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ค ำน ำ 
 

ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร ภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับกำรจัดสรร โดยได้พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ซึ่ งประกอบด้วย นโยบำยของประธำนวุฒิ สภำ 
รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง และผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และปัจจัยสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นขององค์กร ผู้รับบริกำรและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป รวมทั้ งกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ 
ในกำรปฏิบัติงำน และกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำนฯ มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรปฏิบัติงำน กำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
ตลอดจนถึงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต  แรงจูงใจในกำรท ำงำนและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อควำมผูกพันองค์กร 

บัดนี้ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุ คคลดั งกล่ ำว ซึ่ งประกอบด้ วยโครงกำรและกิ จกรรม ด้ ำนกำรพัฒ นำบุ คลำกร  
จ ำนวน ๑๙ โครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ครอบคลุม 
ทุกประเภทและทุกระดับ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย มีทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะภำษำอังกฤษ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรปฏิบตัิงำน ได้ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กร สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลง
และสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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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 ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ในกำรเป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ 
เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ โดยถือ
เป็นทรัพยำกรส ำคัญที่น ำยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น ส ำนักงำนฯ  
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องควบคู่กับ 
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใสและกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริมแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
ตลอดจนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพ่ือรองรับกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อันจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำและเพ่ิมพูนศักยภำพของบุคลำกร 
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๒.๒. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๒.๔ เพื่อสง่เสรมิคุณภำพชีวติ ควำมผกูพันและแรงจงูใจในกำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกร  
                                        

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ๖๕ 



 
๒ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ท่ีสอดคล้องต่อกำรสนับสนุน
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๔.๒. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.๓ บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปรงใส สำมำรถปฏิบัติงำน 
โดยยึดถือหลักประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๔.๔ บุคลำกรได้เรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงกำรตระหนักถึง
กำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในภำครัฐ 

๔.๕ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมผูกพันและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกส ำคัญเพ่ือขับเคลื่อนทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำให้บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
 



 
๓ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บทที ่๒ 
กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกร 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนฯ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่  
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูง ได้แก่ ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ และประธำน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ หน้ ำที่ และอ ำนำจของวุฒิ สภำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้แผนพัฒนำบุคลำกรได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ
ควำมคิดเห็นของบุคลำกร รวมทั้ งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่ เกี่ยวข้องอันได้แก่  
แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ ท่ีมุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนถึงผลกระทบกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของส ำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทย 
ในปัจจุบัน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ได้จัดท ำขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนฯ ส ำหรับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำโดยตรง และหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนฯ  
ทุกหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดัน 
กำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย 

โดยข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 
 สภำพแวดลอ้มภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)  
 ๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  
  ๒. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
 ๓.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 ๔. หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 ๕. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  - แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   
  - แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
 - แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 - แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและส ำนักพอเพียงต้ำนทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 - แผนสร้ำงเสริมควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 - แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 



 
๔ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๖. 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)  
 ๗. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๙. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ปี ๒๕๖๒ 
สภำพแวดลอ้มภำยนอก (External Environment) 

 ๑๐. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
อ ำนำจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสอดคลอ้ง ประเดน็มุง่เนน้ในกำรพฒันำบคุลำกร 

ควำมสอดคลอ้งกบักำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บุคลำกรมสีมรรนถะสงู มคีวำมทนัสมัย 
และทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง 

กำรพฒันำบุคลำกรใหเ้กดิประสทิธภิำพ 
ประสทิธผิล และควำมคุม้คำ่ 

บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรประยุกตใ์ชร้ะบบ
ดจิิทลัเพือ่สนับสนนุกำรท ำงำนได้อยำ่งมี

ประสทิธภิำพ 

มผีู้น ำกำรเปลีย่นแปลงทีส่ำมำรถขับเคลื่อน 
วสิยัทัศน ์พนัธกจิในบรรลเุปำ้หมำย 

บุคลำกรยดึมั่นหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 
ปลอดกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

พัฒนำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกรใหม้ี
ควำมสุขตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 

และมจีติส ำนึกต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศำสตรช์ำต ิ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

แผนกำรปฏริปูประเทศ 

นโยบำยรฐับำลให้ควำมส ำคญั 
ไดแ้ก ่Thailand 4.0 

หนำ้ทีแ่ละอ ำนำจของวฒุสิภำตำม
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

แผนปฏบิตัิกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วฒุสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
ของสว่นรำชกำรสงักัดรฐัสภำ ฉบบัที ่๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

กำรตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำร 
ขององค์กรและผูร้บับริกำร 



๕ 

 
 

แนวทางการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑๙ โครงการ 
(๓๒ หลักสูตร/กิจกรรม) 
 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของโครงการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณของโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ขอ้มลูในการวเิคราะห ์

แผนปฏิบัติราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

พ.ศ. 256๓ – 256๕ 
เร่ืองที่ ๑ ยกระดับการสนับสนนุงาน
ด้านนิติบัญญตั ิ
เร่ืองที่ ๒ พัฒนางานดา้นการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศและการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เร่ืองที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริหารเชิงรุกและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เร่ืองที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง 
เร่ืองที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ประธานวุฒสิภา 
 รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึง่ 
 รองประธานวฒุิสภา คนทีส่อง 
 ประธาน อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลฯ 

การเชื่อมโยงการประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการสู่การพฒันาบคุลากร 

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

ระบบการบรหิารงานบคุคล 
 ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ 
 ระบบสบืทอดต าแหน่งนักบริหาร 
 ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง 
 ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ 
ทีจ่ าเปน็ในการปฏบิตังิานที ่ก.ร. ก าหนด 

 

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 

 

แผนยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่น 
และผลกัดนัการปฏบิตัติามประมวล

จรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา 

แผนการจัดการความรู้ฯ  

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิและสงัคม 

๑. การฝึกอบรมและสัมมนา  ๕,๓๐๖,๕๐๐ บาท 
๒. ทุนการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. การพัฒนาบุคลากร ณ ตา่งประเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. การแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
จ านวน ๘,๘๐๖,๕00 บาท 

แผนพฒันาบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แผนปฏบิตักิาร แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน  

การเสริมสร้างความผาสุกพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันของบุคลากร 

การประเมินความคุ้มค่า 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 

หนา้ทีแ่ละอ านาจของวฒุสิภาตาม
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ี
แผนปฏริปูประเทศ 

นโยบายรฐับาล Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
๖ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment) 

 ๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง๒ 

ประธำนวุฒิสภำ (ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย) 
๑. ขอให้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ และภารกิจด้านการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านบุคลากร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สามัคคี เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศและส่งเสริม  
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๓. ขอให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  
อย่างทั่วถึง 

๔. ขอให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

รองประธำนวฒุสิภำ คนที่หนึ่ง (พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร) ได้มอบวิสัยทัศน์และนโยบำย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : VISION 
ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างเป็นหนึ่งเดียว และให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน 

นโยบำย : POLICY 
นโยบายการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ คือ 

 ๑. ควรเรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด,  
มีวินัยในตัวเอง, มีอุดมการณ์ต่อการท างานและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. น านโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการของผู้น าองค์กรสู่การปฏิบัติตามให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 ๓. ท างานเป็นทีม อย่างมืออาชีพ มีการสื่อสารที่ดี มีระบบท างานที่ทันสมัยโดยต้องแสวงหา
และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (นายศภุชัย  สมเจริญ) 
 ๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทั้งในงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของวุฒิสภา และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน เน้นให้บุคลากร
ท างานเชิงรุก 

                                        
๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, ค ำกล่ำวมอบนโยบำยในโอกำสลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ จำก 
https://www.senate.go.th/view/1/นโยบำยของส ำนักงำน/TH-TH 

https://www.senate.go.th/view/1/นโยบายของสำนักงาน/TH-TH


 
๗ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. พัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ งานด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งด้านอื่นๆ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตนเป็นกลาง และมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการ
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. บูรณาการการท างาน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของ
วุฒิสภาให้บรรลุเป้าหมาย 

ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๑. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำฉบับใหม่  ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญ 

และค ำนึงถึงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงำนต่ำงๆ 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. ๒๕๖๓ ได้มีกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  
โดยกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นมืออำชีพทั้งด้ำนวิชำกำร 
และกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลยึดเพ่ือรองรับรัฐบำลดิจิทัล และส่งเสริมให้บุคลำกร 
มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของบุคลำกร ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันในกำรท ำงำน
ให้กับบุคลำกร และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรำ
พระรำชบัญญัติและภำรกิจต่ำงๆ ของส ำนักงำนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ

เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
สมรรถนะสูง  
ควำมหมำย : ระบบงำนดี (แผนงำน แผนเงิน แผนคน) มีคนเก่งที่มีองค์ควำมรู้และควำม

เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนสูง คนดี เป็นผู้ที่สำมำรถเชื่อถือไว้วำงใจได้ มีสุขภำวะที่ดีและมีธรรมำภิบำล 
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ทุกขั้นตอน ทันสมัย บุคลำกรต้องมีทักษะกำรใช้ดิจิทัล โดยมีกำรคิดวิเครำะห์
และสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน และสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ มีกำรบูรณำกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 



 
๘ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวมทั้งมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติง ำนให้มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

สนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ 
ควำมหมำย : หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ ภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติของ

วุฒิสภำบรรลุส ำเร็จตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญอันส่งผลให้ประชำชนและประเทศชำติ มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
ควำมหมำย : กระบวนกำรทำงนิติบัญญัติมีประสิทธิภำพสูงและโปร่งใสประเทศชำติมีกฎหมำย 

ที่เหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอันส่งผลให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ 
๒. สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะและเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำรด ำเนินกำร

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
๓. ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวิชำกำรของวุฒิสภำ 
๔. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลและทันต่อ  

