๐) สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน  

ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๒)  ก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓)  จัดท ำร่ำงแผนแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงที่มุ่งเน้นด ำเนินกำร 
ที่ก ำหนด โดยสรุปได้ตำมแผนภำพ ดังนี้ 

 



 

 
 

ความสอดคลอ้งของโครงการตามแผนพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กร
คาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

5.2 สรา้งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากร 

 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 
 

๙. โครงการพัฒนาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล 
๑๐. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษฯ  
๑๑. โครงการพัฒนาการจัดท าขอ้มูลวิชาการฯ
สายงานนิตกิาร 
๑๒. โครงการพัฒนาการจัดท าขอ้มูลวิชาการฯ
สายงานวิทยาการ 
๑๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ฯ 
๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะเจ้าหน้าที่
ต ารวจรัฐสภา 
๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน
ของภาครฐัด้วยเทคโนโลยีดิจทิัลด้านการพมิพ์ 
๑๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถดา้น
ประชาสัมพนัธ์และสื่อสารองคก์รในยุคดิจทิลั 
๑๗. โครงการพัฒนาทกัษะด้านการจดชวเลข 
๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง 
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
 

๓๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศการท างาน 
๓๓. โครงการส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม 
๓๔. โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและ
การสร้างการพึ่งพาตนเอง 

๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดฯี 
๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมฯ 
๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
๓๘. โครงการ Strong Stronger Strongest : 
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด 

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลฯ 
๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตวักับสว่นรวม 
๔๒. โครงการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๕ การพฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้ีความเปน็เลศิ 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน

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

 

1. ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ยึดหลกั
ธรรมาภิบาล รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

๔. สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสุขอย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. ขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม 
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
วินัยขา้ราชการ 

 

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจดา้นกระบวนการนิติ
บัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
ในองค์กร 
๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานบุคคล 
3. การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิด
อุทกภยั และแผ่นดินไหวประจ าอาคารสขุ
ประพฤติ ส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา  
๔. พิธีอ าลาราชการ ประจ าป ี256๒ 
 

1.๔ พัฒนาระบบการติดตาม 
และประเมินผล 

๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลกัของบุคลากร
หลักสูตรมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ระดับกลาง  
๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ หลักสูตร Design Thinking ฯ 
๒๒. โครงการเตรียมความพรอ้มสูก่ารด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒๓. โครงการประเมนิและพฒันาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
เพือ่ประกอบการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) 
๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ขององคก์ร 
๒๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม 
กับหน่วยงานภายนอก 
๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานฯ ณ ต่างประเทศ  
๒๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  
๒๘. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านกังาน
เลขาธกิารวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 
๒๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณฯ 
๓๐.โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฯ 
๓๑. โครงการแปลงยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติฯ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทั้งใน 

และต่างประเทศ 

6.1 พัฒนา และขยายครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศ 

๔๔. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ
    

๗. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
  

แผนปฏิบัติการพัฒ
นาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒ

ิสภา ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

1.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ให้มีประเมินภาพ 

๖. โครงการพัฒนากระบวนการท างานเชิงรกุ
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวชิาการ 

๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ  

2.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
กฎหมายและวชิาการ เพื่อตอบสนอง 
การด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

๔๒ 

1.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณที่มีประเมินภาพ 

๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมินความคุ้มค่าฯ 



๔๓ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๓.๑  โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ น ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งโครงกำรที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้บูรณำกำรร่วมกันทุกส ำนัก ประกอบด้วย
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร (จ ำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จ ำนวน  
๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๑ กำรบรหิำรจดักำรองคก์รทีด่แีละมปีระสทิธภิำพ 
กลยทุธท์ี ่ ๑.๑  พฒันำระบบดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 
๑. โครงกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ในองคก์ร  (๑) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรระดับสูง และข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒. โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ในกำรบรหิำรงำนบคุคล (๒) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓. โครงกำรซกัซอ้มแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคภีัยและแผนส ำรองฉกุเฉนิกรณเีกดิอทุกภัย 
และแผน่ดนิไหวประจ ำอำคำรสขุประพฤต ิส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (งำนประจ ำ) 

๑) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนดบัเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยและเจ้ำหนำ้ที่ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒) หลักสูตร "กำรอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนยำ้ยผู้บำดเจ็บ" (๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องจำกส ำนักตำ่งๆ จ ำนวน ๑๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความช านาญ" (๕) 
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ รปภ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าปี" (๖) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑,๐๙๔ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๔. พิธีอ าลาราชการ ปี ๒๕๖๒ (งานประจ า) (๗) 
๑) จัดบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
๒) จัดพิธีอ ำลำรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๒ และบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง 

 
 
 



๔๔ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

กลยทุธท์ี ่ ๑.๒  พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรดำ้นงบประมำณทีม่ปีระสทิธภิำพ 
๕. โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรประเมนิควำมคุม้คำ่ของส ำนกังำน  
เลขำธกิำรวฒุสิภำ (๘) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำร จ ำนวน ๓๒ คน ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จ ำนวน ๑๐๖ คน 
และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๘ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน 

กลยทุธท์ี ่ ๑.๓  พฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพ 
๖. โครงกำรพฒันำกระบวนกำรกำรท ำงำนเชงิรกุ (๙) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนสำยวิชำกำรทุกกลุ่มงำน จ ำนวน ๘๘ คน  
และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน ๑๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน 

กลยทุธท์ี ่ ๑.๔  พฒันำระบบกำรตดิตำมและประเมนิผล 
๗. โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานประจ า) (๑๐) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๐๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๒ กำรพฒันำควำมเปน็เลศิดำ้นกฎหมำยและวชิำกำร 
กลยทุธท์ี ่ ๒.๕  สง่เสรมิและพฒันำงำนดำ้นกฎหมำยและวชิำกำรเพือ่ตอบสนองกำรด ำเนนิกำรของ
สมำชกิวฒุสิภำ 
๘. โครงกำรพฒันำทกัษะและเสรมิสรำ้งสมรรถนะกำรปฏบิตังิำนเพือ่สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนของ
คณะกรรมำธกิำร 

กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน (๑๑) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน จ ำนวน ๓๕ คน และนิติกร วิทยำกร 
นักวิชำกำรสนับสนุนฝ่ำยนิติบัญญัติและธุรกำร ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ ตัวแทนส ำนักละ ๑๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบ (Best Practice) กำรน ำข้อมูลมำจัดท ำ Info Graphic (๑๒) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำร จ ำนวน  ๔ คน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มงำนๆ ละ ๑ คน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงำน

บริหำรทั่วไปส ำนักละ ๒ คน บุคลำกรตัวแทนส ำนัก ของส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
กิจกรรที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Info Graphic Presentation Workshop and Training” (๑๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มงำนๆ ละ ๑ คน คน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ส ำนักละ ๒ คน บุคลำกรตัวแทนส ำนัก ของส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
 
 
 
 



๔๕ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

กิจกรรที่ ๔ จัดท ำ Info Graphic (๑๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรตัวแทนส ำนักๆ ละ ๕ คน คน เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ส ำนักละ ๒ คน บุคลำกรตัวแทนส ำนักๆ ละ ๒ คน ของส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และบุคลำกรจำกส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน ๑ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
กิจกรรมที่ ๕ เล่ำสู่กันฟัง (๑๕) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำรในส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ ทุกคน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที ่ 5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอยา่งเป็นระบบและหลากหลาย 
โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบตัิงาน 
๙. โครงกำรพฒันำทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๑๖) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑,๐๕๔ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๐. โครงกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษของขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๑๗) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่จ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษด้ำนกฎหมำย 

เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๓๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน 
๑๑. โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำขอ้มลูวชิำกำรเพือ่สนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิส ำหรบัขำ้รำชกำร 
สำยงำนนติกิำร (๑๘) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๗๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๒. โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำขอ้มลูวชิำกำรเพือ่สนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิส ำหรบัข้ำรำชกำรสำยงำน
วทิยำกำร (๑๙) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๓๔ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งเทคนคิกำรจดักำรเรือ่งรำวรอ้งทกุขเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน (๒๐) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร/วิทยำกร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

หรือเรื่องรำวร้องทุกข์จ ำนวน ๔๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๔. โครงกำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจรฐัสภำ (๒๑) 
กลุม่เป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ ส ำนักบริหำรงำนกลำง จ ำนวน ๓๑ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 



๔๖ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

๑๕. โครงกำรกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่รองรบักำรปฏบิตังิำนของภำครฐัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
ดำ้นกำรพมิพ ์(๒๒) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรส ำนักกำรพิมพ์ และผู้รับบริกำรของส ำนักกำรพิมพ์ จ ำนวน ๘๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๖. โครงกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นประชำสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์รในยคุดจิทิลั (๒๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรต ำแหน่ง 

นักประชำสัมพันธ์, วิทยำกร, นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ, เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์, เจ้ำพนักงำน 
โสตทัศนศึกษำ และนำยช่ำง จ ำนวน ๔๗ คน และข้ำรำชกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ต ำแหน่ง 
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ จ ำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๗. โครงกำรพฒันำทกัษะดำ้นกำรจดชวเลขเพือ่สนบัสนนุงำนนติบิญัญตัิ (๒๔) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข จ ำนวน ๖๑ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๘. โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้นกำรเงนิกำรคลงัรฐัสภำ (๒๕) 
- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงิน 

กำรคลังที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำร ผู้แทนจำกทุกส ำนัก บุคลำกรของส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  

รวมจ ำนวน ๑๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
๑๙. โครงกำรพฒันำสมรรถนะหลกัของบคุลำกร 

หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ" ระดับกลำง (๒๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ระดับช ำนำญกำร) จ ำนวน ๖๖ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๐. โครงกำรพฒันำสมรรถนะเฉพำะตำมลกัษะงำนทีป่ฏบิตัิ 
หลักสูตร Design Thinking เพ่ือกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำน (๒๗) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร จ ำนวน ๑๓๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๑. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร 
๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๒๘) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนด้ำนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and 

Innovation Leader) (๒๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๙๙ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 
 



๔๗ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

๒๒. โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มสูก่ำรด ำรงต ำแหนง่ในระดบัทีส่งูขึน้ ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๒ (ระดับปฏิบัติกำรและระดับช ำนำญกำร) จ ำนวน ๕๔ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๓. โครงกำรประเมนิและพฒันำบคุลำกรตำมหลกัสมรรถนะ (Competency based HRD)  
เพือ่ประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบคุคล (IDP : Individual development plan) (๓๑) 

กลุ่มเป้ำหมำย : กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จ ำนวน ๙๙ คน และข้ำรำชกำร 
ที่เป็นตัวแทนส ำนัก จ ำนวน ๑๐๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒๔. โครงกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบกำรเรยีนรูข้ององคก์ร  

- กิจกรรมที ่๑ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) (๓๒) 
- กิจกรรมที ่๒ กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) (๓๓) 
- กิจกรรมที ่๓ กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) (๓๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๕. โครงกำรสง่ขำ้รำชกำรไปศกึษำ/อบรมกบัหนว่ยงำนภำยนอก (๓๕) 
กำรพัฒนำบคุลำกรส ำหรับหลักสูตรประจ ำ จ ำนวน ๕ หลักสูตร  
๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.)  
๒) หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร (สจว.)   
๓) หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำ (นบส.)   
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง   
๕) หลักสูตรสีบสวนสอบสวนพนักงำนฝ่ำยปกครอง จัดโดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะดำ้นส ำหรับหลักสูตรอื่นฯ จ ำนวน ๒๐ หลักสตูร 
๑) กำรพฒันำดำ้นกฎหมำยและวชิำกำรเพือ่สนบัสนนุกระบวนกำรนติบิญัญตัิ   
 ๑.๑) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในต ำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมำยนิติบัญญัติ  

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร  
๑.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในต ำแหน่งวิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกร ระดับช ำนำญกำร  
 ๑.๓) กำรเรียนรู้กฎหมำยเฉพำะทำงของฝ่ำยบริหำร  
๒) กำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะดำ้นภำษำตำ่งประเทศ     
 ๒.๑) หลักสูตร "กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ"   

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
 ๒.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำฝรั่งเศส ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

และเทคนิคล่ำมเบื้องต้น   
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศสัมพันธ์กลุ่มงำนภำษำฝรั่งเศสฯ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ   

๒.๓) หลักสูตร ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Intensive Language Course : ILC) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  



๔๘ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

๒.๔) หลักสูตรกำรเสนอผลงำนและกำรพูดเพ่ือกำรประชุม (Oral Communication Course - OCC) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

๓) กำรพฒันำบคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร   
 ๓.๑) หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  
 ๓.๒) หลักสูตรด้ำนกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ   
 ๓.๓) หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำระบบ  
 ๓.๔) หลักสูตรส ำหรับผู้บรหิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน

 กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
๔) กำรพฒันำบคุลำกรเฉพำะดำ้นตำมเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (สำยงำนอืน่ๆ) 

 กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๖. โครงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ณ ตำ่งประเทศ (๓๖) 
กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก 

ที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำร ประเภทวิชำกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรด้ำนกำรสนบัสนนุทุนกำรศึกษำและทนุฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลำกร 
๒๗. โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำอยำ่งตอ่เนือ่ง (๓๗) 

- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ 
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรด้ำนกำรสนบัสนนุให้บุคลำกรได้กำรแลกเปลี่ยนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ 
๒๘. โครงกำรแลกเปลีย่นขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำไทยกบัตำ่งประเทศ (๓๘) 

กำรส่งข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยไปแลกเปลี่ยนกับรัฐสภำต่ำงประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒๙. โครงกำรเสริมสรำ้งเครือขำ่ยและเพิม่ประสทิธิภำพงำนดำ้นสำรบรรณส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๓๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปของแต่ละส ำนัก จ ำนวน ๑๘ คน และผู้ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน ๔๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรงำนกลำง ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๐. โครงกำรเผยแพรภ่ำษำและวฒันธรรมตำ่งประเทศ (๔๐) 
กลุ่มเปำ้หมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๐๐ คน (๒ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 
 



๔๙ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

๓๑. โครงกำรพฒันำศกัยภำพในกำรแปลงยทุธศำสตรส์ูก่ำรปฏบิตั ิและวธิกีำรเขยีนโครงกำร/กจิกรรม 
ใหป้ระสบผลส ำเรจ็ (๔๑) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก ๖ ส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำย
และแผน ๑ คน, ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของส ำนักนโยบำยและแผน จ ำนวน ๔ คน,  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ๑๕ คน บุคลำกรตัวแทนส ำนัก ๔๐ คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๖๖ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักนโยบำยและแผน ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
๓๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศทีเ่อือ้ตอ่กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และมคีวำมสขุ (๔๒) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๕๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๓. โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR)  
และสิง่แวดลอ้ม (๔๓) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๒๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๔. โครงกำรจดัสวสัดกิำรเพิม่เตมิและกำรสรำ้งกำรพึง่พำตนเอง (๔๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมาย
องค์กร 
๓๕. โครงกำรเสรมิสรำ้งปฏญิญำควำมดขีองสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ  

๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๕) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและผู้แทนส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๔๐ คน 
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (๔๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑,๐๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๖. โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบกลไกในกำรขบัเคลือ่นประมวลจรยิธรรมและควำมโปรง่ใส  
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและผู้แทนคณะท ำงำนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม และควำมโปร่งใส

ประจ ำส ำนัก/กลุ่มตรวจสอบภำยใน จ ำนวน ๖๐ คน 
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๔๘) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑,๐๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๗. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ  
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (๔๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๐๐ คน  
๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ" (๕๐) 



๕๐ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่เกี่ยวข้องตำมที่ระเบียบก ำหนด 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๓๘. โครงกำร Strong     Stronger    Strongest : พันธสญัญำพฒันำองคก์รใสสะอำด (๕๑) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและบุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร - ช ำนำญกำรพิเศษ - เชี่ยวชำญ 

จ ำนวน ๓๓๔ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ์ที ่5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 
๓๙. โครงกำรพฒันำบคุลำกรตำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (๕๒) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ที่ครบก ำหนดกำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ จ ำนวน ๔๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๔๐. โครงกำรคดัเลอืกและเชดิชเูกยีรตกิำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๕๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประเภทบุคคล ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ได้รับ  

กำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้เป็นผู้ได้รับรำงวัลคุณธรรมอย่ำงน้อย ๓๘ คน 
๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๕๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประเภทหน่วยงำน  ส ำนัก/กลุ่มงำนขึ้นตรง จ ำนวน ๑๙ หนว่ย 
๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมั่นและส ำนักท่ีปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 

รัฐสภำ (๕๕) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขดักนัแหง่ผลประโยชนส์ว่นตวักบัสว่นรวม (๕๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร - เชี่ยวชำญ จ ำนวน ๔๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔๒. โครงกำรสง่เสรมิเครอืขำ่ยปฏบิตัติำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง (พอเพียง วินัย สุจรติ  
จิตอำสำ) (๕๗) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและคณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมของส ำนัก/กลุ่ม จ ำนวน ๕๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งคณุธรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน (๕๘) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดสรรตำมสัดส่วนส ำนัก/กลุ่ม จ ำนวน ๒๐ คน  

และสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

โครงกำรตำมประเดน็ยทุธศำสตร/์งำนประจ ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 

๔๔. โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นตำ่งประเทศกบัเครอืขำ่ยภำยในประเทศ (๕๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศสัมพันธ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๒๐ คน, นิติกร/วิทยำกรของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๖ คน, เจ้ำพนักงำนธุรกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๒ คน 
และนักวิเทศสัมพันธ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน ๑๒ คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 
๓.๒  กิจกรรมเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ก ำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น 
นอกจำกจะมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ แล้ว ยังได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม  
ให้มีควำมสอดคล้องและยึดโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งนอกเหนือจำกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ ได้ รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ส ำนักงำนฯ จะต้องมีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้วน 
ตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำฯ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม 
ที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

ยทุธศำสตรท์ี ่๒ ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยำกรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  
และกลำ้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่นและผลักดันกลไกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผูน้ ำต้นแบบ
ทำงจริยธรรม 

๑. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกลไกในกำร
ขับเคลือ่นประมวลจริยธรรมและควำมโปร่งใส 

๑.๑ สมัมนำชี้แจงแผนปฏิบตัิกำรส่งเสริม 
สนับสนนุกำรด ำเนนิกำรดำ้นคุณธรรมและควำม
โปรง่ใสประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒ สมัมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำร
รัฐสภำ 
๒. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
๓. โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชูเกียรติกำรปฏิบัตติำม
ประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 

๓.๑ กิจกรรมคดัเลือกผู้ยึดมัน่และปฏิบตัิตำม
ประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 



๕๒ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

๓.๒ กิจกรรมคดัเลือกหน่วยงำนส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 

๓.๓ กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรม : เชดิชูผู้ยึดมั่น
และส ำนักทีป่ฏิบัตติำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
๔. โครงกำรขยำยผลและตอ่ยอดหลักสูตรกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรม 

- กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงปฏิญญำควำมดขีอง
ส่วนรำชกำรกำร 
๕. โครงกำร Strong – Stronger – Strongest : 
พันธสัญญำพัฒนำองค์กรใสสะอำด 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนวินัยและกำรป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกบักำรทุจรติในภำครัฐ 

๑. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจรติระหวำ่งส ำนกังำน ป.ป.ช.  
กับส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำกับส ำนกังำน
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร  
    - กำรบรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง 
    - กำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สนิ
และหนี้สนิเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 
๒. โครงกำร Digital Thinking : กำรขดักันแหง่
ผลประโยชน์สว่นตัวกับสว่นรวม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่นและผลักดันนโยบำยควำม
โปรง่ใสของรัฐสภำ 

โครงกำรจดัท ำแผนและก ำกบัตดิตำมส่งเสริม 
สนับสนนุกำรด ำเนนิกำรดำ้นคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ  
และกำรก ำกับ ตดิตำม กำรด ำเนินกำรดังกลำ่ว 

ยทุธศำสตรท์ี ่๓ พฒันำทรพัยำกรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มศีกัยภำพสงู และน ำเทคโนโลยี 
มำสนบัสนนุภำรกจิดำ้นกระบวนกำรนติบิญัญตัอิยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสรำ้งกระบวนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ที่มีประสิทธิภำพ 

๑. โครงกำรควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิงำน 
เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
๒. โครงกำรประเมินควำมคุม้ค่ำโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
ของขา้ราชการส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  

  



๕๓ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบกำร
เรียนรูข้ององค์กร 
๒. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD) 
เพื่อประกอบกำรจดัท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(IDP : Individual development plan) 
   - กิจกรรมกำรเรียนรูด้้วยตนเอง (Self-
development) 

ยทุธศำสตรท์ี ่๔ สรำ้งควำมผำสกุและพฒันำคณุภำพชวีติของทรพัยำกรบคุคลใหม้คีวำมสขุอยำ่งสมดลุ
ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกร
บุคคล 

๑ โครงกำรยกระดับคณุภำพชีวิตและกำรสรำ้ง
ควำมผกูพันของบคุลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 
๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพันธแ์ละสรำ้ง
บรรยำกำศที่เอื้อตอ่กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมคีวำมสุข (Happy Workplace) 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรสง่เสรมิเครือขำ่ยปฏิบัติตำมหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำน 
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิง่แวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผดิชอบ 
ต่อสังคม 
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  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

๓.๓ งบประมำณ 
 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภำยใต้วงเงินงบประมำณ จ ำนวนรวม 
๑๒,๓๔๘,๒๐๐ บำท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย จ านวนโครงการ งบประมาณ 
๑) ค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ๔๑ 6,๓๘๑,๕00 
๒) ค่ำใช้จำ่ยในกำรทุนกำรศกึษำ ๑ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 
๓) ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำบคุลำกร ณ ต่ำงประเทศ ๑ 2,๑๖๖,๗00 
๔) ค่ำใช้จำ่ยในกำรแลกเปลีย่นข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ ๑ ๑,000,000 

โดยจ ำแนกเป็นประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและ 
มีประสิทธิภาพ 

๗ ๕๔๔,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่  1.1 พัฒนาระบบด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๔ 166,000 
กลยุทธ์ที่  ๑.๒ พัฒนาระบบการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑ ๒๒๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ ๑ 1๒5,000 
กลยุทธ์ที่  1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมนิผล ๑ 33,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
กฎหมายและวิชาการ 

๑ 10๒,000 

กลยุทธ์ที่  ๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนางานด้านกฎหมายและ
วิชาการ เพื่อตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา 

1 ๑๐๒,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ม ี
ความเป็นเลิศ 

๓๕ 1๑,๕๓๘,๒00 

กลยุทธ์ที่  5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวงั
อย่างเปน็ระบบและหลากหลาย 

๒๓ ๙,๙๗๓,๒00 

กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติการท างาน 
ของบคุลากร 

๓ ๑๗๑,000 

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างวฒันธรรมองค์การที่เอื้อต่อการปฏบิัติงาน
ของบคุลากรและการบรรลุเป้าหมายองคก์ร 

๔ 9๘๙,๐00 

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและสนับสนนุคุณธรรมและความโปรง่ใส ๕ ๔๐๕,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

๑ ๑๖๔,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา และขยายครือข่ายความร่วมมือกับ
หนว่ยงานภายในประเทศ 

๑ ๑๖๔,000 

รวม ๔๔ ๑๒,๓๔๘,๒๐๐ 
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จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