กำรเปลี่ยนแปลง 
๕. พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แผนปฏิบัติรำชกำรและแนวทำงกำรพัฒนำ 
เรื่องที่ ๑ ยกระดับกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๑ ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยงำนด้ำนวิชำกำรและข้อมูลกำรวิจัยให้เป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 
๑.๒ พัฒนำเครือข่ำย และควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนงำนวุฒิสภำ 
เรื่องที่ ๒ พัฒนำงำนด้ำนกำรติดตำมเสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป

ประเทศและกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
- พัฒนำกลไกกำรสนบัสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกจิของวุฒสิภำในกำรตดิตำม เสนอแนะ และ

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
เรื่องที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเชิงรุก

และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๓.๑ พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดรับและสนับสนุนภำรกิจขององค์กร 

ทั้งในปัจจุบันและอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๓.๒ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพขับเคลื่อนยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงเป็นระบบและ

หลำกหลำย 
๓.๓ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรทั้งสภำพแวดล้อมและ

บรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 



 
๙ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรม เพื่อให้เอื้อต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร 

เรื่องที่ ๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๔.๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
๔.๒ ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
๔.๓ พัฒนำระบบงำนและฐำนข้อมูลโดยมีกำรบูรณำกำร กำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  

เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น Digital Senate 
เรื่องที่ ๕ พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๕.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องต่อกำรเมืองกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย 

๕.๒ จัดท ำสื่อเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชำชนผ่ำนหน่วยงำนและช่องทำงต่ำงๆ 

๕.๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของวุฒิสภำ 

วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมหลัก 
๑. สำมัคคีมีวินัย  
๒. สุจริตโปร่งใส 
๓. รอบรู้งำนสภำ 
๔. มีจิตอำสำ 
๕. มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ 

แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนฯ ดังกล่ำว ได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่ง 
ในเรื่องท่ี ๓ เกี่ยวกับพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริหำร 
เชิงรุกและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  ดังนั้น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับเรื่องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ดังกล่ำว เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและสำมำรถผลักดันควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
รวมถึงกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๓. ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ ฉบบัที ่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 ส่งเสรมิระบบกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพยึดหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยี 

มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



 
๑๑ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุลตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 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. หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐๓ 

หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ 

มำตรำ ๒๕๗ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำ 
ด้ำนจิตใจ 

(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
(๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและ 

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มำตรำ ๒๕๘ ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

ก. ด้ำนกำรเมือง 
(๑) ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองรวมตลอดทั้ง 
กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน และให้
ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระปรำศจำกกำรครอบง ำไม่ว่ำด้วยทำงใด 

(๒) ให้กำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้
พรรคกำรเมืองพัฒนำเป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชนซึ่งมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองร่วมกัน  
มีกระบวนกำรให้สมำชิกพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบอย่ำงแท้จริงในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรคัดเลือกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้ำมำเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

                                        
๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ ตลุำคม ๒๕๖๒ จำก 

http://web.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/Senate/constitution/con2560.pdf, 
หน้ำ ๗๗-๘๑ 

http://web.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/Senate/constitution/con2560.pdf


 
๑๒ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๓) มีกลไกที่ก ำหนดควำมรับผิดชอบของพรรคกำรเมืองในกำรประกำศโฆษณำนโยบำย 
ที่มิได้วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ และควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน 

(๔) มีกลไกที่ก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธีภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(๑) ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ 

กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ประชำชน 

(๒) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้  
เป็นระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน 

(๓) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนก ำลังคน
ภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้องด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของ
หน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน 

(๔) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
อย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและผลสัมฤทธิ์
ของงำนของแต่ละบุคคล มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรกำรคุ้มครอง
ป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ 

(๕) ให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้ำนกฎหมำย 
(๑) มีกลไกให้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่

ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับ
หลักสำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ ำเป็น
เพื่อให้กำรท ำงำนเกิดควำมคล่องตวั โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้ำงภำระแกป่ระชำชนเกินควำม
จ ำเป็น เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำยเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย 

(๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชนเข้ ำถึง
ข้อมูลกฎหมำยได้สะดวก และสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำสำระของกฎหมำยได้ง่ำย 

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย 
 
 
 



 
๑๓ 
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ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
(๑) ให้มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน

เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์
ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำงกลไกเพ่ือให้มีกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย  
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 

(๒) ปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำน
สอบสวนกับพนักงำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม ก ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขำดอำยุควำม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำรสอบสวนคดีอำญำ รวมทั้งก ำหนดให้กำรสอบสวน 
ต้องใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์ และจัดให้มีบริกำรทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วยงำน
ที่มีอิสระจำกกันเพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก 

(๓) เสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้องในกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มุ่งอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(๔) ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับ
หน้ำที่ อ ำนำจ และภำรกิจของต ำรวจให้เหมำะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของข้ำรำชกำรต ำรวจให้เกิดประสิทธิภำพ มีหลักประกันว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจจะได้รับค่ำตอบแทน
ที่เหมำะสมได้รับควำมเป็นธรรมในกำรแต่งตั้ง และโยกย้ำย และกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบตำม
ระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในกำรพิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำยต้องค ำนึงถึงอำวุโสและควำมรู้
ควำมสำมำรถประกอบกันเพ่ือให้ข้ำรำชกำรต ำรวจสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อำณัติ
ของบุคคลใด มีประสิทธิภำพและภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

จ. ด้ำนกำรศึกษำ 
(๑) ให้สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำม

มำตรำ ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

(๒) ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนตำมมำตรำ ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ 
ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล
ของผู้ประกอบวิชำชีพครู 

(๔) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด
และปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชำติและระดับพื้นที่ 

 
 
 
 



 
๑๔ 
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ฉ. ด้ำนเศรษฐกิจ 
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชำติ  

และประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่ำง ๆ อย่ำงยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
(๒) สร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
(๓) ปรับปรุงระบบภำษีอำกรให้มีควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพ่ิมพูนรำยได้ของรัฐ

ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปรับปรุงระบบกำรจัดท ำและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล 

(๔) สร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบกำรแต่ละขนำดให้มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันอย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจเพ่ือสังคมและวิสำหกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้ำงกลไกเพิ่มโอกำสในกำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพของประชำชน 

ช. ด้ำนอื่น ๆ 
(๑) ให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค ำนึงถึง

ควำมต้องกำรใช้น้ ำในทุกมิติ รวมทั้งควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศประกอบกัน 
(๒) จัดให้มีกำรกระจำยกำรถอืครองที่ดนิอย่ำงเปน็ธรรม รวมทั้งกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ

กำรถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่ำงเป็นระบบ 
(๓) จัดให้มีระบบจัดกำรและก ำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้ 
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรบริหำร

จัดกำรและกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน 
(๕) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วน 

ที่เหมำะสม 

มำตรำ ๒๕๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๖๐ และมำตรำ ๒๖๑ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีวิธีกำร
จัดท ำแผน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรปฏิรูป
ประเทศ กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร และระยะเวลำด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศทุกด้ำน ซึ่งต้องก ำหนดให้  
เริ่มด ำเนินกำรปฏิรูปในแต่ละด้ำนภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังว่ำจะบรรลุในระยะเวลำห้ำปี 

ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง และประกำศใช้บังคับภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรปฏิรูป
โดยอำศัยหน้ำที่และอ ำนำจที่มีอยู่แล้วไปพลำงก่อน 

มำตรำ ๒๖๐ ในกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๕๘ ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
(๔) ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อน เป็นประธำน 



 
๑๕ 
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(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมผีู้บัญชำกำรต ำรวจแหง่ชำติรวมอยู่
ด้วยมีจ ำนวนตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด เป็นกรรมกำร 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้ำรำชกำรต ำรวจมำก่อน มีจ ำนวนเท่ำกับกรรมกำรตำม (๒) เป็นกรรมกำร 

(๔) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำร
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

เมื่อครบก ำหนดเวลำตำมวรรคสองแล้ว ถ้ำกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวยังไมแ่ล้วเสร็จ 
ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยขำ้รำชกำรต ำรวจด ำเนินกำรตำมหลักอำวุโสตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

มำตรำ ๒๖๑ ในกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำนกำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรที่มี 
ควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและ 
ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วัน
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะและ 
ร่ำงกฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

วฒุสิภำตำมบทเฉพำะกำล๔ 
ส ำหรับวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลนั้น นอกจำกจะมีหน้ำที่และอ ำนำจเช่นเดียวกับวุฒิสภำ  

ตำมบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้เพิ่มหน้ำที่และอ ำนำจโดยเฉพำะ ดังนี้ 
๑. กำรตดิตำม เสนอแนะ และเรง่รดักำรปฏริปูประเทศ (มำตรำ ๒๗๐) 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล 
มีหน้ำที่และอ ำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖ 
กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง
ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบ ทุก ๓ เดือน ด้วย 

๒. กำรพจิำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัเิพือ่ด ำเนนิกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏริปูประเทศ 
(มำตรำ ๒๗๐)  

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๐ บัญญัติว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ที่จะตรำขึ้นเพื่อด ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจำรณำในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำ ร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้น  
เพ่ือด ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธำนรัฐสภำทรำบพร้อมกับกำรเสนอ 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น 

 

                                        
๔ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนญู ,สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒  
จำก https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/hr/role62.pdf, หน้ำ ๑๐-๑๑ 

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/hr/role62.pdf


 
๑๖ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. กำรพจิำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัทิีว่ฒุสิภำหรอืสภำผูแ้ทนรำษฎรยบัยัง้ไวต้ำมมำตรำ ๑๓๗ (๒) 
หรอื (๓) ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย (มำตรำ ๒๗๑) 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๑ บัญญัติให้ในวำระเริ่มแรกภำยในอำยุ
ของวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล (๕ ปี) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎร
ยับยั้งไว้ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท ำโดยที่ประชุมรว่มกนัของรัฐสภำ ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
นั้นเกี่ยวกับ 
 ๓.๑ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือองค์ประกอบควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือ
ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม หรือควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ เฉพำะเมื่อ
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท ำควำมผิดพ้นจำกควำมผิด หรือไม่ต้องรับโทษ 
           ๓.๒ เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ ๒ ใน ๓ ของ
จ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ว่ำมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

๔. กำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบบคุคลซึง่สมควรไดร้บัแตง่ตัง้เปน็นำยกรฐัมนตรี 
(มำตรำ ๒๗๒) 

ตำมบทเฉพำะกำล ในระหว่ำง ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภำชุดแรกตำมรัฐธรรมนูญนี้ 
กำรให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี ให้กระท ำใน “ที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำ” ซึ่งประกอบด้วย “สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร” และ “สมำชิกวุฒิสภำ” มติของรัฐสภำ 
ที่เห็นชอบกำรแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ต้องกระท ำโดยกำรลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ 

ดังนั้น หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับหน้ำที่
ตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ อำทิ กำรจัดท ำบทวิเครำะห์เพ่ือสนับสนุนกำรติดตำม เสนอแนะ 
เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และงำนวิชำกำร รวมถึงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้มำปรับใช้กับ 
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้เป็นอย่ำงดี  

 ๕. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

๕.๑ 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. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร คือควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร และควำมรู้ที่ช่วย
แก้ปัญหำหรือด ำเนินกำรในเรื่องที่ส ำคัญเร่งด่วนขององค์กร โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในกำร



 
๑๗ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 

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 
 
 



 
๑๘ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ . ๒๕๖๓ ได้ จัดกำรควำมรู้ที่ จ ำเป็ นต่ อกำรสนับสนุ นภำรกิ จและยุทธศำสตร์ขององค์ กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร เพ่ือพัฒนำไปสู่ 
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  

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

โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของสถำบันนิติบัญญัติ และมีพันธกิจ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนสถำบันนิติบัญญัติในกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนตำมบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ กฎบัตรอำเซียนและพันธกรณีของรัฐสมำชิกอำเซียน และกำรแสดงบทบำทของรัฐสภำ
ในเวทีประชำคมอำเซียนและรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 

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 ส่งเสริมให้รัฐสภำมีศูนย์สำรสนเทศด้ำนประชำคมอำเซยีน กำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำเครือข่ำยด้ำนประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของข้ำรำชกำรรัฐสภำให้มีสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนิ นกำร 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำรในกำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องประชำคมอำเซียนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 
 
 
 



 
๑๙ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๓ 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 
 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 

๕.๔ แผนปฏบิตักิำรขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์รและส ำนกัพอเพียงตำ้นทจุรติของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔๕ 

วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนกลไกเชิงนำมธรรมในกำรขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งมำจำก
แรงผลักดันภำยในของบุคคลที่จะแสดงถึงลักษณะส ำคัญ ภำพลักษณ์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
องค์กร แสดงถึงแนวทำงกำรท ำงำน แนวคิดและทัศนคติของบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนองค์กร 
                                        

๕ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและส ำนักพอเพียง 
ต้ำนทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔, หนำ้ ๑ – ๔ 



 
๒๐ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไปสู่ทิศทำงเดียวกัน มีองค์กรใหญ่จ ำนวนไม่น้อยที่ใช้วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่น่ำจดจ ำและตอกย้ ำ หัวใจส ำคัญขององค์กร  
ให้บุคลำกรตระหนัก และปฏิบัติจนสำมำรถปรำกฎลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับในสำยตำสำธำรณชน  
อำทิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย มีอัตลักษณ์ของกำรเป็นองค์กรซื่อตรง รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ท ำได้จริง  
ระวังตัว ตื่นตัว ร่วมมือ และประสำนงำนอย่ำงเข้ำใจ ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่ำวเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
ที่สำธำรณชนได้รับรู้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ
ตัวอย่ำงบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้เน้นประเด็นกำรสร้ำงนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ส ำคัญ ดังนั้นจะได้เห็นบุคลำกรของบริษัท ท ำกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรขยำยบริษัทในเครืออย่ำงสม่ ำเสมอ หรือตัวอย่ำงบริษัท Google ซึ่งมีชื่อเสียงดัง 
ในด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรสื่อสำรและฐำนข้อมูล ก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้ นควำมคิด
สร้ำงสรรค์ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน ท ำให้สำมำรถตอบค ำถำมต่ำงๆ แก่สังคมภำยนอกได้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรที่ใช้เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยองค์กร และเชื่อมโยงไปถึงแนวทำงปฏิบัติภำรกิจของบุคลำกร 
ท ำให้สมำชิกในองค์กรมีกรอบแนวคิดร่วมกัน และเกิดกำรพัฒนำทัศนคติร่วมกันอันหมำยถึงกำรสะท้อน 
กำรปรับตัวของบุคลำกรให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมภำยนอก และองค์กรเริ่มเชื่อมโยงกับสังคมและ
ประเทศชำติมำกขึ้น 

นอกจำกนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังมีควำมส ำคัญในกำรประสมประสำนภำยใน ( Internal 
integration) ให้มีทัศนคติเดียวกัน มีค่ำนิยมเดียวกัน จนน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นพฤติกรรมตำมที่องค์กร
พึงประสงค์ โดยมีกระบวนกำรของกำรประสมประสำนภำยใน เริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์โดยกำรรวบรวมควำมคิดเห็นของแต่ละบุคคล กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์หรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในรูปแบบของโครงกำร/
กิจกรรม ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้วัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
“สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์” 

ควำมหมำยของวฒันธรรมองคก์รของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ดงันี ้
“สำมคัคมีวีนิยั สจุรติโปรง่ใส รอบรูง้ำนสภำ มจีติอำสำ มุง่งำนสภำสมัฤทธิ์” 

สำมัคคมีีวนิัย หมำยถงึ 
- กำรประพฤติตนสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และต้องช่วยเหลือกันในกำร

ปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 

- ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

สุจริตโปรง่ใส หมำยถึง 
- กำรปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำรด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม 
- กำรรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ปฏิบตัิรำชกำรกับฝ่ำยนิติบญัญตัิแห่งชำติ ซึ่งมีทั้งข้อมูล 

ที่เปิดเผย และ “ลับ” ดังนัน้ จึงควรปฏิบตัิรำชกำรตำมระเบียบ กฎหมำย 
 



 
๒๑ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบรูง้ำนสภำ (intelligence & Expert) หมำยถึง 
- มีควำมฉลำด รอบรู้ มีควำมรู้เกี่ยวกับวงงำนรัฐสภำและเชี่ยวชำญในงำนที่เกี่ยวข้อง 
- กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร และ

ปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

- สนใจและรับทรำบเหตุกำรณ์เคลื่อนไหวอันอำจเป็นภยันตรำยต่อประเทศชำติ และ
ต้องป้องกันภยันตรำย ซึ่งบังเกิดแก่ประเทศชำติจนเต็มควำมสำมำรถ 

มีจิตอำสำ หมำยถึง 
- อุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรมิได้ 
- ให้กำรต้อนรับ และให้ควำมสะดวกแก่สมำชิกรัฐสภำและประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร

อันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำ และด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย 

มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ หมำยถึง 
- ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำมตั้งใจ 

อุตสำหะเอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมส ำเร็จและบรรลุ
เป้ำหมำย 

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงส ำนักพอเพียงต้ำนทุจริต เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๕.๕ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕๖ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นผู้มีควำมสุขและควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ด ี
มีควำมรักและควำมผูกพันต่อองค์กร จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี 
และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และตั้งใจท ำงำน  
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ตลอดจนกำรมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้ในระยะยำว โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

เป้ำประสงค์หลักของแผน :  
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมผำสุกที่สอดคล้องกับมิติควำมสุข 

๙ ประกำร มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่สมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว และมีควำมผูกพัน
ต่อองค์กร เพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 

                                        
๖ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ , หนำ้ ข. 



 
๒๒ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงำน :  
ก ำหนดแผนงำนเพื่อขับเคลื่อนเป้ำประสงค์ให้บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๓ แผนงำน ดังนี้ 
แผนงำนที่ ๑ เสริมสร้ำงให้คนท ำงำนมีควำมสุข (Happy People) 
เปำ้ประสงค ์
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นผู้ที่มีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนกับ

ชีวิตส่วนตัวมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเงินของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม 

แนวทำงด ำเนนิกำร 
๑. ส่งเสริมควำมสุขของบคุลำกรตำมสถำนกำรณค์วำมจ ำเป็นของบุคลำกร 
๒. ส่งเสริมใหบุ้คลำกรมีสขุภำพแข็งแรงทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ 
๓. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงนิของบุคลำกร 
๔. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมอบอุน่ และกำรดูแลครอบครวัของบุคลำกร 
๕. ส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงำนที่ ๒ เสริมสร้ำงให้ที่ท ำงำนน่ำอยู่ (Happy Home) 
เปำ้ประสงค ์
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำเป็นองค์กรที่มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน กำรจดัสวัสดิกำร

ที่เหมำะสม ปลอดภัย มีสวสัดิภำพในกำรท ำงำน และสนับสนนุให้บคุลำกรมีควำมมัน่คงกำ้วหน้ำในกำร
ท ำงำน ซึง่สนบัสนนุกำรท ำงำนที่มปีระสิทธิภำพและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนทีด่ีของบุคลำกร 

แนวทำงด ำเนนิกำร 
๑. ปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน 
๒. ดแูลด้ำนควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
๓. สนบัสนนุดำ้นกำรจดัสวสัดิกำรที่ให้แก่บุคลำกร 
๔. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
แผนงำนที่ ๓ เสริมสร้ำงชุมชนสมำนฉันท์ (Happy Teamwork) 
เปำ้ประสงค ์
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมสำมัคคี ท ำงำนเป็นทีม ได้รับทรำบ

นโยบำยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรและสังคมโดยเป็น  
ผู้มีน้ ำใจเอื้ออำทรต่อกันและกันในที่ท ำงำน และมีส ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และสังคม 
ซึ่งส่งเสริมให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีบรรยำกำศที่ดีเอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และมีควำมสุขและบุคลำกรมีควำมผูกพัน ภำคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