ยุทธฯ ๒ : 
๑ โครงกำร

ร้อยละ ๒.๒๗
ยุทธฯ ๕ :

๓๕ โครงกำร
ร้อยละ ๗๙.๕๕

ยุทธฯ ๑ : 
๗ โครงกำร

ร้อยละ ๑๕.๙๑

ยุทธฯ ๖ : 
๑ โครงกำร

ร้อยละ ๒.๒๗

ยุทธศำสตร์ท   ๑ ยุทธศำสตร์ท   ๒ ยุทธศำสตร์ท   ๕ ยุทธศำสตร์ท   ๖

 
 

สรุปส านักที่รับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ส านัก 
จ านวนโครงการ 

ที่รับผิดชอบ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 

1. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล ๓๑ ๗๐.๔๗ 1๑,2๗๓,๒00 

2. ส านักบริหารงานกลาง ๕ ๑๑.๓๖ 1๘๘,๘00 

3. ส านักนโยบายและแผน ๔ ๙.๐๙ ๔๕๑,๖00 

4. ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  ๑ ๒.๒๗ 10๒,000 

5. ส านักการตา่งประเทศ ๑ ๒.๒๗ ๑๖๔,000 

๖. ส านักภาษาต่างประเทศ ๑ ๒.๒๗ ๑๑๘,๖00 

๗. ส านักการคลงัและงบประมาณ 1 ๒.๒๗ 50,000 

รวม ๔๔ ๑๐๐ ๑๒,๓๔๘,๒๐๐ 
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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

๑ โครงการ
ร้อยละ ๒.๒๗1 โครงการ

ร้อยละ ๒.๒๗

จ านวนโครงการจ าแนกตามส านักผ ้รับผิดชอบโครงการ

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารงานกลาง

ส านักนโยบายและแผน ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ 

ส านักการต่างประเทศ ส านักภาษาต่างประเทศ

ส านักการคลังและงบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณท  ได้รับจัดสรรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (แยกตำมส ำนัก)

ส ำนกัพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 11,273,200 บำท

ส ำนกักำรต่ำงประเทศ
164,000 บำท

ส ำนกักรรมำธกิำร 1,2,3
102,000 บำทส ำนกับริหำรงำนกลำง

188,800 บำท
ส ำนกัภำษำต่ำงประเทศ

118,600 บำท
ส ำนกักำรคลังและงบประมำณ

50,000 บำท

ส ำนกันโยบำยและแผน
451,600 บำท

ส ำนักพัฒนำทรพัยำกรบุคคล ส ำนักบรหิำรงำนกลำง ส ำนักนโยบำยและแผน

ส ำนักกรรมำธิกำร 123 ส ำนักกำรต่ำงประเทศ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ

ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ



๕๗ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๑ กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร
ที่ดแีละมปีระสิทธภิำพ 

 

กลยทุธท์ี ่๑.๓ พฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ี
ประสทิธภิำพ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๒ กำรพัฒนำควำมเปน็เลิศ
ด้ำนกฎหมำยและวชิำกำร 

 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๕ กำรพัฒนำทรพัยำกร
บุคคลใหม้ีควำมเปน็เลศิ 

 

 
 
 
 

 
 
กลยทุธท์ี ่๑.๑ พฒันำระบบดำ้นกำรบริหำรทรพัยำกร
บคุคล 
๑. โครงกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ในองคก์ร 
๒. โครงกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ในกำรบริหำรงำนบคุคล  
๓. โครงกำรซกัซ้อมแผนปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัและ
แผนส ำรองฉกุเฉนิกรณเีกดิอทุกภยัและแผน่ดนิไหว
ประจ ำอำคำรสขุประพฤติ ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
(งำนประจ ำ) 
๔. กจิกรรมจดัพธิีอ ำลำรำชกำร ประจ ำป ี๒๕๖๒  
(งำนประจ ำ) 
กลยทุธท์ี ่๑.๒ พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรดำ้น
งบประมำณทีม่ปีระสทิธภิำพ 
๕.  โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั 
กำรประเมนิควำมคุม้คำ่ของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
 
 
๖. โครงกำรพฒันำกระบวนกำรกำรท ำงำนเชงิรกุ 
กลยทุธท์ี ่๑.๔ พฒันำระบบกำรตดิตำมและประเมนิผล 
๗. โครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
รำชกำรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (งำนประจ ำ) 
 
 
 

 
กลยทุธท์ี ่๒.๕ สง่เสรมิ และพฒันำงำนดำ้นกฎหมำยและ
วชิำกำร เพื่อตอบสนองกำรด ำเนนิกำรของสมำชกิ
วฒุสิภำ 
๘. โครงกำรพฒันำทกัษะและเสริมสรำ้งสมรรถะ 
กำรปฏบิตังิำนเพือ่สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนของ
คณะกรรมำธกิำร 
 
 
 

กลยทุธท์ี ่๕.๑ พฒันำบคุลำกรให้เปน็ไปตำมทีอ่งคก์ร
คำดหวงัอยำ่งเปน็ระบบและหลำกหลำย 

๙. โครงกำรพฒันำทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของ
ขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
๑๐. โครงกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษของขำ้รำชกำร
ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
๑๑. โครงกำรพฒันำกำรจัดท ำขอ้มลูวิชำกำรเพื่อสนบัสนนุ
งำนนติบิญัญตั ิส ำหรบัขำ้รำชกำรสำยงำนนติกิำร 
๑๒. โครงกำรพฒันำกำรจดัท ำข้อมลูวชิำกำรเพือ่
สนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิส ำหรบัขำ้รำชกำรสำยงำน
วทิยำกำร 
๑๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งเทคนคิกำรจดักำรเรือ่งรำวร้อง
ทกุขเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิัตงิำน 
๑๔. โครงกำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจรฐัสภำ 
 

 
 
 

๑๕. โครงกำรกำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่รองรบั 
กำรปฏบิตังิำนของภำครฐัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
ดำ้นกำรพมิพ ์
๑๖. โครงกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้น
ประชำสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์รในยคุดจิทิลั 
๑๗. โครงกำรพฒันำทกัษะดำ้นกำรจดชวเลขเพื่อ
สนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิ
๑๘. โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรดำ้นกำรเงนิ 
กำรคลงัรฐัสภำ 

- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบกำรเงนิ 
กำรคลังที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบตัิรำชกำร 
๑๙. โครงกำรพฒันำสมรรถนะหลักของบคุลำกร 

- หลักสูตร "กำรพัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ" 
ระดับกลำง 
๒๐. โครงกำรพฒันำสมรรถนะเฉพำะตำมลกัษะงำน 
ทีป่ฏบิตั ิ

- หลักสูตร Design Thinking เพื่อกำรพัฒนำและ
สร้ำงนวตักรรมในกำรท ำงำน 
๒๑. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร 

๒๑.๑ กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนดำ้นกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร 

๒๑.๒ กำรศึกษำดูงำนดำ้นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
และสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร (Change and 
Innovation Leader) 

โครงกำรและกจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๕๘ 
 

  แผนปฏิ บัติกา รพัฒนาบุคล าก ร ส านักงา น เลข าธ ิการวุฒิสภ า  ประจ าปงีบปร ะมา ณ พ . ศ.  ๒๕๖๒ 

รำยโครงกำรตำมแผนพฒันำบุคลำกรฯ 
จ ำนวน ๔๔ โครงกำร (๕๙ หลักสตูร/กจิกรรม) 

 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๖ กำรพัฒนำเครือข่ำย 
และควำมรว่มมือทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

๒๒. โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมสูก่ำรด ำรงต ำแหนง่ใน
ระดบัทีส่งูขึน้ ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓. โครงกำรประเมนิและพฒันำบคุลำกรตำมหลกั
สมรรถนะ (Competency based HRD)  
เพือ่ประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบคุคล  
(IDP : Individual development plan) 
๒๔. โครงกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรู้และระบบกำร
เรยีนรูข้ององค์กร 

- กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) 

- กิจกรรม กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) 

- กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ 
(KM Day) 
๒๕. โครงกำรสง่ขำ้รำชกำรไปศกึษำ/อบรมกบัหนว่ยงำน
ภำยนอก 
๒๖. โครงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำร
วฒุสิภำ ณ ตำ่งประเทศ 
๒๗. โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู้และพฒันำอยำ่งตอ่เนือ่ง 
๒๘. โครงกำรแลกเปลีย่นขำ้รำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำร
วฒุสิภำไทยกบัตำ่งประเทศ 
๒๙. โครงกำรเสรมิสรำ้งเครือขำ่ยและเพิม่ประสทิธภิำพ
งำนดำ้นสำรบรรณส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
๓๐. โครงกำรเผยแพรภ่ำษำและวฒันธรรมตำ่งประเทศ 
๓๑. โครงกำรพฒันำศกัยภำพในกำรแปลงยทุธศำสตรส์ู่
กำรปฏบิตั ิและวธิกีำรเขยีนโครงกำร/กจิกรรม 
ใหป้ระสบผลส ำเรจ็ 
กลยทุธท์ี ่๕.๒ สรำ้งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติ 
กำรท ำงำนของบคุลำกร 

๓๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศ
ทีเ่อือ้ต่อกำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธิภำพและมคีวำมสขุ 
๓๓. โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันำควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจดำ้นควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR)  
และสิง่แวดลอ้ม 
๓๔. โครงกำรจดัสวสัดกิำรเพิม่เตมิและกำรสรำ้ง 
กำรพึง่พำตนเอง 
กลยทุธท์ี ่๕.๓ สรำ้งวฒันธรรมองคก์ำรทีเ่อือ้ต่อกำร
ปฏบิตังิำนของบคุลำกรและกำรบรรลุเปำ้หมำยองคก์ร 

๓๕. โครงกำรเสรมิสรำ้งปฏญิญำควำมดขีองสว่นรำชกำร
สงักดัรฐัสภำ 
๓๕.๑ ประชุมยกร่ำงปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 
๓๕.๒ สัมมนำปฏิญญำควำมดีของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
๓๖. โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบกลไกในกำร
ขบัเคลือ่นประมวลจรยิธรรมและควำมโปรง่ใส 
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนำชี้แจงแผนปฏิบัติกำรสง่เสริม 
สนับสนนุกำรด ำเนนิกำรดำ้นคณุธรรมและควำมโปร่งใส
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนำชี้แจงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ 
๓๗. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทจุรติ 
๓๗.๑ บรรยำยและศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 
๓๗.๒ สัมมนำหัวข้อ "กำรตรวจสอบทรัพย์สนิและหนีส้ิน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ" 

๓๘.  โครงกำร Strong     Stronger    Strongest : 
พนัธสญัญำพฒันำองคก์รใสสะอำด 
๓๙. โครงกำรพฒันำบคุลำกรตำมประมวลจรยิธรรม
ขำ้รำชกำรรฐัสภำ 
๔๐. โครงกำรคดัเลือกและเชดิชเูกยีรติกำรปฏบิตั ิ
ตำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

๔๐.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบตัิ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๔๐.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงำนสง่เสริมคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 

๔๐.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมัน่และ
ส ำนักทีป่ฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
๔๑. โครงกำร Digital Thinking : กำรขดักนัแหง่
ผลประโยชนส์ว่นตวักบัสว่นรวม 
๔๒. โครงกำรสง่เสรมิเครือขำ่ยปฏบิตัติำมหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง (พอเพียง วินัย สุจริต จติอำสำ) 
๔๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งคณุธรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
กำรท ำงำน 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศ 

๔๔. โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นตำ่งประเทศ 
กบัเครือขำ่ยภำยในประเทศ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตักิารพัฒนาบคุลากร ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๔
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การบรหิารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่  ๑.1  พัฒนาระบบด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล
๑. โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งในองค์กร  (1) ตัวชี้วดัผลผลิต