แนวทำงด ำเนนิกำร 
๑. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมสำมัคค ีและกำรท ำงำนเป็นทีมของบุคลำกรทกุระดบัในองค์กร 
๒. พัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมร่วมมือ และรับฟังควำมคิดเห็น

ของบุคลำกร 
๓. ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรมีจติสำธำรณะและได้ท ำกิจกรรมร่วมกันทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร  



 
๒๓ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๕.๖ แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้ก ำหนด 

Roadmap ของกำรพัฒนำ โดยให้มีช่วงระยะเวลำสอดคล้องกับแผนพัฒนำ Digital Parliament  
ของรัฐสภำระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕๗ ดังนี้ 

 ระยะที่  ๑ : ปีที่  ๑ – ๒ ทบทวนกระบวนกำรและปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ระยะที่ ๒ : ปีที่ ๓ – ๔ ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและสำมำรถเชื่อมโยงและ 
บูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ส ำหรับกำรพัฒนำระยะต่อไปภำยหลังสิ้นสุดแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลฉบับนี้แล้ว 
จะเน้นที่กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน ซึ่งในแผนฉบับนี้จะเรียกว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร 
ระยะที่ ๓ ซึ่งด ำเนินกำรในปีที่ ๕ – ๑๐ เพ่ือให้เห็นผลสัมฤทธิ์จำกกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกร 
 

 
 
 
 
 
 

 

แนวทำงกำรพฒันำทกัษะดำ้นดจิทิลัของสว่นรำชกำรสงักดัรบัสภำ 
 ๑. องค์ประกอบของทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประกอบด้วย 

๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และสมรรถนะ ดังมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 (๑) ควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชิงวิชำกำร และวิชำชีพที่บุคลำกรต้องมี
เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๒) ควำมสำมำรถ หมำยถึง พฤติกรรมที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและ
พฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๓) ประสบกำรณ์ หมำยถึง สิ่งที่บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เคยปฏิบัติ 
เคยกระท ำ หรือได้พบเห็นมำในอดีตที่จะสนับสนุนให้ปฏิบัติตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวัง 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

                                        
๗ คณะอนุกรรมกำรก ำหนดทักษะและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ, แผนพัฒนำ

ทักษะดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้ำ ๑๗-๒๑ 

ระยะที ่๑ : ปทีี ่๑ – ๒ 
 ทบทวนกระบวนกำรและ
ปรบัเปลีย่นกำรท ำงำนของ
สว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

ระยะที ่๒ : ปทีี ่๓ – ๔ 
ยกระดบัคณุภำพกำรให ้
บรกิำร และสำมำรถเชือ่มโยง 
และบรูณำกำรขอ้มลูขำ้ม
หนว่ยงำนดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั 

 
ระยะที ่๓  
กำรสรำ้งนวตักรรมเพือ่
สนบัสนนุกำรท ำงำน 
 



 
๒๔ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 (๔) สมรรถนะ หมำยถึง พฤติกรรม หรือแรงจูงใจของบุคลำกรที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ
ในกำรท ำงำน และควำมส ำเร็จของงำน รวมถึงสมรรถนะที่เป็นองค์ประกอบเสริมอันจะมีส่วนสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่ ก.ร.
ก ำหนดไว้ในปัจจุบัน 

๒. กลุม่เปำ้หมำยกำรพฒันำทกัษะดำ้นดจิทิลัฯ 
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลขององค์กรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุม่ที ่๑ ผูบ้รหิำร ไดแ้ก ่เลขำธกิำร รองเลขำธิกำร ทีป่รึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 
กลุ่มที่ ๒ ผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและงำนวิชำกำร ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งประเภท

วิชำกำร ยกเว้น นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ 

เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งประเภททั่วไป ยกเว้น  

เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๓. บทบำทและพฤตกิรรมทีค่ำดหวงัของกลุม่เปำ้หมำย 

ในแต่ละกลุ่ม มีบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังในแต่ละช่วง แบ่งเป็น ๓ ระยะ  
คือ ระยะที่ ๑ ในปี ๑- ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) ระยะที่ ๒ ในปีที่ ๓ – ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)  
และระยะที่ ๓ ในปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้ 

ระยะที ่๑ : ปทีี ่๑ – ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 

ระยะที ่๒ : ปทีี ่๓ – ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

ระยะที ่๓ : ปทีี ่๕  
(พ.ศ. ๒๕๖๖) 

 ทบทวนกระบวนกำรและ
ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของส่วน
รำชกำรสังกดัรฐัสภำดว้ย
เทคโนโลยีดิจทิัล 

 ยกระดับคุณภำพกำรให ้
บริกำร และสำมำรถเชื่อมโยง 
และบรูณำกำรขอ้มูลขำ้ม
หนว่ยงำนดว้ยเทคโนโลยีดิจทิัล 

 กำรสรำ้งนวตักรรมเพื่อ
สนับสนนุกำรท ำงำน 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูบ้รหิำร 
 สำมำรถก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงเพ่ือกำรพัฒนำสู่
องค์กรดิจิทัล 
 สำมำรถกระตุน้และผลักดัน

ให้ข้ำรำชกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนนิงำนหรือกำรใหบ้ริกำร
ให้มีควำมทนัสมัย 
 สำมำรถสื่อสำรนโยบำยและ

ทิศทำงองค์กรเพ่ือเปน็แนว
ทำงกำรทบทวนและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของหนว่ยงำนสู่
องค์กรดิจิทัล 
 

 สำมำรถก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงเชื่อมโยงและบูรณำกำร
ข้อมูลขำ้มหนว่ยงำนดว้ย
เทคโนโลยีดิจทิัล 
 สำมำรถก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงเพ่ือเปิดให้
ผู้รับบริกำร วธิีกำรด ำเนนิงำน 
รวมถึงเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ 
ด้วยเครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรอื
แอปพลเิคชั่น 
 

 ส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนกำรสรำ้งสรรค์
นวตักรรม เพื่อกำรพฒันำงำน 
 



 
๒๕ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระยะที ่๑ : ปทีี ่๑ – ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 

ระยะที ่๒ : ปทีี ่๓ – ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

ระยะที ่๓ : ปทีี ่๕  
(พ.ศ. ๒๕๖๖) 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูท้ ำงำนดำ้นนโยบำยและงำนวชิำกำร 
 สำมำรถวิเครำะหแ์ละใช้

ข้อมูลผ่ำนเครื่องมือดำ้นดิจทิัล
หรือแอปพลิเคชั่นส ำหรบักำร
สนับสนนุกำรตดัสนิใจ กำร
ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แผนงำน มำตรฐำน แนวทำง 
หรือกำรจดับรกิำรขององค์กร 
 มีควำมเขำ้ใจกระบวนงำน

และสำมำรถปรบัเปลี่ยนวธิี
ท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยดีิจทิัล 

 สำมำรถออกแบบ 
กระบวนงำน รปูแบบขอ้มูล เพ่ือ
กำรเชือ่มโยงข้อมูลกับหนว่ยงำน
ภำยในและภำยนอก 

 สำมำรถวิเครำะห ์
สังเครำะหแ์ละใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือต่อยอด 
และสรำ้งสรรคน์วตักรรมหรอื
กำรพัฒนำงำน 

 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูป้ฏบิตังิำนเฉพำะดำ้นเทคโนโลยี 
 สำมำรถเลือกเครือ่งมือด้ำน

ดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน่ที่
เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร 
 สำมำรถดแูล บ ำรงุรักษำ

ระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย 
มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนตลอดเวลำ 

 สำมำรถก ำกับกำรบริหำร
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Project 
Manager) ดังนี ้

- ระบบควำมมั่นคงปลอดภัย
ระบบกำรจดัเก็บและพัฒนำ
ฐำนข้อมูล 

- ระบบกำรใหบ้รกิำร และ
กำรบรูณำกำรขอ้มูลขำ้ม
หนว่ยงำน 
 ยกระดับคุณภำพกำร

ให้บริกำรและสำมำรถเชื่อมโยง
และบรูณำกำรขอ้มูลขำ้ม
หนว่ยงำนดว้ยเทคโนโลยีดิจทิัล 

 สำมำรถริเริ่มและวำงแผน
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ 
นวตักรรมและพัฒนำกำรท ำงำน 
 กำรสรำ้งนวตักรรมเพื่อ

สนับสนนุกำรท ำงำน 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูป้ฏบิตังิำนอืน่ 
 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ส ำหรบักำรท ำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง ปลอดภัย 

 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส ำหรบักำรท ำงำนในลักษณะ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลข้ำมหน่วยงำน 

 สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรพัฒนำงำนใหม้ี
ประสิทธิภำพ 

 ๖. 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 



 
๒๖ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 

มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จ 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 



 
๒๗ 
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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  
 ๓) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นกำร
ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติอย่ำงน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร และอ ำนวยกำร สำยงำน และระดับต ำแหน่ง 

 ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญดังกล่ำว โดยน ำรำยละเอียดของควำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง มำเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรในแต่ละประเภท ระดับ และสำยงำน ให้มีควำมเหมำะสม 
และสอดคล้องต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมที่ก ำหนด  

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

เรื่อง กำรทบทวนปรับปรุงมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญแล้ว เห็นว่ำเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรภำครัฐเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัลตำมมติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำงๆ  
ของรัฐบำล ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตำมผลกำรพิจำรณำของ 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



 
๒๘ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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. ๒๕๖๓ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อรองรับรัฐสภาแห่งใหม่และความเป็นดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล  

๗. 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) 



 
๒๙ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนฯ ได้น ำ โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรอบรมในห้องเรียนทุกโครงกำร
เข้ำร่วมกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยได้ก ำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถประเมินควำมส ำเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลำกร ส่วนรำชกำร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งโครงกำรที่น ำมำประเมิน ต้องเป็นโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
ตอบสนองเป้ำหมำยของพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร และก ำหนดตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ที่จะน ำมำประเมิน และเพ่ือเป็นกรอบในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและ
กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรวัดผลส ำเร็จของโครงกำรดังต่อไปนี้ 

๗.๑ สำระส ำคญัของกรอบตวัชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการฯ  
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๘ ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
ของโครงการด้านพัฒนาบุคลากรและโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีค ำอธิบำยว่ำ ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัดฯ และ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นควำมส ำคัญของ 
กำรพัฒนำบุคลำกร ดังนั้น เมื่อมีกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมงบประมำณที่ได้รับ  
กำรจัดสรรแล้ว และเห็นควรให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำตำมคู่มือกำรประเมินผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำ
ของโครงกำรที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำร 

ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้เลือกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่จะน ำมำ
ประเมินควำมคุ้มค่ำโดยสำมำรถคัดเลือกโครงกำรที่มีกำรอบรมในห้องเรียนทุกโครงกำรเข้ำร่วม 
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ โดยจะน ำมำประเมินตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญและมีส่วนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
หรือยุทธศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๒. เป็นโครงกำรที่ส่งผลลัพธ์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคล 
มีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำนที่ปฏิบัติ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๓. เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรพอสมควร โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถติดตำมและประเมินผลกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. เป็นโครงกำรที่มีผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรส่งผลให้โครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไวด้ว้ย โดยอำจเป็นโครงกำรย่อยในโครงกำรใหญ่ทีผ่ลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร
และใช้งบประมำณส่งผลให้โครงกำรใหญ่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
 

                                        
๘ คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวช้ีวัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, กรอบตัวช้ีวัด ผู้รบัผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๓), หน้ำ ๔๙-๕๐ 



 
๓๐ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗.๒ แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบกำรประเมนิผลโครงกำร 
นักวิชำกำรทำงกำรประเมินหลำยคนไดม้ีกำรอธิบำยรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร

ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกำรวัดผลส ำเร็จของโครงกำรตำมกรอบตัวชี้วัดฯ โดยวัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์  
ได้กล่ำวถึงรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร๙ 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  

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  
                                        

๙ วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน,์ กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรแบบมุง่เน้นผลงำนในภำครัฐ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั), หน้ำ ๑๑๗ - ๑๑๙  



 
๓๑ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)๑๐ 
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. การบรรลุวัตถุประสงค ์  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ (ร้อยละ) 

  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ต่อค่าใช้จา่ยรวม 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน ์  ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์ (รอ้ยละ) 

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

ประเดน็กำรประเมนิผล ตวัอยำ่งตวัชีว้ดั 
๑. ประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิต 
  สัดส่วนจ ำนวนผลผลิตต่อปัจจัยน ำเข้ำ เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อ

เครื่องจักร 
  ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนนิงำนเทียบกับแผน 
  สัดส่วนเวลำที่ใช้จริงในกำรให้บริกำรเปรียบเทียบกับระยะเวลำที่ก ำหนด 
  ขั้นตอนและระยะเวลำที่ลดลง 
๒. 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 

                                        
๑๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต,ิ คู่มือกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติ

ภำรกิจของภำครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓), หน้ำ ๕-๙ 



 
๓๒ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

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 เป็นต้น๑๑ 

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 

(4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ (results evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่าผลจากการ อบรมได้เกิดผลดีต่อองค์การหรือเกิดผลกระทบต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์การดีขึ้นหรือไม่๑๒ 

ศิริชัย กำญจนวำสี ได้อธิบำยแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินในแต่ละระดับ๑๓ ดงัต่อไปนี ้
๑. กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction) 
 กำรประเมินปฏิกิริยำตอบสนองของผู้เข้ำรับกำรอบรม ว่ำมีควำมรู้สึกอย่ำงไร? เกี่ยวกับ

โครงกำร เช่น หลักสูตร/เนื้อหำสำระตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่? ควำมคิดเห็นต่อเอกสำร สถำนที่ 

                                        
๑๑ ณรงค์วิทย_์แสนทอง, “เทคนิคกำรก ำหนด KPIs ของกำรฝกึอบรม” หน้ำ ๓–๔,  สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๐,  

จำก https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_110003.pdf  
๑๒ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, เทคนิคกำรประเมินโครงกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, หน้ำ ๑๓๑ 

๑๓ ศิริชัย กำญจนวำสี, ทฤษฎีกำรประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, หน้ำ ๒๑๘ – ๒๒๐ 

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


 
๓๓ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบทดสอบ (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 หรือพัฒนำขึ้นหรือไม่๑๔ 

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 

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

                                        
๑๔ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, รประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน Competency (Training Evaluation: 

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



 
๓๔ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การวัดผลลัพธ์จากตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก าหนดขึ้นนั้น ย่อมส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมอย่าง
แท้จริง๑๕  

 นอกจำกนี้ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้สรุปกรอบแนวทำงในกำรประเมินประสิทธิผล 
กำรฝึกอบรมตำมรูปแบบของ Kirkpatrick ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่ำงตัวชี้วัดและวิธีกำรเก็บข้อมูล 
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 

เกณฑก์ำรวดัผลกำร
ประเมนิ/กำรตดิตำม 

๘๐% ขึ้นไป  
(แบบประเมิน) 

- Post Test ๘๐% 
- รำยงำนตอบทุกข้อ - 
ผ่ำน 
 

- ๘๐% ขึ้นไป 
(แบบประเมิน) 
- พฤติกรรมผ่ำน 
ทุกข้อ 

คะแนนผล
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ๘๐% 
ขึ้นไป 
- KPIs เพิ่มข้ึน
หลังจำกกำรอบรม 

 

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



 
๓๕ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. 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 ำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ได้รับ 
กำรบรรจุใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ส่งเสริมควำมมีวินัย 
และกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งสอดคล้องกับ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำว 

๙. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรและติดตำม
ประเมินผลฯ ได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบกับรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ โดยสรุป
รำยละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ สรุปผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของสมำชิกวุฒิสภำเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ควำมพึงพอใจ) 

๑. สมำชิกวุฒิสภำที่เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีจ ำนวน ๘๘ คน  
และได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ จ ำนวน ๔๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒ ซึ่งน้อยกว่ำจ ำนวนขั้นต่ ำ 
ที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทั้งหมดได้ (๗๑ คน) 

                                        
๑๖ เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้บรหิำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลำคม 

๒๕๖๒, เรื่องเสนอเพื่อทรำบ วำระที่ ๔.๑๑ เรื่อง รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้ำ ๑-๗ 



 
๓๖ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. คะแนนในภำพรวมกำรสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ มีค่ำเท่ำกับ ๔.๒๒ หรือ ร้อยละ ๘๔.๔๐ โดยมีรำยละเอียดแยกเป็นรำยด้ำนและ
เรียงล ำดับจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละด้ำนเป็นตัวแทนของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

๒.๑ ล ำดับที่ ๑ ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร (ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ) โดยเรียงล ำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด 
ดังนี้ 

- กำรมีจิตบริกำร 
- กำรติดต่อประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้กับสมำชิกฯ 
- กำรยึดมั่นในกฎระเบียบและมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรม 
- ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในภำพรวม 
- กำรปฏิบัติงำนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
- กำรรักษำควำมลับในกำรประชุม 

๒.๒ ล ำดับที่  ๒ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓ กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย) โดยเรียงล ำดับคะแนนตำมประเด็นย่อย
จำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 
  - IT Service – Notebook & Mobile Application 
  - ข้อมูลกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
  - Line Application 
  - ฐำนข้อมูลเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแห่งชำติ 
  - ปฏิทินก ำหนดกำรประชุม 
  - ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร 
  - ระบบประมวลผลข้อมูลกำรพิจำรณำรำ่ง พระรำชบัญญตัขิองสภำนติบิญัญตัแิหง่ชำติ 
  - Senate Channel 
  - LAN + Wi-Fi 
  - Facebook Thai Senate 
  - Click SENATE 

๒.๓ ล ำดับที่ ๓ ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกฎหมำยและวิขำกำร) โดยเรียงล ำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 

- กำรับและจัดท ำค ำแปรญัตติ 
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ (อ.พ.) 
- เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร 
- กำรค้นหำข้อมูลด้ำนกฎหมำย 
- กำรปรึกษำหำรือเกี่ยวกับประเด็นด้ำนกฎหมำย 
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำญัตติ 
- บทควำมทำงวิชำกำร 
- วำรสำรจุลนิติ 
- กำรสัมมนำทำงวิชำกำร 
- ข้อมูลทำงวิชำกำร หัวข้อ เกร็ดควำมรู้ในวงงำนรัฐสภำ 



 
๓๗ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- กำรปรึกษำหำรือเกี่ยวกับประเด็นด้ำนวิชำกำรฯ 
- ข้อมูลทำงวิชำกำร หัวข้อ กฎหมำยวันนี้ 
- กำรค้นหำข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย 

๒.๔ ล ำดับที่ ๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่ดีและมปีระสิทธิภำพ) โดยเรียงล ำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 

 - กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
 - กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย 
 - กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร 
 - กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
 - กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ 
 - กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 
๒.๕ ล ำดับที่ ๕ ด้ำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 

กำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร) โดยเรียงล ำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุด 
ไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 

 - กำรติดต่อประสำนงำน – งำนพิธีกำร 
 - กำรติดต่อประสำนงำน – Call Center 
 - กำรติดต่อประสำนงำน – สื่อมวลชน 
 - กำรติดต่อประสำนงำน – โสตทัศนูปกรณ์ 
 - กำรเผยแพร่ผลงำนและภำรกิจของวุฒิสภำผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ 
๒.๖ ล ำดับที่  ๖ ด้ำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ (ประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ) โดยเรียงล ำดับคะแนน
ตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 

 - เครือข่ำยควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติกับ
หน่วยงำนภำยในประเทศ 

 - เครือข่ำยควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติกับ
หน่วยงำนภำยนอกประเทศ 