 - มีการเผยแพร่แผนสืบทอดต าแหน่ง  - จัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้บริหารระดับสูงและ 28,000 ส านักบริหารงานกลาง
ผู้บริหาร (Succission Plan) ของส านักงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ทราบหลักเกณฑ์ ข้าราชการของส านักงาน  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขาธกิารวฒิุสภาให้ผู้บริหารและข้าราชการ ตามแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร เลขาธกิารวฒิุสภา
รับรู้อย่างน้อย ๒ ช่องทาง (Succission Plan) จ านวน ๑๔๐ คน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : ประชุมชี้แจง ๓ ชั่งโมง
 - ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรทีม่ีทัศนคติทีดี่ ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
ต่อแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารของ
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๒. โครงการสรา้งความเข้มแข็งในการบรหิารงานบุคคล  (๒) ตัวชี้วดัผลผลิต
 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับกฎ บุคลากรของส านักงาน 15,000 ส านักบริหารงานกลาง
ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการด าเนินงาน เลขาธกิารวฒิุสภา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงาน ด้านการบริหารงานบุคคลในช่วงทีผ่่านมา จ านวน ๑๐๐ คน
ด้านการบริหารงานบคุคลตามกฎหมายใหม่ และทีจ่ะด าเนินการในอนาคต
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่งโมง ณ ส านักงานฯ
 - ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ
น าความรู้ เกีย่วกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ตลอดจนวธิกีารบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทศาสตร์ที ่๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธภิาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธท์ี ่๒ ขับเคล่ือนระบบความก้าวหน้าในอาชีพ

ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ

2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
3. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
4. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา (Career Path)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
จ านวน ๔๔ โครงการ (จ าแนกรายหลักสูตร/กิจกรรม จ านวน ๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย
ไตรมาส

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๖๐



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๓. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยและแผนส ารอง ตัวชี้วดัผลผลิต  - ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 80,600 ส านักบริหารงานกลาง
ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจ าอาคารสุขประพฤติ ร้อยละ 80 ของบุคลากรฯ ทีเ่ข้าร่วม แผนส ารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจ า) กิจกรรม (ภาคทฤษฎ)ี มีความรู้ความเข้าใจ แผ่นดินไหวให้มีความทันสมัย

1) หลักสูตร "การอบรมด้านดับเพลิงขัน้ต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ" (๓) เกีย่วกับแนวทางการปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุ  - จัดอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากรของส านกังานฯ เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 29,700
ภัยพิบัติต่างๆ เพิม่ขึน้ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๖๐ คน

 ๒) หลักสูตร "การอบรมด้านการปฐมพยาบาลและ ร้อยละ 80 ของบุคลากรฯ ทีเ่ข้าร่วม  - จัดอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากรของส านกังานฯ เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 14,000
การเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ" (๔) กิจกรรม (ภาคปฏิบัติ) มีความรู้ความเข้าใจ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จากส านักต่างๆ 

เกีย่วกับแนวทางการปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุ ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๑๖๐ คน
ภัยพิบัติต่างๆ เพิม่ขึน้

 ๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกดิความช านาญ" (๕)  - จัดอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากรของส านกังานฯ เจ้าหน้าที ่รปภ.องค์การ 29,700
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง สงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

จ านวน ๖๐ คน
 ๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจ าปี" (๖)  - จัดอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากรของส านกังานฯ บุคลากรของส านักงาน 7,200

และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง เลขาธกิารวฒิุสภา 
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๑,๐๙๔ คน

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ และยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธท์ี ่๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคล
๔. กิจกรรมจัดพิธีอ าลาราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ (งานประจ า) (๗) 42,400 ส านักบริหารงานกลาง

 - กิจกรรมที ่๑ จัดท าบอร์ดแสดงประวติัย่อเพือ่เป็นเกียรติ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดบอร์ดแสดงประวติัย่อ เพือ่เป็นเกียรติ ผู้เกษยีณอายุราชการประจ าป ี
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีกิจกรรมตามโครงการพิธอี าลาราชการฯ แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 256๒ ๒๕๖๒ และบุคลากรของ

 - กิจกรรมที ่๒ จัดพิธอี าลาราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน 2 กิจกรรม และจัดพิธอี าลาราชการ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : พิธอี าลาราชการ จ านวน ๓๐๐ คน
มีผู้เข้าร่วมในพิธอี าลาราชการ ไม่น้อยกวา่ จ านวน 3 ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
๓00 คน

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ และยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธท์ี ่๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคล

๖๑



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

กลยุทธ์ที่  ๑.๒  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
๕. โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่า ตัวชี้วดัผลผลิต 220,000 ส านักนโยบายและแผน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๘)  - มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  - จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  - ผู้บริหารฯ จ านวน ๓๒ คน

การประเมินความคุ้มค่า จ านวน ๑ คร้ัง เกีย่วกับการประเมินความคุ้มค่า  - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : อบรมจ านวน ๓ รุ่น จ านวน ๑๐๖ คน
 - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ รุ่นละ ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ  - นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า และเจ้าหน้าที ่ทีเ่กีย่วข้อง

จ านวน ๑๘ คน
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 156 คน

กลยุทธ์ที่  ๑.๓  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. โครงการพัฒนากระบวนการท างานเชิงรกุ (๙) ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมให้ความรู้และชี้แนะแนวทาง  - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 125,000 ส านักนโยบายและแผน

 - ร้อละ ๘๐ ของหน่วยงานภายในสังกัด "การพัฒนากระบวนการท างานเชิงรุก" สายงานวชิาการทุกกลุ่มงาน
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภามีการพัฒนา และมอบหมายให้ส านักต่างๆ ออกแบบและ จ านวน 88 คน
กระบวนการท างานเชิงรุก การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ  - นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ท างาน อย่างน้อย ๑ กระบวนการ จ านวน ๑๕ คน
 - ร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการท างานของ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ รวมจ านวนทัง้ส้ิน 103 คน
หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา  - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่ือสารฯ
ทีไ่ด้รับการพัฒนาปรับปรุงมีผล ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
การด าเนินงานทีดี่ขึน้

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ
กลยุทธ์ที่  ๑.๔  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๗. โครงการชีแ้จงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินฯ บุคลากรของส านักงาน 33,000 ส านักนโยบายและแผน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจ า) (๑๐)  - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ เลขาธกิารวฒิุสภา 

รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน ๘๐ คน
การปฏิบัติราชการของส านักงาน ของส านักงานฯ และสามารถน าไปปฏิบัติ
เลขาธกิารวฒิุสภาประจ าปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดได้
พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา : การสัมมนา จ านวน 6 ชั่วโมง
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ณ ส านักงานฯ
๑. ผลการประเมินความรับรู้ของผู้เข้ารับฟงั
การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกวา่ ระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๖๒



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๒. ผลการประเมินองค์กรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกวา่ 
ระดับ ๔.๕๐๐๐ คะแนน

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ

 - กรอบตัวชี้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในส่วนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
กลยุทธ์ที่  ๒.๕  ส่งเสรมิ และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการ เพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสรมิสรา้งสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ ตัวชี้วดัผลผลิต 102,000 ส านักกรรมาธกิาร ๑,๒,๓
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ร้อยละ ๘๖ ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรมที ่๑ ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรู้การสนับสนุน เกีย่วกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใน  - จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติแลกเปล่ียน  - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 31,700
การด าเนินงาน (๑๑) การปฏบิัติงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน เรียนรู้การสนับสนุนการด าเนินงาน ทุกกลุ่มงาน จ านวน ๓๕ คน 

ให้ฝ่ายนิติบัญญติัมีความรู้เข้าใจเกีย่วกับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ  - นิติกร วทิยากร และ
เร่ืองทีไ่ด้รับการอบรมเพิม่ขึน้ นกัวชิาการสนบัสนนุงานนติิบญัญัติ 

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ในส านักกรรมาธกิาร ๑,๒,๓
ร้อยละ ๘๖ ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ตัวแทนส านักๆ ละ 15 คน

กิจกรรมที ่๒ ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice) เกีย่วกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใน  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ  - ผู้บริหารทีก่ ากับดูแลส านัก 22,800
การน าข้อมูลมาจัดท า Info Graphic (๑๒) การปฏบิัติงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน (Best Practice) กรรมาธกิาร จ านวน ๔ คน

ให้ฝ่ายนิติบัญญติัมีความรู้เข้าใจเกีย่วกับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ  - เจ้าหน้าทีธ่รุการกลุ่มงาน
เร่ืองทีไ่ด้รับการอบรม และสามารถน าไปใช้ กลุ่มงานละ ๑ คน เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริหาร

ทัว่ไปส านักละ ๒ คน 
บุคลากรตัวแทนส านักของ
ส านักกรรมาธกิาร ๑, ๒, ๓

กิจกรรมที ่๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Info Graphic Presentation  - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เจ้าหน้าทีธ่รุการกลุ่มงาน 34,200
 Workshop and Training” (๑๓) “Info Graphic Presentation Workshop กลุ่มงานละ ๑ คน เจ้าหน้าที่

and Training” บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริหาร
ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ ทัว่ไปส านักละ ๒ คน 

บุคลากรตัวแทนส านักของ
ส านักกรรมาธกิาร ๑, ๒, ๓

๖๓



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมที ่๔ จัดท า Info Graphic (๑๔) ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมการท า Info Graphic  - เจ้าหน้าทีธ่รุการตัวแทน  -
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ ส านักๆ ละ ๕ คน 
มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มลูกลุ่มงาน
เกีย่วกับการจัดท าความเป็นมาและประเด็น บริหารทัว่ไปส านักละ ๒ คน 
การอภิปรายร่างพระราชบัญญติัในชั้น บุคลากรตัวแทนส านัก
กรรมาธกิารของวฒิุสภาได้อย่างถูกต้อง ส านักละ ๒ คน ของ
เหมาะสม ส านักกรรมาธกิาร ๑, ๒, ๓ 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ และบุคลากรจากส านัก
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถด าเนินการเกีย่วกับการจัดท า การส่ือสาร จ านวน ๑ คน

กิจกรรมที ่๕ เล่าสู่กันฟัง (๑๕) ความเป็นมาและประเด็นการอภิปราย  - จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง  - ข้าราชการของส านักงานฯ 13,300
ร่างพระราชบัญญติัในชั้นกรรมาธกิารของ ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ และพนักงานราชการใน
วฒิุสภาได้อย่างถูกต้อง ส านักกรรมาธกิาร ๑, ๒, ๓ 

ทุกคน
ความสอดคล้องของโครงการ

 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ
กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาทรพัยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่  5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  - บุคลากรของส านักงาน 620,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๖)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ดิจิทัล ให้กับบุคลากรของส านักงานฯ เลขาธกิารวฒิุสภา ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๑,๐๕๔ คน และการส่ือสาร
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๒ การน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในการปฏิบติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
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๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงาน ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการพัฒนาทักษะ  - บุคลากรของส านักงาน 55,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เลขาธิการวุฒิสภา (๑๗)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงาน เลขาธกิารวฒิุสภาทีจ่ าเป็น ส านักภาษาต่างประเทศ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ เลขาธกิารวฒิุสภา ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๓๐ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ กฎหมายเพือ่สนับสนุน
ความเข้าใจทีก่ าหนด การปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ จ านวน ๓๐ คน
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

โครงการดา้นการพัฒนาความรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัตงิาน

๑๑. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนงาน ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการจัดท าข้อมูลวชิาการ  - ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 140,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นิติบัญญัติ ส าหรบัข้าราชการสายงานนิติการ (๑๘)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสนบัสนนุงานนติิบญัญัติ ใหก้บัข้าราชการ ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการจัดท าข้อมูลวชิาการเพือ่สนับสนุน ต าแหน่งนิติกรของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา จ านวน ๑๗๕ คน
งานนิติบัญญติัมีความรู้ ความเข้าใจ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับการอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดท าข้อมูลวชิาการเพือ่สนับสนุน
งานนิติบัญญัติสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๑๒. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนงาน ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการจัดท าข้อมูลวชิาการ  - ขา้ราชการต าแหน่งวทิยากร
นิติบัญญัติ ส าหรบัข้าราชการสายงานวิทยาการ (๑๙)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสนบัสนนุงานนติิบญัญัติ ใหก้บัข้าราชการ ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 100,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการจัดท าข้อมูลวชิาการเพือ่สนับสนุน ต าแหน่งวทิยากรของส านักงาน จ านวน ๑๓๒ คน
งานนิติบัญญติัมีความรู้ ความเข้าใจ เลขาธกิารวฒิุสภา
เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับการอบรมผ่านเกณฑ์ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
การทดสอบความรู้ความเข้าใจทีก่ าหนด

๖๕



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการจัดท าข้อูลวชิาการเพือ่สนับสนุนงาน
นิติบัญญติัสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๑๓. โครงการเสรมิสรา้งเทคนิคการจัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการเสริมสร้าง  - ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 105,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๒๐)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม เทคนิคการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์เพือ่ และต าแหน่งวทิยากรของ ส านักกรรมาธกิาร 1, 2 และ 3

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๘ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๔๐ คน
ความเข้าใจทีก่ าหนด ศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมและฝึกปฏิบัติบัติเกีย่วกับ ข้าราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 80,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรฐัสภา (๒๑)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะเพือ่เพิม่ ต ารวจรัฐสภา ส านักบริหารงานกลาง

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารงานกลาง 
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ต ารวจรัฐสภา จ านวน ๓๐ คน
ความเข้าใจทีก่ าหนด ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ฝึกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๑๕. โครงการการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือรองรบัการปฏิบัติงาน ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการเตรียม บุคลากรส านักการพิมพ์ 90,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของภาครฐัด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ (๒๒)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ความพร้อมเพือ่รองรับการปฏิบัติงานของ และผู้รับบริการ ส านักการพิมพ์

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ ของส านักการพิมพ์ 
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๘๐ คน
ความเข้าใจทีก่ าหนด ศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๖๖



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๑๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการพัฒนาความรู้ ข้าราชการส านักประชาสัมพนัธ์ 47,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และสือ่สารองค์กรในยุคดิจิทัล (๒๓)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ ทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ และส่ือสารองค์กรในยุคดิจิทัล ข้าราชการต าแหน่ง
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ นักประชาสัมพันธ,์ วทิยากร, 
ความเข้าใจทีก่ าหนด นักวชิาการโสตทัศนศึกษา, 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ,์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม และนายช่าง จ านวน ๔๗ คน 
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ และข้าราชการส านักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
จ านวน ๑ คน รวมทั้งส้ิน ๔๘ คน

๑๗. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพ่ือสนับสนุนงาน ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการพัฒนาทักษะด้าน ข้าราชการต าแหน่ง 55,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นิติบัญญัต ิ(๒๔)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม การจดชวเลขเพือ่สนับสนุนนิติบัญญติั เจ้าพนักงานชวเลข 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๖๑ คน
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง ณ หน่วยงานภายนอก
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการเสริมสร้างความรู้ ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกส านัก 115,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การคลังรฐัสภา (๒๕)  - ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม ความเข้าใจเกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมาย บุคลากรของส านักการคลัง ส านักการคลังและงบประมาณ

โครงการ มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ ข้อบังคับ ระเบียบการเงิน การคลังทีเ่กีย่วข้อง และงบประมาณ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ในการปฏิบัติราชการ จ านวนทัง้ส้ิน ๑๖๐ คน
การเงินการคลังทีเ่กีย่วข้องในการปฏิบัติ
ราชการ
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้เกีย่วกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
การเงินการคลังทีเ่กีย่วข้องในการปฏิบัติ
ราชการ

๖๗



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 

โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน
๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการพัฒนาบุคลากร ข้าราชการผู้ครบประเมินฯ 56,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา" ระดับกลาง (๒๖) โครงการพฒันาสมรรถนะหลักของบคุลากร เลขาธกิารวฒิุสภา ระดับกลาง (ระดับช านาญการ)

มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ  จ านวน ๖๖ คน
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
โครงการพฒันาสมรรถนะหลักของบคุลากร
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วดัผลผลิต ข้าราชการประเภทวชิาการ 120,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตร Design Thinking เพือ่การพัฒนาและสร้างนวตักรรม  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม  - จัดอบรมเกีย่วกับการพัฒนาบุคลากร ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา

ในการท างาน (๒๗) หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพฒันา ในรูปแบบDesign Thinking เพือ่การพัฒนา จ านวน ๑๓๕ คน
และสร้างนวัตกรรมในการท างาน มีความรู้ และสร้างนวตักรรมในการท างาน
ความเข้าใจเกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับการอบรม ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 

๖๘



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร 576,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒๑.๑ การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (๒๘) ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร ผู้บริหารของส านักงาน 500,000

 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม จัดการองค์กร เลขาธกิารวฒิุสภา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ระยะเวลา : อบรม ๑๘ ชั่วโมง ณ ต่างจังหวดั จ านวน ๓๐ คน
และมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับเร่ือง

๒๑.๒ การศึกษาดูงานด้านผู้น าการเปล่ียนแปลงและสร้าง ทีไ่ด้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ  - จดัการศึกษาดูงานด้านผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ 76,000
นวตักรรมขององค์กร (Change and Innovation Leader) (๒๙) ความรู้ความเข้าใจทีก่ าหนด และสร้างนวตักรรมขององค์กร (Change and ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ Innovation Leader) จ านวน ๙๙ คน
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ณ หน่วยงานภายนอก
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธท์ี ่๑ ยกระดับ

คุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลทีม่ีประสิทธภิาพ

๒๒. โครงการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมเกีย่วกับการเตรียมความพร้อม ข้าราชการทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ 68,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม สู่การด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ การประเมินสมรรถภาพและ

มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลงานเพือ่แต่งต้ังให้ต ารง
การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ ต าแหน่งช านาญการและ
ความเข้าใจทีก่ าหนด ช านาญการพิเศษ
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ จ านวน ๕๔ คน
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ความสอดคล้องของโครงการ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสิทธภิาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา (Career Path)

๖๙



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดการประเมินสมรรถนะเพือ่น าผล บุคลากรของส านักงาน 38,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Competency based HRD) เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนา  - ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการส านักงาน การประเมินสมรรถนะมาเป็นข้อมูลประกอบ เลขาธกิารวฒิุสภา
รายบุคคล (IDP : Individual development plan) (๓๑) เลขาธกิารวฒิุสภาได้จัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนา

 - การประเมินสมรรถนะ รายบุคคล บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลให้มี
 - การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทาง ตัวชี้วดัผลลัพธ์ สมรรถนะตามทีอ่งค์กรคาดหวงั

ความก้าวหน้า  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการที่จัดท าแผน ระยะเวลา : รอบที ่๑ พ.ย. ๖๑ - ม.ีค.๖๒
 • การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาฯ พัฒนารายบุคคลได้รับการพัฒนาตามแผน รอบที ่๒ พ.ค. - ก.ย.๖๒
 • การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทีก่ าหนด ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ

๒. ร้อยละ ๘๕ ของข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒิุสภามีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวงั

ความสอดคล้องของโครงการ
1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๔ ผลักดันวฒันธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
3. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
4. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา (Career Path)

๒๔. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ ตัวชี้วดัผลผลิต  - การอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ทีจ่ าเป็น บุคลากรของส านักงาน 140,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององค์กร องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ ต่อการด าเนินงานจัดการความรู้ให้แก่ เลขาธกิารวฒิุสภา

๒4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาทีจ่ัดท าขึน้ ทีมงานจัดการความรู้ การจัดกิจกรรม 50,000
(KM Team) (๓๒) อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ จัดการความรู้/การแลกเปล่ียนเรียนรู้
๒4.2 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วดัผลลัพธ์ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ 12,000
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) (๓๓) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรส านักงาน  (KM Day) ประจ าปี พ.ศ. 256๒
๒4.3 การจัดกิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) (๓๔) เลขาธกิารวฒิุสภาทีเ่กีย่วข้องกับองค์ความรู้ ระยะเวลา 78,000

สามรถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1. การอบรมฯ จ านวน 12 ชั่วโมง
2. กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ จ านวน ๖ คร้ัง
3. กิจกรรม KM Day จ านวน ๖ ชั่วโมง

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๔ ผลักดันวฒันธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๗๐



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๒๕. โครงการส่งขา้ราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (๓๕) 1,386,500 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาบุคลากรส าหรบัหลักสูตรประจ า จ านวน  5 หลักสูตร ตัวชี้วดัผลผลิต  - การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน บุคลากรของส านักงาน 800,000
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ บุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ภายนอกในหลักสูตรทีจ่ าเป็นและสอดคล้อง เลขาธกิารวฒิุสภา
กฎหมายมหาชน (ปรม.) ได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ ต่อการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน
   2. หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวทิยาฝ่ายอ านวยการ (สจว.) กับหน่วยงานภายนอก จ านวนไม่น้อยกวา่ ระยะเวลา
   3. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส าหรับข้าราชการ ๒๕ หลักสูตร และผ่านการประเมิน เดือนตุลาคม ๖๐ - เดือนกันยายน ๖๑
รัฐสภา (นบส.) ตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรก าหนด
   4. หลักสูตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ตัวชี้วดัผลลัพธ์
   5. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดท า
จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านส าหรบัหลักสูตรอ่ืนฯ ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก  - การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน 586,500
จ านวน  20 หลักสูตร ภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านของบุคลากร
1. การพัฒนาด้านกฎหมายและวิชาการเพ่ือสนับสนุน ในสายงานต่างๆ ทีจ่ าเป็นและสอดคล้องต่อ
กระบวนการนิติบัญญัติ การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน
1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร ระยะเวลา ข้าราชการต าแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญติั เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒  ระดับช านาญการ
2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวทิยากร ตัวชี้วดัผลผลิต ข้าราชการต าแหน่งวทิยากร 
ให้เป็นนักวชิาการนิติบัญญติั บุคลากรของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ระดับช านาญการ
3. การเรียนรู้กฎหมายเฉพาะทางของฝ่ายบริหาร ได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ ข้าราชการต าแหน่งนิติกร/

กับหน่วยงานภายนอก จ านวนไม่น้อยกวา่ วิทยากร เข้ารับการอบรมหรือ
๒๕ หลักสูตร และผ่านการประเมิน สัมมนาเกีย่วกับกฎหมาย
ตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรก าหนด เฉพาะทางทีเ่กีย่วข้องกับ
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ การปฏิบัติงานทีรั่บผิดชอบ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดท า ณ หน่วยงานฝ่ายบริหาร

2. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ รายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตร  - การส่งอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน บุคลากรของส านักงาน  -
   1) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษา ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก ภาษาต่างประเทศส าหรับนักวเิทศสัมพันธ์ เลขาธกิารวฒิุสภา
ต่างประเทศส าหรับนักวเิทศสัมพันธ์ ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย : นักวเิทศสัมพันธ ์ส านักภาษาต่างประเทศ เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒
   2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
2.1) หลักสูตร ภาษาอังกฤษส าหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน
 (Intensive Language Course : ILC) 

๗๑



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2.2) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพือ่การประชุม
 (Oral Communication Course - OCC)
3. การพัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  - การส่งอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยี ข้าราชการต าแหน่งนักวชิาการ  -

สารสนเทศและการส่ือสาร คอมพิวเตอร์
ระยะเวลา
เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒

4. การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านตามเส้นทางความก้าวหน้า  - การส่งอบรมพัฒนาเฉพาะด้านตามเส้นทาง บุคลากรของส านักงาน  -
(สายงานอ่ืนๆ) ความก้าวหน้า (สายงานอืน่ๆ) เลขาธกิารวฒิุสภา

ระยะเวลา
เดือนตุลาคม ๖๑ - เดือนกันยายน ๖๒

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ กลยุทธท์ี ่๒ น าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
3. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
4. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา (Career Path)
๕. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ตัวชี้วดัผลผลิต  - การพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธกิาร บุคลากรของส านักงาน 2,166,700 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ณ ต่างประเทศ (๓๖) ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา วฒิุสภา ณ ต่างประเทศ เป็นการพัฒนา เลขาธกิารวฒิุสภา

 - การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการส านักงาน ได้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๕ คร้ัง ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
เลขาธกิารวฒิุสภา (ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ทีม่ีการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ทีม่ีการศึกษาดูงานต่างประเทศ) ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าเอกสารรายงานผล ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ -

   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ การเยือน และการศึกษาดูงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๒
กฎหมายมหาชน (ปรม.) ณ ต่างประเทศ จ านวน ๕ ฉบับ
   2. หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวทิยาฝ่ายอ านวยการ (สจว.)
   ๓. หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังระดับสูง
   ๔. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธอ์งค์การ
   ๕. หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา
๓. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา (Career Path)

๗๒



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการดา้นการสนับสนุนทนุการศึกษาและทนุฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากร
๒๗. โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (๓๗) ตัวชี้วดัผลผลิต  - การจัดสรรทุนการศึกษา และ บุคลากรของส านักงาน 2,800,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ จ านวน 5 ทุน ส านักงานฯ มีแนวทางในการจัดสรรทุน ทุนการฝึกอบรม ให้แก่บุคลากร เลขาธกิารวฒิุสภา 1,500,000
 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จ านวน 1 ทุน การศึกษาทีส่อดคล้องและเป็นประโยชน์ ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 800,000
 - ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จ านวน 1 ทุน ต่อส านักงานฯ จ านวน 1 ฉบับ ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - 500,000

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ส านักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษา/
ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพือ่ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือ
ทุนฝึกอบรมณ ต่างประเทศ 
จ านวน 7 ทุน

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ 
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

โครงการด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้การแลกเปลีย่นกับ
รฐัสภาต่างประเทศ
๒๘. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาไทย ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดการแลกเปล่ียนข้าราชการส านักงาน บุคลากรของส านักงาน 1,000,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กับต่างประเทศ (๓๘) ข้าราชการส านกังานฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เลขาธกิารวฒิุสภาไทยกับต่างประเทศ เพือ่ให้ เลขาธกิารวฒิุสภา ส านักการต่างประเทศ

 - การส่งข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาไทย จ านวน ๒ คร้ัง ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงาน
ไปแลกเปล่ียนกับรัฐสภาต่างประเทศ ตัวชี้วดัผลลัพธ์ รัฐสภากับเจ้าหน้าทีรั่ฐสภาต่างประเทศ
 - คณะที ่1  ณ ประเทศแคนาดา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาส ระยะเวลา : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - 448,400

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์เกีย่วกับระบบ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
 - คณะที ่2  ณ ประเทศมาเลเซีย งานรัฐสภาต่างประเทศและมีแนวทางใน 551,600

การพฒันางานขององค์กรโดยจัดท าเอกสาร
รายงานผลการแลกเปล่ียน ณ ต่างประเทศ
จ านวน ๒ ฉบับ

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๗๓



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๒๙. โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน ตัวชี้วดัผลผลิต  - จดัสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายภายในเกี่ยวกับ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหาร 22,800 ส านักบริหารงานกลาง
ด้านสารบรรณส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๓๙)  - มีเครือข่ายภายในเกีย่วกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ ทัว่ไปของแต่ละส านัก ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตามระเบียบงานสารบรรณ อย่างน้อย ให้ถูกต้อง จ านวน ๑๘ คน และ
๑ เครือข่าย ระยะเวลา : สัมมนาฯ ๖ ช.ม. ณ ส านักงานฯ ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๔๐ คน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
ร้อยละ ๖๐ ของเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
มีการน าแนวทางในการปฏิบัติด้าน
ระเบียบงานสารบรรณไปใช้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

๓๐. โครงการเผยแพรภ่าษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (๔๐) ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรม บุคลากรของส านักงาน 118,600 ส านักภาษาต่างประเทศ
 - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ ต่างประเทศ เลขาธกิารวฒิุสภา ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับภาษาและ ระยะเวลา : สัมมนาฯ ๓ ช.ม. ณ ส านักงานฯ จ านวน ๑๐๐ คน
วฒันธรรมของต่างประเทศ
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้กับงาน
ในหน้าที่

๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏิบัติ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ผู้บริหารทีก่ ากับดูแล 73,600 ส านักนโยบายและแผน
และวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลส าเรจ็ (๔๑)  - ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรตัวแทน/ ความเข้าใจและเสริมสร้างความคิดริเร่ิม การปฏิบัติราชการของส านัก ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการ สร้างสรรค์ให้สามารถคิดวเิคราะห์และ ๖ ส านัก ผู้อ านวยการส านัก
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและสามารถ เขียนโครงการ/กิจกรรมได้สอดคล้องกับ นโยบายและแผน ๑ คน
เขียนโครงการ/กิจกรรมได้ ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
ตัวชี้วดัผลลัพธ์  - กิจกรรมการมีส่วนร่วม และระดมความ ส านักนโยบายและแผน 
 - มีโครงการทีไ่ด้จากกการมีส่วนร่วม คิดเห็นเกีย่วกับการแปลงแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ๔ คน 
และระดมความคิดเห็นของบุคลากรตัวแทน และการเขียนโครงการ/กิจกรรม นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 

เพือ่เสนอเลขาธกิารวฒิุสภาพจิารณาเหน็ชอบ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ช.ม. ณ ส านักงานฯ ๑๕ คน 
ไม่น้อยกวา่ ๕ โครงการ บคุลากรตัวแทนส านัก ๔๐ คน 

รวมจ านวนทัง้ส้ิน ๖๖ คน
ความสอดคล้องของโครงการ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ
กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล

2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 

๗๔



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 5.๒ สรา้งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
๓๒. โครงการส่งเสรมิความสัมพันธ์และสรา้งบรรยากาศที่เอ้ือต่อ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ บุคลากรของส านักงาน 83,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (๔๒)  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม และสร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการท างาน เลขาธกิารวฒิุสภา 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ อย่างมีประสิทธภิาพและมีความสุข จ านวน ๕๐ คน
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๘ ช.ม. ณ ส านักงานฯ
ความเข้าใจทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - การประเมินองค์กรแห่งความสุขและ
บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวติการท างานทีดี่
ในระดับร้อยละ ๕๙

๓๓. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา บุคลากรของส านักงาน 38,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิง่แวดล้อม (๔๓)  - ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบ เลขาธกิารวฒิุสภา 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ต่อสังคม (CSR) และส่ิงแวดล้อม จ านวน ๒๖๐ คน
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่สังคมฯ ครบ ระยะเวลา : อบรม 3 ช.ม. ณ ส านักงานฯ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่สังคม 
ส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ทีก่ าหนด

๓๔. โครงการการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมและการสรา้ง ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมโครงการจัดสวสัดิการเพิม่เติม บุคลากรของส านักงาน 50,000 ส านักการคลังและงบประมาณ
การพึง่พาตนเอง (๔๔)  - ร้อยและ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และการสร้างการพึง่พาตนเอง เลขาธกิารวฒิุสภา อย่างน้อย

ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ จ านวน ๖0 คน
การเข้าร่วมโครงการไปจัดการเงินและ
การลงทุนให้เหมาะสม เพือ่สร้างรายได้
ให้ตนเองและครอบครัว
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อ
การน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปปรับใช้ในการจัดการเงินของตนเอง
และครอบครัว

๗๕



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธท์ี ่๑ ยกระดับ
คุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคล

2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สรา้งวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายองค์กร

๓๕. โครงการเสรมิสรา้งปฏิญญาความดีของส่วนราชการ ตัวชี้วดัผลผลิต 70,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สังกัดรฐัสภา  - มีปฏิญญาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓๕.๑ ประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของส่วนราชการ และมีการลงนามวา่จะน าไปปฏิบัติร่วมกัน  - จัดประชุมยกร่างปฏิญญาความดีของ คณะกรรมการ/ผู้แทน 11,350
สังกัดรัฐสภา (๔๕) ๑ ฉบับ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จ านวน ๒ คร้ัง ทีเ่กีย่วข้อง จ านวน ๔๐ คน

ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : อบรม 6 ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรได้ปฏิบัติตาม
ปฏิญญาทีไ่ด้ลงนามไว้

๓๕.๒ สัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (๔๖)  - จัดสัมมนาปฏิญญาความดีของส่วนราชการ บุคลากรของส านักงาน 58,650
สังกัดรัฐสภา เลขาธกิารวฒิุสภา 
ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง จ านวน ๑,๐๐๐ บาท
ณ หน่วยงานภายนอก

๓๖. โครงการพัฒนาและปรบัปรงุระบบกลไกในการขับเคลือ่น ตัวชี้วดัผลผลิต 70,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประมวลจรยิธรรมและความโปรง่ใส  - ปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการ

กิจกรรมที ่๑ ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนรัฐสภาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราช  - จดัการประชมุชี้แจง/สัมมนาแผนปฏบิัติการ ผู้อ านวยการส านักและผู้แทน 9,500
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรม คณะท างานส่งเสริม สนับสนุน
เลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔๗) จ านวน ๑ ฉบับ และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธกิาร คุณธรรม และความโปร่งใส

 - ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการ วฒิุสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าส านัก/กลุ่มตรวจสอบ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้าน ภายใน จ านวน ๖0 คน
คุณธรรมธรรมและความโปร่งใส
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้างความรู้
ความเข้าใจในสาระส าคัญของประมวล
จริยธรรมข้าราชการฉบับใหม่
จ านวน ๑ คร้ัง

๗๖



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจต่อสาระส าคัญของ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่

กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๔๘)  - จัดการสัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรม บุคลากรของส านักงาน 60,500
ข้าราชการรัฐสภา เลขาธกิารวฒิุสภา

จ านวน ๑,๐๐๐ คน

๓๗. โครงการเรยีนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 50,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓๗.๑ บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (๔๙) ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดการบรรยายและศึกษาดูงาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ 4,150

 - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง จ านวน ๑๐๐ คน
โทษและภัยของการทุจริต ณ ส านักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่

๓๗.๒ สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้นเจ้าหน้าที่ ราชการอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  - จัดการสัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบ บุคลากรของส านักงาน 45,850
ของรัฐ" (๕๐) ทรัพย์สินและหนีสิ้นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ" เลขาธกิารวฒิุสภาทีเ่กีย่วข้อง

ตามทีร่ะเบียบก าหนด

๓๘. โครงการ Strong     Stronger    Strongest : ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรม/สัมมนาเกีย่วกับการสร้าง ผู้บริหารและบุคลากรประเภท 799,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด (๕๑)  - มีแผนโครงการ/กิจกรรมเพือ่การขับเคล่ือน พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด วชิาการระดับช านาญการ -

เครือขา่ยภายในส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ในการขับเคล่ือนเครือข่ายภายในส านักงานฯ ช านาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ
เพือ่เป็นองค์กรใสสะอาด จ านวน ๑ ฉบับ ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง จ านวน ๓10 คน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ณ หน่วยงานภายนอกและต่างจังหวดั
 - ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายภายใน
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภามีความรู้
ความเข้าใจในการเป็นองค์กรในสะอาด
และสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับองค์กรใสสะอาด อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
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๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๒ ขับเคล่ือนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในส่ิงทีถู่กต้อง กลยุทธท์ี ่๑ ขับเคล่ือนและผลักดัน

กลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม กลยุทธท์ี ่๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวนิัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายทีเ่กีย่วกับการทุจริตในภาครัฐ และกลยุทธท์ี ่๓ ขับเคล่ือนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

กลยุทธ์ที่ 5.๔ ส่งเสรมิและสนับสนุนคุณธรรมและความโปรง่ใส
๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จดัอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการพัฒนา บุคลากรประเภทวชิาการ 68,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รัฐสภา (๕๒) ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม บุคลากรเพือ่ให้ปฏิบัติตนตามประมวล ระดับปฏิบัติการ ที่ครบก าหนด

โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การเล่ือนระดับต าแหน่งในปี
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ ระยะเวลา : อบรม ๑๒ ชั่วโมง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –
ความเข้าใจเพิม่ขึน้ ณ หน่วยงานภายนอก  ๒๕๖๖ จ านวน ๔๐ คน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๔๐. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล 150,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา

40.๑ กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมัน่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมัน่ปฏิบัติ ประเภทบุคคล ผู้บริหารและ 66,800
ข้าราชการรัฐสภา (๕๓)  - ร้อยละ ๙๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา บุคลากรส านักงานเลขาธกิาร

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติโดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธเ์ชิญชวน วฒิุสภาทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา บุคลากรและหน่วยงานมาลงคะแนนคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือก ให้เป็น
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ผู้ได้รับรางวลัคุณธรรม
 - มีบุคลากรและหน่วยงานส าหรับเป็น อย่างน้อย ๓๘ คน
ต้นแบบในการยึดมัน่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาตามทีก่ าหนด

40.๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  - จัดกิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานทีส่่งเสริม หน่วยงาน ส านัก/กลุ่มงาน 19,400
ดีเด่น (๕๔) คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ทีข่ึน้ตรง จ านวน ๑๙ หน่วย

ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๔๐.๓ กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมัน่และส านัก
  - จัดกิจกรรมวนัแห่งคุณธรรมและเชิดชู ผู้บริหารและบุคลากร 63,800
ทีป่ฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕๕) เกียรติบุคลากร/หน่วยงานทีย่ึดมัน่ปฏิบัติตาม ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา จ านวน ๓๐๐ คน
ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๗๘



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับผลประโยชน์ บุคลากรประเภทวชิาการ 36,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนตัวกับส่วนรวม (๕๖)  - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม ทับซ้อน เพือ่สามารถปฏิบัติตนแยกแยะ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ

โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ จ านวน ๔๐๐ คน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนรวมได้
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ระยะเวลา : อบรม ๓ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ
 - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการได้น าความรู้ไปใช้และปฏิบัติตน
และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากส่วนรวมได้

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๒ ขับเคล่ือนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในส่ิงทีถู่กต้อง กลยุทธท์ี ่๑ ขับเคล่ือนและผลักดัน

กลไกด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม กลยุทธท์ี ่๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวนิัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายทีเ่กีย่วกับการทุจริตในภาครัฐ และกลยุทธท์ี ่๓ ขับเคล่ือนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๔๒. โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายปฏิบัติตามหลักปรชัญา ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานเกีย่วกับ คณะท างานส่งเสริม สนับสนุน 120,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วนิัย สุจริตโปร่งใส จิตอาสา) (๕๗)  - มีแผนกิจกรรมขับเคล่ือนเครือข่ายภายใน การส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญา การด าเนินการด้านคุณธรรม

ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (พอเพียง วนิัย จริยธรรมและความโปร่งใส
เศรษฐกิจพอเพียง (สามัคคี มีวนิัย สุจริต สุจริตโปร่งใส จิตอาสา) ประจ าส านัก/กลุ่ม
โปร่งใส มีจิตอาสา) ตามทีก่ าหนด  - ส านัก/กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมตามแผน จ านวน ๕๕ คน
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ ทีก่ าหนด (ผู้แทนส านัก ๆ ละ ๓ คน
 - ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายภายใน ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง และกลุ่มตรวจสอบ ๒ คน)
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภามีความรู้  ณ หน่วยงานภายนอก
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีการน าแผนกิจกรรม
ไปปฏิบัติภายในหน่วยงานของเครือข่าย

๔๓. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม บุคลากรของส านักงาน 31,000 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การท างาน (๕๘)  - ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการท างาน เลขาธกิารวฒิุสภาจัดสรรตาม

โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ  ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา สัดส่วนส านัก/กลุ่ม 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิติังาน จ านวน ๒๐ คน 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ และสมาชิกสภานิติบัญญติั
 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม แห่งชาติ จ านวน ๕ คน
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม รวมจ านวนทัง้ส้ิน ๒๕ คน
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

๗๙



๑ ๒ ๓ ๔
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/์งานประจ า ตัวชีว้ัดโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย

ไตรมาส
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธท์ี ่๑ ยกระดับ

คุณภาพชีวติของทรัพยากรบุคคลทีม่ีประสิทธภิาพ
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การพัฒนาเครอืข่ายและความรว่มมือทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

๔๔.โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านต่างประเทศกับเครอืข่าย ตัวชี้วดัผลผลิต  - จัดกิจกรรมการสัมมนาใหค้วามรู้เกี่ยวกับ นักวเิทศสัมพันธข์องส านักงาน 164,000 ส านักการต่างประเทศ
ภายในประเทศ (๕๙) ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมระหวา่งประเทศของรัฐสภา เลขาธกิารวฒิุสภา ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีความรู้ด้านการประชุมระหวา่งประเทศ  - จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน จ านวน ๒๐ คน, นิติกร/
ของรัฐสภา ระยะเวลา : อบรม ๖ ชั่วโมง ณ ส านักงานฯ วทิยากรของส านักงาน
๒. จ านวนกิจกรรมทีม่ีการท าความตกลง และศึกษาดูงาน  ๖ ชั่วโมง เลขาธกิารวฒิุสภา 
ร่วมกันเพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ณ หน่วยงานภายนอก จ านวน ๑๖ คน,
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างน้อย  เจ้าพนักงานธรุการของ
๒ กิจกรรม ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ จ านวน ๑๒ คน และ
ส านักงานมีเครือข่ายความร่วมมือกับ นักวเิทศสัมพันธข์อง
หน่วยงานอืน่ๆ อย่างน้อย ๒ เครือข่าย ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทน

ราษฎร จ านวน ๑๒ คน 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน ๖๐ คน

ความสอดคล้องของโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที ่๓ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูงและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญติัอย่างมีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ีประสิทธภิาพ และกลยุทธท์ี ่๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาการ อ านวยการ และบริหาร ที ่ก.ร.ก าหนด 
๓. แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๘๐



 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ตามแผนปฏบิตักิารพฒันาบคุลากร ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 



แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจดัการองค์กรที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ

กลยทุธ์ที่  ๑.๑  พัฒนาระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑. โครงการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งในองค์กร  (๑) 28,000  -  - 28,000 100  -  -  -  -

๒. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารงานบุคคล (๒) 15,000 15,000 100  - -  -  -  -  -

๓. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัและแผนส ารองฉกุเฉนิกรณเีกิดอุทกภยั 80,600  -  -  -  - 73,400 91 7,200 9

และแผ่นดนิไหวประจ าอาคารสขุประพฤต ิส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (งานประจ า)

๑) หลักสูตร "การอบรมด้านดับเพลิงขัน้ต้นและฝึกซ้อมหนไีฟ" (๓) 29,700  -  -  -  - 29,700 100

๒) หลักสูตร "การอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ" (๔) 14,000  -  -  -  - 14,000 100

๓) หลักสูตร "การฝึกซ้อมเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้องใหเ้กดิความช านาญ" (๕) 29,700  -  -  -  - 29,700 100

๔) หลักสูตร "การฝึกซ้อมการอพยพหนไีฟประจ าปี" (๖) 7,200  -  -  -  -  -  - 7,200

๔. พิธีอ าลาราชการ ปี ๒๕๖๒ (งานประจ า) (๗) 42,400  -  -  -  -  -  - 42,400 100

๑) จัดบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพื่อเปน็เกยีรติแกผู้่เกษยีณอายุราชการ

๒) จัดพิธีอ าลาราชการ ประจ าป ี๒๕๖๒

กลยทุธ์ที่  ๑.๒  พัฒนาระบบการบริหารจดัการดา้นงบประมาณที่มปีระสทิธิภาพ

๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการประเมนิความคุ้มค่าของส านักงาน 220,000  -  - 220,000 100  -  -  -  -

เลขาธิการวุฒิสภา (๘)

กลยทุธ์ที่  ๑.๓  พัฒนาระบบการปฏบิัตงิานให้มปีระสทิธิภาพ

๖. โครงการพัฒนากระบวนการการท างานเชงิรุก (๙) 125,000 125,000 100  -  -  -  -  -  -

จ านวน ๔๔ โครงการ (๕๙ หลักสูตร/กิจกรรม)

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ม.ีค.) (เม.ย. - ม.ิย.) (ก.ค. - ก.ย.)งบประมาณโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร/์งานประจ า
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

๘๒ 



แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ม.ีค.) (เม.ย. - ม.ิย.) (ก.ค. - ก.ย.)งบประมาณโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร/์งานประจ า
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

กลยทุธ์ที่  ๑.๔  พัฒนาระบบการตดิตามและประเมนิผล

๗. โครงการชีแ้จงกรอบการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 33,000  -  - 33,000 100  -  -  -  -

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานประจ า) (๑๐)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลศิดา้นกฎหมายและวิชาการ

กลยทุธ์ที่  ๒.๕  สง่เสริมและพัฒนางานดา้นกฎหมายและวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชกิวุฒิสภา

๘. โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏบิัตงิานเพ่ือสนับสนุน 102,000 31,700 31 57,000 56 13,300 13  -  -

การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ

กจิกรรมที่ ๑ ชุมชนนกัปฏบิติัแลกเปล่ียนเรียนรู้การสนบัสนนุการด าเนนิงาน (๑๑) 31,700 31,700 100  -  -  -  -  -  -

กจิกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานหนว่ยงานต้นแบบ (Best Practice) การน าข้อมลูมาจัดท า 22,800  -  - 22,800 100  -  -  -  -

Info Graphic (๑๒)

กจิกรรที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ “Info Graphic Presentation Workshop 34,200  -  - 34,200 100  -  -  -  -

and Training” (๑๓)

กจิกรรที่ ๔ จัดท า Info Graphic (๑๔)  -  -  -  -  -  -  -  -  -

กจิกรรมที่ ๕ เล่าสู่กนัฟัง (๑๕) 13,300  -  -  -  - 13,300 100  -  -

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคีวามเป็นเลศิ

กลยทุธ์ที่  5.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังอยา่งเป็นระบบและหลากหลาย

โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน

๙. โครงการพัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลของขา้ราชการส านักงาน 620,000 310,000 50 310,000 50  -  -  -  -

เลขาธิการวุฒิสภา (๑๖)

๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของขา้ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๑๗) 55,000 55,000 100  -  -  -  -  -  -

๘๓ 



แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ม.ีค.) (เม.ย. - ม.ิย.) (ก.ค. - ก.ย.)งบประมาณโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร/์งานประจ า
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

โครงการด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน

๑๑. โครงการพัฒนาการจดัท าขอ้มลูวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานนิตบิัญญตัิ 140,000  -  - 140,000 100  -  -  -  -

 ส าหรับขา้ราชการ สายงานนิตกิาร (๑๘)

๑๒. โครงการพัฒนาการจดัท าขอ้มลูวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานนิตบิัญญตัิ 100,000 100,000 100  -  -  -  -  -  -

ส าหรับขา้ราชการสายงานวิทยาการ (๑๙)

๑๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจดัการเรื่องราวร้องทุกขเ์พ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ 105,000  -  - 105,000 100  -  -  -  -