๓. ประเด็นควำมไม่พึงพอใจ มีสมำชิกวุฒิสภำแสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๒๒ คน จำก ๔๓ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๑๖ มีควำมเห็นในด้ำนที่ ไม่พึงพอใจและเหตุผลประกอบควำมไม่พึงพอใจ  
ซึ่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรท ำประเด็นเหล่ำนี้ ไปป รับปรุงเพ่ือยกระดับกำรให้บริกำร 
ของส ำนักงำนให้ดีขึ้นต่อไป โดยเรียงล ำดับตำมประเด็นควำมไม่พึงพอใจจำกที่ไม่พึงพอใจมำกที่สุด  
ไปหำที่ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑ ด้ำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
เหตุผลประกอบ : สื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น Line / FB / website / ClickSenate 
ล ำดับที่ ๒ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เหตุผลประกอบ : กำรพัฒนำ Mobile Application เพ่ือใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนนิติบัญญัต ิ
ล ำดับที่ ๓ ด้ำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับองค์กร 
เหตุผลประกอบ : กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย 
 



 
๓๘ 
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ล ำดับที่ ๔ ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร 
เหตุผลประกอบ : ฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร 
ล ำดับที่ ๕ ด้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร 
เหตุผลประกอบ : กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิเครำะห์ 

๔. ประเด็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึกสมำชิกวุฒิสภำ จ ำนวน ๙ คน แบ่งเป็น ๕ ด้ำนสรุป 
ควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร : กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิเครำะห์ 
- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี (IT Service) 

และกำรก ำหนดหลักสูตรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสมำชิกวุฒิสภำ 
- ด้ำนประชำสัมพันธ์ : กำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจและผลงำนของสมำชิกวุฒิสภำ

โดยเฉพำะในสื่อ Online และ Social Media และกลไกในกำรน ำเสนอข้อเท็จจริง 
- ด้ำนบุคลำกร :  กำรรักษำควำมลับในกำรประชุม 
- ด้ำนเครือข่ำย : กำรจัดท ำรำยกำรเครือข่ำยที่สนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรสอบถำมควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ควำมคำดหวัง) 

จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำชุดปัจจุบันในภำพรวม
เพื่อน ำไปออกแบบหรือพัฒนำผลผลิตและกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวนทั้งสิ้น 
๑๖๔ คน จำก ๒๕๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๕.๖๐ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

(๑) กลุ่มสมำชิกวุฒิสภำที่เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปี ๒๕๕๗  
จ ำนวน ๓๙ คน 

(๒) กลุ่มสมำชิกวุฒิสภำชุดปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒) จ ำนวน ๑๒๕ คน (ไม่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมือง หรือเคยด ำรงต ำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ จ ำนวน ๘๕ คน) 

สรุปล ำดับควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังในภำพรวมมำกที่สุด ๖ ล ำดับแรก จ ำนวน 
๗ ประเด็น ที่มีควำมเห็นเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนี้ 

๑. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรในภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและภำรกิจ
กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 

๒. ควำมพร้อมของระบบฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 

๓. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจ  
ด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 

๔. กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเน้นผู้รับบริกำรเป็นหลัก (One Stop Service) 
๕. จิตบริกำรและกำรประสำนงำนต่ำงๆ 
๖. กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิเครำะห์เพ่ือสนับสนุนกำรพิจำรณำกฎหมำย 
๗. กำรให้บริกำรสมำชิกวุฒิสภำด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
จำกกำรประมวลผลส ำรวจทั้งหมด คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ ได้มีข้อเสนอแนะ  

เพ่ือปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภำพรวม ดังนี้ 



 
๓๙ 
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๑. ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมที่
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ ปี ๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะ และควรมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร
ตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน  

๒ . ระบบกำรวัดและประเมินผลของส ำนั กงำน เลขำธิกำรวุฒิ สภำในระยะถัด ไป 
ควรปรับเปลี่ยนให้มีควำมทันสมัย และลดกำรใช้กระดำษ โดยกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
กลุ่มต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยผ่ำน Mobile Application ซึ่งจะเป็นกำรรองรับ 
กับโลกยุค ๔.๐ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ และ 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบที่จะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมขององค์กร ทั้งนวัตกรรมเชิงนโยบำย 
(Policy Innovation) เชิงกระบวนกำร (Process Innovation) และเชิงกำรบริกำร (Service Innovation)  

๓. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรมีกลไก / ระบบ / แนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือรองรับ 
กับควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำในภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ และภำรกิจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด
กำรปฏิรูปประเทศ อย่ำงน้อย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่  

 (๑) กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร 
  (๒) กำรเตรียมควำมพร้อมของระบบฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับหน่วยงำน

รำชกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจ 
 (๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจ

ดังกล่ำว 
ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติและสมำชิกวุฒิสภำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนและกำรวิเครำะห์งำนเชิงวิชำกำร  
ที่สำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สภำพแวดลอ้มภำยนอก (External Environment) 
๑๐. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน  ได้แก่ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สถำนกำรณก์ำรเมอืงไทยและนโยบำยของรฐับำล รวมถงึกำรเขำ้สูไ่ทยแลนด ์๔.๐ 

๑๐.๑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๑๗ 
 ด้วยแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับกำรด ำเนินงำนตำมแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะสอดคล้องในส่วนของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ดังนี้ 

 

                                        
๑๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), หน้ำ ๖๕ – ๗๑ 



 
๔๐ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่จะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอำยุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด ในขณะที่จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำนได้เริ่มลดลงมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ  
ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำวะที่ผลิตภำพแรงงำนไทยก็ยังต่ ำ เนื่องจำกปัญหำคุณภำพ
แรงงำน ควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยี และปัญหำกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นข้อจ ำกัดในกำรเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและศักยภำพกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำง
รำยได้และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพคนพบว่ำ ยังมีปัญหำ
ในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนำกำรไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย 
ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำนไม่ตรงกับ
ตลำดงำน ขณะที่ผู้สูงอำยุมีปัญหำสุขภำพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบ 
ที่หลำกหลำยและเปรำะบำงสูง ส่งผลต่อกำรบ่มเพำะให้เด็กเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ประกอบกับกำรเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมต่ำงชำติ ที่เข้ำมำในประเทศไทยผ่ำนสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ ำนวนไม่น้อย 
ยังไม่สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไป จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำน 
กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี  
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิต ส ำนึกที่ดี 
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ 
สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกนัพัฒนำทุนมนษุย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
๒. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๔. เพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอื้อต่อกำรพัฒนำคนและ

ประเทศ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
๑. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น 
๓. คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรยีนรูด้้วย

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
๔. คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น 
๕. สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น

โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน 
 
 
 



 
๔๑ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๒. พัฒนำศักยภำพคนใหม้ีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
๓. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ 
๕. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงิน

กำรคลังด้ำนสุขภำพ 
๖. พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย 
๗. ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 

ดังนั้น  แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับบุคคลในสังคมไทย 
ในทุกช่วงวัยของกำรท ำงำนในองค์กรให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้น ำควำมรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้กับบุคคลในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข และจะสะท้อนถึงกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันของบุคคลในองค์กรไปสู่สังคมภำยนอกได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็นบุคคลที่มีคุณภำพ  
ในสังคมไทยในอนำคตต่อไป 

๑๐.๒ กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ด้วยประเทศไทยได้มีกำรประกำศใช้ รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณ ำจักรไทย  

พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวนี้ เป็นรัฐธรรมนูญ 
ที่ประชำชนชำวไทยได้มีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งกระบวนกำรกำรจัดท ำ เห็นชอบเนื้อหำสำระ ตลอดจน
บทบัญญัติต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงสื่อ และผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติ จึงนับว่ำเป็นรัฐธรรมนูญที่มำจำก
ประชำชนอย่ำงแท้จริง 

ภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเนื้อหำสำระ 
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  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข 
และตอบสนองต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและ  
เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 



 
๔๒ 
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กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ป๑ี๘ 
๑. ด้ำนควำมมั่นคง 

๑.๑ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๒ ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง  
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 

๑.๓ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจน 
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

๑.๔ กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
ทุกระดับ และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ ไขปัญหำ 
ควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

๑.๕ กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

๑.๖ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

๑.๗ กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบ
มำกขึ้น 

๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๒.๑ กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ 

ชำติกำรค้ำ 
๒.๒ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 

และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 

ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
๒.๔ กำรพัฒนำพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
๒.๕ กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
๒.๖ กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกจิโลก สร้ำงควำมเป็นหุน้ส่วนกำรพัฒนำ

กับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
๓. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

๓.๑ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.๒ กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
๓.๓ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

                                        
๑๘ 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


 
๔๓ 
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๓.๔ กำรสร้ำงเสริมให้คนที่สุขภำวะที่ดี 
๓.๕ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
๔.๑ สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๒ พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
๔.๓ มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔.๔ สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน 
๔.๕ พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
๕.๒ วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบ

กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร  
๕.๓ กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕.๔ กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕.๕ กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ  
๕.๖ กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

๖. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
๖.๑ กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม  
๖.๒ กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
๖.๓ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
๖.๔ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.๕ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
๖.๖ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
๖.๗ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

๑๐.๓ กำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0๑๙  
กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศและปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0  

ได้เป็นผลส ำเร็จ จ ำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่ำนกลไกภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐกลับกลำยเป็นอุปสรรค 
ตัวส ำคัญที่ท ำให้ไม่สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง อันมำจำกสำเหตุส ำคัญมำจำก  
กำรมีกลไกภำครัฐที่ไร้ประสิทธิภำพ 

 
 

                                        
๑๙ 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


 
๔๔ 
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กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
เพื่อรองรับต่อยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ภำครัฐหรือระบบรำชกำรจะต้องท ำงำน 

โดยยึดธรรมำภิบำลเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) 
ในกำรนี้หมำยควำมว่ำ ระบบรำชกำรไทยจะต้องวำงเป้ำหมำยกำรท ำงำนของตนให้สำมำรถเป็น  
ที่ไว้วำงใจและเป็นที่พึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

กลไกกำรท ำงำนของภำครัฐหรือระบบรำชกำรต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง แนวคิดและ
วิธีกำรท ำงำนของคนใหม่ ดังนี้ 

 ในแง่ของโครงสร้ำงจะต้องเปลี่ยนจำกเดิมที่เน้นให้ภำครัฐหรือระบบรำชกำรเป็นกลไก
หลักในกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองไปสู่กำรเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอื่นๆ ในสังค ม  
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) 
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 
(Personalized Services) พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของทำงรำชกำร
เพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรของทำงรำชกำรได้
ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกันไม่ว่ำจะติดต่อมำ
ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ 
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๓. ต้องมีควำมฉลำดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & Innovative Government)  
หมำยควำมว่ำจะต้องท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับ
โลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำ ตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้ำสู่
สภำพควำมเป็นส ำนักงำนแบบดิจิทัล รวมทั้งท ำให้ข้ำรำชกำรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร กล่ำวคือ 

- ในกำรท ำหน้ำที่ ในฐำนะเป็นผู้สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐบำลก็จะต้องให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ตัง้อยู่บนฐำนของขอ้มูลสำรสนเทศที่ถกูตอ้งเชิงลึกและสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลได้จริง และเกิดควำมคุ้มค่ำ 

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

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

 ในแง่ของหลักกำรและวิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกระบวนทัศน์ และควำมเชื่อถืออันมี
ผลต่อพฤติกรรมของข้ำรำชกำรก็จะเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกัน 

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. กำรสร้ำงระบบรำชกำรแบบไร้รอยต่อ 
กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ กรอบอ ำนำจหน้ำที่และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยใช้ระบบกำรปกครองแบบรวมศูนย์อ ำนำจ โดยภำครัฐ

ส่วนกลำงจะมีบทบำทเป็นผู้มีอ ำนำจหนำ้ที่ ในกำรก ำหนดกฎเกณฑ์อย่ำงเบ็ดเสรจ็เด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม 
รูปแบบกำรปกครองในระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นท้ำทำยของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
ดังนั้น ภำครัฐจึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบำทภำรกิจใหม่ โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ภำคส่วนอื่นๆ โดยเฉพำะภำคเอกชนและภำคประชำสังคม มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถเข้ำมีส่วนร่วม 
ในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำรมำกขึ้น 
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ควบคู่ไปกับกำรทบทวนบทบำทภำรกิจ กฎระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐจ ำเป็นจะต้องถูก
น ำมำทบทวนโดย 

๑. กำรยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ ำเป็น (Deregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบดังกล่ำว
อำจจะไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติของภำคส่วนอื่นๆ 

๒. กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ (Reregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับ 
อยู่แล้ว แต่ขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้หรือไม่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศได้ดีเท่ ำที่ควร 
ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ดียิ่งขึ้น 

ขอบเขตภำรกิจและขนำดองค์กรที่เหมำะสม 
วิสัยทัศน์ประเทศและกรอบยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นตัวก ำหนดควำมชัดเจนในขอบเขต

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

หน่วยงำนภำครัฐ  
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี จะช่วยให้ภำครัฐสำมำรถทบทวนและจ ำแนกประเภทภำรกิจ 

รวมทั้งรูปแบบขององค์กรและระบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในด้ำนภำรกิจ 
สำมำรถจ ำแนกได้เป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย “ภำรกิจหลัก” และ “ภำรกิจสนับสนุน” 

ภำรกิจหลักจะเป็นภำรกิจที่หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรและต้องปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 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 แนวคิดดังกล่ำวจะเป็นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรภำครัฐของไทย 
จำกเดิม ที่มีลักษณะจัดตั้งและยุบเลิกได้ยำก ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนบนพื้นฐำนของ
อ ำนำจหน้ำที่เป็นหลัก เปลี่ยนมำเป็นองค์กรที่สำมำรถจัดตั้งและยุบเลิกได้ง่ำย เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรด ำเนินงำนรูปแบบใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่วนด้ำนกำรจ้ำงงำนภำครัฐ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนลักษณะกำรจ้ำงงำนจำกที่มี 
ในปัจจุบันที่ใช้ระบบกำรจ้ำงงำนตลอดชีพและเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุครบตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
(ยกเว้นกรณีประพฤติมิชอบหรือกระท ำควำมผิดร้ำยแรง จึงจะถูกไล่ออกหรือปลดออกก่อนครบอำยุ
รำชกำร) เป็นกำรจ้ำงงำนตำมสัญญำ โดยพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมภำรกิจที่ภำครัฐจะต้องด ำเนินกำร  
ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรจัดสรรบุคลำกรภำครัฐ 
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ควรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดสรรจำกเดิมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรบุคลำกรตำมต ำแหน่ง 
เป็นกำรจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นตำมประเด็น
ภำรกิจด้วย 

ในกำรพิจำรณำเพ่ือจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจจะต้องไม่ด ำเนินกำรโดยมุ่งเน้นระบบ
อำวุโสเป็นส 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 ควำมสำมำรถตำมแต่ละ
ภำรกิจเข้ำด 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 ำหนดได้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศและกำร
ปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำน
ฯ ได้มุ่งเน้นในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับกับรัฐสภำแห่งใหม่ และเพ่ือเป็นไป
ตำมนโยบำยของรัฐในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

แนวทำงและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัย 

ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้ 
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ รวมทั้ง
สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และ

พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  



 
๔๘ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติตน 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน 

๖. พัฒนำและส่งเสริมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรประท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
กับกำรทุจริต 

๗. พัฒนำคุณภำพชีวติและควำมผำสุกของบคุลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคณุภำพชีวติทีด่ี มีขวัญก ำลังใจ 
มแีรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

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 นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ยุทธศำสตร ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสว่นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบัน  
 

- จดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ โดยพจิำรณำควำมสอดคลอ้งและ
เชือ่มโยงกบับรบิทแวดลอ้มทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้
 - บทบำทภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนฯ 
 - นโยบำยของผู้บริหำรระดบัสูง 
 - แผนปฏิบัตริำชกำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 - ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 

- หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของวุฒสิภำตำมรัฐธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ับบริกำร
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย รวมทั้งบุคลำกรของส ำนักงำนฯ 

- สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เช่น สภำพกำรเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  
กำรขับเคลือ่นองค์กรสู่ประชำคมอำเซียน และกำรเข้ำสู ่
ไทยแลนด ์๔.๐ เป็นตน้ 

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถปฏิบตัิงำนสนบัสนนุภำรกิจของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

- พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ของบคุลำกร โดยด ำเนนิกำร ดังนี ้
 ๑) ฝกึอบรมและสมัมนำเพือ่พฒันำบคุลำกร 
 ด ำเนินกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม/หลกัสูตร 
กำรฝึกอบรมและสัมมนำภำยในส ำนักงำนฯ (In House 
Training) และสง่บุคลำกรเข้ำรับกำรฝกึอบรมกบั
ภำยนอกหน่วยงำน (Public Training) ในเรื่องท่ี
จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรในแต่ละ 



 
๔๙ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

 ต ำแหนง่และระดบั ซึ่งรวมถงึกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัตงิำน 
กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน  
ตลอดจนถงึกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับ 
กำรปฏิบตัิงำน 

  ๒) พฒันำบคุลำกรโดยเชือ่มโยงจำกกำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำน (Performance Management 
System: PMS) 
 พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรประเมินสมรรถนะเพ่ือวิเครำะห์หำช่องว่ำง 
ในกำรพัฒนำ (Gap) และน ำผลกำรประเมินมำจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) 
ซึ่งมุง่เนน้ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมกัน
พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสม  
ตำมแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (70:20:10 
Learning Model) ประกอบด้วยวิธีกำรพัฒนำด้วย 
กำรฝึกอบรม (Training) หรือ กำรพัฒนำบคุลำกรทีไ่ม่ใช ่
กำรฝกึอบรม (Non-Training) เช่น กำรฝกึปฏิบตัิจริง 
กำรสอนงำน กำรเป็นพีเ่ลี้ยง กำรมอบหมำยงำนพิเศษ 
กำรให้ค ำปรกึษำ และกำรศกึษำดูงำน เปน็ตน้ 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ศึกษำและวิเครำะห์รปูแบบ
กำรพัฒนำและกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ๆ โดยใช้ระบบ 
Non Classroom Training เข้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรมำกขึ้น โดยมุง่เนน้ใหบ้คุลำกรไดศ้กึษำ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง อำท ิหลกัสตูร e-learning ของ
ส ำนกังำน ก.พ. หรอืระบบออนไลน ์เวบ็ไซดต์ำ่งๆ อำท ิ
Thai MOOC, Chula MOOC เปน็ตน้ มำประยุกต์ใช้ 
เพื่อน ำไปสู่ HR Digital Parliament และเพ่ือพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกรให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของ
ส ำนักงำนฯ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
 
 

 



 
๕๐ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

  ๓) พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรเพือ่รองรบั 
กำรปฏบิตังิำนในบรบิทของอำเซยีน 
  ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะของ
บุคลำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
ส ำนักงำนฯ ในบริบทของอำเซียน เชน่ กำรพัฒนำ
ทักษะดำ้นภำษำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ เปน็ตน้ 

๔) พฒันำทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
ด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกรภำครัฐให้มีทักษะ 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรปฏิบตัิงำน เพื่อรองรับ
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 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำร
ฝึกอบรมภำยในส ำนกังำนและหนว่ยงำนภำยนอก  
๓. พฒันำผูป้ฏบิตังิำนทีม่สีมรรถนะสูง (Talent 
Management)  
 ด ำเนินกำรพัฒนำและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management) เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนในองค์กร 

  
 
 
 



 
๕๑ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

 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. ศกึษำดงูำน 

สนับสนนุให้บคุลำกรได้ไปศกึษำดูงำนกบัหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน และสถำบนักำรศกึษำ ที่สอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงคข์องโครงกำรทีก่ ำหนด กำรศึกษำดูงำน 
ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก 
ที่มีกำรศึกษำดูงำนตำ่งประเทศ เพื่อให้บคุลำกรเกดิ
กำรเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถงึกำรดูงำนภำยใต้โครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำรแิละสำมำรถน ำควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์มำปรับใช้ประโยชน์กบัวงงำนรัฐสภำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  