ในการปฏบิัตงิาน (๒๐)

๑๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบิัตงิาน 80,000 80,000 100  -  -  -  -  -  -

ของเจา้หน้าที่ต ารวจรัฐสภา (๒๑)

๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปฏบิัตงิานของภาครัฐ 90,000 90,000 100  -  -  -  -  -  -

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัลดา้นการพิมพ์ (๒๒)

๑๖. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถดา้นประชาสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร 47,000 47,000 100  -  -  -  -  -  -

ในยคุดจิทิัล (๒๓)

๑๗. โครงการพัฒนาทักษะดา้นการจดชวเลขเพ่ือสนับสนุนงานนิตบิัญญตั ิ(๒๔) 55,000 55,000 100  -  -  -  -  -  -

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการเงินการคลงัรัฐสภา (๒๕) 115,000 115,000 100  -  -  -  -  -  -

       - การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคับ 

ระเบยีบการเงินการคลังที่เกีย่วขอ้งในการปฏบิติัราชการ

โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิติังาน

๑๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลกัของบุคลากร 56,000  -  - 56,000 100  -  -  -  -

       - หลักสูตร "การพฒันาบคุลากรตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน

เลขาธกิารวฒิุสภา" ระดับกลาง (๒๖)

๘๔ 



แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ
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(ต.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ม.ีค.) (เม.ย. - ม.ิย.) (ก.ค. - ก.ย.)งบประมาณโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร/์งานประจ า
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

๒๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลกัษะงานที่ปฏบิัติ 120,000 120,000 100  -  -  -  -  -  -

      - หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการท างาน (๒๗)

๒๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 576,000 576,000 100  -  -  -  -  -  -

       ๒๑.๑ การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (๒๘) 500,000 500,000 100  -  -  -  -  -  -

       ๒๑.๒ การศึกษาดูงานด้านผู้น าการเปล่ียนแปลงและสร้างนวัตกรรมขององค์กร 76,000 76,000 100  -  -  -  -  -  -

               (Change and Innovation Leader) (๒๙)

๒๒. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐) 68,000  -  - 68,000 100  -  -  -  -

๒๓. โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 38,000  -  - 38,000 100  -  -  -  -

เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (IDP : Individual development plan) (๓๑)

๒๔. โครงการพัฒนาการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 140,000  -  - 54,000 38 5,000 4 81,000 58

      กจิกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้บัทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) (๓๒) 50,000  -  - 50,000 100  -  -  -  -

      กจิกรรมที่ ๒ การด าเนนิกจิกรรมการจัดการความรู้ (กจิกรรมชุมชนนกัปฏบิติั) (๓๓) 12,000  -  - 4,000 33 5,000 42 3,000 25

      กจิกรรมที่ ๓ การจัดกจิกรรมวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) (๓๔) 78,000  -  -  -  -  -  - 78,000 100

๒๕. โครงการสง่ขา้ราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (๓๕) 1,386,500 500,000 36 351,500 25 265,000 19 270,000 20

การพัฒนาบคุลากรส าหรับหลักสูตรประจ า จ านวน ๕ หลักสูตร 800,000  -  - 265,000 33 265,000 33 270,000 34

๑) หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

๒) หลักสูตรการปฏบิติัการจติวทิยาฝ่ายอ านวยการ (สจว.) 

๓) หลักสูตรการพฒันานักบริหารระดับสูงส าหรับขา้ราชการรัฐสภา (นบส.) 

๔) หลักสูตรธรรมาภบิาลส าหรับผู้บริหารระดับกลาง 

๕) หลักสูตรสีบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง จดัโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๘๕ 



แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ
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(ต.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ม.ีค.) (เม.ย. - ม.ิย.) (ก.ค. - ก.ย.)งบประมาณโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร/์งานประจ า
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

การพัฒนาบคุลากรเฉพาะด้านส าหรับหลักสูตรอืน่ฯ จ านวน ๒๐ หลักสูตร 586,500 500,000 85 86,500 15  -  -  -  -

๑) การพัฒนาดา้นกฎหมายและวิชาการเพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญตั ิ 

    ๑.๑) หลักสูตรการพฒันาขา้ราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรใหเ้ปน็นักกฎหมายนิติบญัญติั 

    ๑.๒) หลักสูตรการพฒันาขา้ราชการรัฐสภาในต าแหน่งวทิยากรใหเ้ปน็นักวชิาการนิติบญัญติั

    ๑.๓) การเรียนรู้กฎหมายเฉพาะทางของฝ่ายบริหาร

๒) การพัฒนาความรู้และทักษะดา้นภาษาตา่งประเทศ   

    ๒.๑) หลักสูตร "การพฒันาทักษะภาษาองักฤษ"  

    ๒.๒) หลักสูตรการพฒันาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาฝร่ังเศส ด้านความสัมพนัธ์

          ระหวา่งประเทศและเทคนิคล่ามเบือ้งต้น  

    ๒.๓) หลักสูตร ภาษาองักฤษส าหรับการใช้ในการปฏบิติังาน (Intensive Language Course : ILC)

    ๒.๔) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพดูเพือ่การประชุม (Oral Communication Course - OCC)

๓) การพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

    ๓.๑) หลักสูตรด้านการบริหารจดัการเครือขา่ย 

    ๓.๒) หลักสูตรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์อืน่ๆ  

    ๓.๓) หลักสูตรด้านการพฒันาระบบ 

    ๓.๔) หลักสูตรส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง

๔) การพัฒนาบุคลากรเฉพาะดา้นตามเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (สายงานอ่ืนๆ)

๒๖. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ตา่งประเทศ (๓๖) 2,166,700  -  -  -  - 1,083,350 50 1,083,350 50

การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา

(ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มกีารศึกษาดูงานต่างประเทศ )

๘๖ 
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(ต.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ม.ีค.) (เม.ย. - ม.ิย.) (ก.ค. - ก.ย.)งบประมาณโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร/์งานประจ า
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

โครงการด้านการสนบัสนนุทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมใหแ้กบ่คุลากร

๒๗. โครงการสง่เสริมการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง (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  -  -

โครงการด้านการสนบัสนนุใหบ้คุลากรได้การแลกเปล่ียนกบัรัฐสภาต่างประเทศ

๒๘. โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับตา่งประเทศ (๓๘) 1,000,000  -  - 300,000 30 300,000 30 400,000 40

       - การส่งขา้ราชการส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาไทยไปแลกเปล่ียนกบัรัฐสภาต่างประเทศ

๒๙. โครงการเสริมสร้างเครือขา่ยและเพ่ิมประสทิธิภาพงานดา้นสารบรรณ 22,800 22,800 100  -  -  -  -  -  -

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๓๙)

๓๐. โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมตา่งประเทศ (๔๐) 118,600 60,000 51 58,600 49  -  -  -  -

๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิัต ิและวิธีการเขยีน 73,600  -  -  -  - 73,600 100  -  -

โครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ (๔๑)

กลยทุธ์ที่ 5.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากร

๓๒. โครงการสง่เสริมความสมัพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือตอ่การท างาน 83,000  -  - 83,000 100  -  -  -  -

อยา่งมปีระสทิธิภาพและมคีวามสขุ (๔๒)

๓๓. โครงการสง่เสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเขา้ใจดา้นความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 38,000  -  - 38,000 100  -  -  -  -

และสิง่แวดลอ้ม (๔๓)

๓๔. โครงการจดัสวัสดกิารเพ่ิมเตมิและการสร้างการพ่ึงพาตนเอง (๔๔) 50,000  -  -  -  - 50,000 100  -  -

๘๗ 
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กลยทุธ์ที่ 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือตอ่การปฏบิัตงิานของบุคลากรและการบรรลเุป้าหมายองค์กร

๓๕. โครงการเสริมสร้างปฏญิญาความดขีองสว่นราชการสงักัดรัฐสภา 70,000 58,650 100 11,350 100  -  -  -  -

       ๓๕.๑ ประชุมยกร่างปฏญิญาความดีของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา (๔๕) 11,350  -  - 11,350  -  -  -  -  -

       ๓๕.๒ สัมมนาปฏญิญาความดีของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา (๔๖) 58,650 58,650 100  -  -  -  -  -  -

๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขบัเคลือ่นประมวลจริยธรรม 70,000  -  - 39,750 57 30,250 43  -  -

และความโปร่งใส 

       กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชีแ้จง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้าน 9,500  -  - 9,500 100  -  -  -  -

       คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภาประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ (๔๗)

       กจิกรรมที่ ๒ สัมมนาชีแ้จงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๔๘) 60,500  -  - 30,250 50 30,250 50  -  -

๓๗. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 50,000 4,150 100 45,850 100  -  -  -  -

      ๓๗.๑ บรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภณัฑ์ต้านโกง (๔๙) 4,150 4,150 100  -  -  -  -  -  -

      ๓๗.๒ สัมมนาหวัข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้นเจ้าหนา้ที่ของรัฐ" (๕๐) 45,850  -  - 45,850 100  -  -  -  -

๓๘. โครงการ Strong     Stronger    Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด (๕๑) 799,000 799,000 100  -  -  -  -  -  -

กลยทุธ์ที่ 5.4 สง่เสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส

๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา (๕๒) 68,000  -  - 68,000 100  -  -  -  -

๔๐. โครงการคัดเลอืกและเชดิชเูกียรตกิารปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภา 150,000  -  -  -  - 86,200 57 63,800 43

      ๔๐.๑ กจิกรรมคัดเลือกผู้ยึดมัน่และปฏบิติัตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (๕๓) 66,800  -  -  -  - 66,800 100  -  -

      ๔๐.๒ กจิกรรมคัดเลือกหนว่ยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น (๕๔) 19,400  - 19,400 100

      ๔๐.๓ กจิกรรมวันแหง่คุณธรรม : เชิดชูผู้ยึดมัน่และส านกัที่ปฏบิติัตามประมวลจริยธรรม 63,800  -  -  -  -  -  - 63,800 100

              ข้าราชการรัฐสภา (๕๕)

๔๑. โครงการ Digital Thinking : การขดักันแห่งผลประโยชน์สว่นตวักับสว่นรวม (๕๖) 36,000  -  - 36,000 100  -  -  -  -

๘๘ 
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๔๒. โครงการสง่เสริมเครือขา่ยปฏบิัตติามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 120,000  -  - 60,000 50 60,000 50  -  -

(พอเพียง วินยั สุจริตจิตอาสา) (๕๗)

๔๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน (๕๘) 31,000 31,000 100  -  -  -  -  -  -

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือขา่ยและความร่วมมอืทั้งในและตา่งประเทศ

กลยทุธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาและขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับหน่วยงานภายในประเทศ

๔๔. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้นตา่งประเทศกับเครือขา่ยภายในประเทศ (๕๙) 164,000  -  - 164,000 100  -  -  -  -

รายงานประมาณในการด าเนินงานทั้งสิน้ 12,348,200 3,195,300 50 2,365,050 13 2,540,100 14 4,247,750 23

สรุปงบประมาณตามรายการค่าใชจ้า่ย (งบรายจา่ยอ่ืนเป็นค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน) งบประมาณ

๑. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านกังาน 6,381,500

   - การฝึกอบรมและสัมมนาในส่วนของส านักพฒันาทรัพยากรบคุคล จ านวน ๕,๓๐๖,๕๐๐ บาท

   - การฝึกอบรมและสัมมนาในส่วนของส านักอืน่ๆ จ านวน 1,075,000 บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ 2,800,000

และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

 ๓. ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาบคุลากร 2,166,700

    - โครงการพัฒนาบคุลากรส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ

๔. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนข้าราชการส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกบัต่างประเทศ 1,000,000

   - โครงการแลกเปล่ียนข้าราชการส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกบัต่างประเทศ

รวมงบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิน้ 12,348,200

๘๙ 