 
๕๒ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

 ๔. 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. พัฒนำและส่งเสริมมำตรกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรทุจรติ 

ด ำเนินกำรจดัโครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจรติของส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำเพื่อเรียนรู้กระบวนกำรป้องกำรกระท ำผดิ
กฎหมำยและตระหนกัถงึภัยของกำรทุจรติ โดยก ำหนด
กิจกรรมกำรเรียนรูแ้ละศกึษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ 
ต้ำนโกง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

๗. พัฒนำคุณภำพชวีิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน เพื่อใหบุ้คลำกรมีคุณภำพชวีิต 
ที่ดีมีขวัญก ำลังใจ มีแรงจงูใจในกำรปฏิบัตงิำน
และเกิดควำมผูกพันต่อองคก์ร รวมถึง 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรด ำเนิน
ชีวิตบนวิธคีวำมพอเพียงตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ด ำเนนิโครงกำรและกิจกรรม ที่สง่เสรมิให้
บุคลำกรปฏิบตัิงำนอย่ำงมีควำมสขุ มีสขุภำพท่ีด ี 
มีควำมสำมคัคแีละควำมผกูพันต่อองค์กร  

- ด ำเนนิโครงกำรและกิจกรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และกำรปฏิบตัติำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
๕๓ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บทที ่๓ 
แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มุ่งเน้นด ำเนินกำรในเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึง
สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ และควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  เพ่ือให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยได้พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ดังนี้  

๑) ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรฯ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง เหมำะสม สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับสูง และผู้รับบริกำร รวมถึงควำมสอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วย  

 (๑) นโยบำยผู้บริหำรระดบัสูง ไดแ้ก ่ประธำนวุฒสิภำ รองประธำนวฒุิสภำ คนทีห่นึง่ รองประธำน
วุฒิสภำ คนที่สอง และประธำน อ.ก.ร. ประเมนิประสิทธภิำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ 

 (๒) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕   
 (๓) ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

 (๔) หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 (๕) กำรเชื่อมโยงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรพัฒนำบุคลำกร  
 (๖) แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 (๗) มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    (๘) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 (๙) กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 (๑๐) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ปี ๒๕๖๒ 
 (๑๑) สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน  

ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๒)  ก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงที่มุ่งเน้นด ำเนินกำร 
ที่ก ำหนด โดยสรุปได้ตำมแผนภำพ ดังนี้ 

 



 

 
 

ความสอดคลอ้งของโครงการตามแผนพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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 

 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 256๓ – 256๕ 

เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชงิรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕๔ 

แนวทางการพฒันา ๓.๒ พฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรอ์งคก์รไดอ้ยา่งเปน็ระบบ 

และหลากหลาย 

แนวทางการพฒันา ๓.๓ สรา้งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติการ
ท างานของบุคลากรทัง้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการ

ปฏบิตังิานภายในองคก์ร 

แนวทางการพฒันา ๓.๔ สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิตัตินตาม
ประมวลจรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การบรรลเุปา้หมายขององคก์ร 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานดา้นนิติบัญญัติและการตดิตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

๑.๑ หลักสตูร การจัดท าบทวิเคราะห์เพือ่สนับสนุนงาน
ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ 

๑.๒ หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

๑.๓ หลักสูตร การเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

๑.๔ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจรัฐสภา 

๑.๕ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหนา้ใน
สายอาชพีข้าราชการสายงานวิทยาการ 

๑.๖ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหนา้ 
ในสายอาชพีข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล 

๑.๗ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความกา้วหนา้ใน
สายอาชพีข้าราชการสายงานวิเทศสัมพนัธ์ 
๒. โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏบิัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒.๑ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๒ หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การท างานอย่างมีประสิทธภิาพและมีความสุข 

๑๒.๑ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร 

๑๒.๒ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มคีวามสมดุลของชีวิต
ส่วนตัวกับการท างาน (Work - Life Balance) 
๑๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเขา้ใจ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม 

๑๔. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
๑๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา 
๑๖. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๑๗. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส 

๑๗.๑ การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๗.๒ กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 
๑๘. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
๑๙. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑ หลักสูตร การเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักการและการประยุกต์ใช้ Design 
Thinking) 

๓.๒ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมสู่
การด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 

- กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕. โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
กฎหมายนิติบัญญัต ิ
๖. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
องค์กร 
 

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันารายบุคคล 
(Individual development plan : IDP) 
๘. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝกึอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
๙. โครงการพัฒนาบุคลากรส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ณ 
ต่างประเทศ 
๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนขา้ราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 
 



 
๕๕ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๑  โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ น ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งโครงกำรที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ประกอบด้วยโครงกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 
๑๙ โครงกำร (จ ำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จ ำนวน ๓๒ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้ 

โครงกำร 

แผนปฏบิตัริำชกำรเรือ่งที ่๓ พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ผูร้บับรกิำรเชงิรกุ และทันตอ่กำรเปลีย่นแปลงในอนำคต 
แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๒ พฒันำบคุลำกรใหม้ศีกัยภำพขบัเคลือ่นยทุธศำสตรอ์งคก์รไดอ้ยำ่งเปน็ระบบ 
และหลำกหลำย 
๑. โครงกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถทีจ่ ำเปน็ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิญัญตัแิละกำรตดิตำมงำน
ตำมยทุธศำสตรช์ำต ิ  

๑.๑ หลักสูตร กำรจัดท ำบทวิเครำะห์เพ่ือสนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำนวิชำกำร (๑) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำกส ำนักวิชำกำร 
ส ำนักกฎหมำย ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และส ำนักนโยบำยและแผน รวมจ ำนวน ๒๓๖ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๒ หลักสูตร กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ (๒) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรรำยงำนระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จำกส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และ 
ส ำนักนโยบำยและแผน รวมจ ำนวน ๔๔ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๓ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือ 

เรื่องรำวร้องทุกข์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๑ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๔ หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ (๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจ ำนวน ๓๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๕ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร (๕)  

- กำรฝึกอบรมส ำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกร จำกส ำนักที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ของโครงกำรที่ ๑ หลักสูตรที ่๑.๑ 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกร จำกส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ส ำนักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
ส ำนักกำรพิมพ์ และกลุ่มช่วยอ ำนวยกำรนักบริหำร รวมจ ำนวน ๔๒ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



 
๕๖ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงกำร 

๑.๖ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล (๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล จำกส ำนักบริหำรงำนกลำงและส ำนักพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน ๓๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๗ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศสัมพันธ์ (๗)  
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำกส ำนักกำรต่ำงประเทศและส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

จ ำนวน ๒๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒. โครงกำรพฒันำทกัษะทีจ่ ำเปน็ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิญัญตัแิละกำรตดิตำมงำนตำม
ยทุธศำสตรช์ำต ิ   

๒.๑ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๘) 
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับกลุ่มเป้ำหมำย ๓ กลุ่มดังนี้     
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒๓ คน และเจ้ำพนักงำนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๔ คน รวมจ ำนวน ๒๗ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร จ ำนวน ๑๘๑ คน ประกอบด้วย 
๑. ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร จ ำนวน ๔๐ คน (จำกส ำนักกำรประชุม (๑๕ คน) ส ำนักก ำกับและ

ตรวจสอบ (๘ คน) ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ (๑๓ คน) ส ำนักบริหำรงำนกลำง (๒ คน) ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล (๑ คน) และส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข (๑ คน)  

๒. ข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกร จ ำนวน ๔๒ คน (จำกส ำนักก ำกับและตรวจสอบ (๗ คน)  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ (๑๐ คน) ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข (๓ คน) ส ำนักกำรพิมพ์ (๓ คน) 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (๒ คน) ส ำนักประชำสัมพันธ์ ( ๑๕ คน) และกลุ่มช่วยอ ำนวยกำร
นักบริหำร (๒ คน) 

๓. ข้ำรำชกำรสำยงำนอ่ืน ได้แก่ ต ำแหน่งนักบัญชี (๓ คน) นักวิชำกำรเงินและบัญชี (๑๒ คน) 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน (๔ คน) นักวิชำกำรพัสดุ (๕ คน) นักประชำสัมพันธ์ (๑๗ คน) นักวิเทศสัมพันธ์ 
(๒๐ คน)  นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ (๑ คน) นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ (๕ คน) นักทรัพยำกรบุคคล (๓๐ คน)  
และบรรณำรักษ์ (๒ คน) 

หมำยเหตุ : นิติกรและวิทยำกร จำก ส ำนักกฎหมำย ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ ส ำนักวิชำกำร และ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๑ หลักสูตร ๑.๑ แล้ว ซึ่งจะมีกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรน ำเสนอบทวิเครำะห์ทำงวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๓๒๗ คน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 



 
๕๗ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงกำร 

๒.๒ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๙)  
(กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ณ ต่ำงจังหวัด) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่จ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสนับสนุน

กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๑๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๓. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทีจ่ ำเปน็ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิญัญตัแิละกำรตดิตำมงำน 
ตำมยทุธศำสตรช์ำต ิ

๓.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม และกำรเป็นผู้ประกอบกำรภำครัฐ 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักกำรและกำรประยุกต์ใช้ Design Thinking) (๑๐) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จ ำนวน ๘๓ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๑)    
 - กำรชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  

และช ำนำญกำรพิเศษ และแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร เพ่ือขอรับกำรประเมินฯ  
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร และช ำนำญกำร ผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๓ 

จ ำนวน ๓๓ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร 
- กิจกรรม กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๑๒) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๕. โครงกำรพฒันำขำ้รำชกำรรฐัสภำในต ำแหนง่นติกิรใหเ้ปน็นกักฎหมำยนติบิญัญตัิ (๑๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และระดับเชี่ยวชำญ ที่มีคุณสมบัติ 

เตรียมเข้ำสู่ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๖. โครงกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบกำรเรยีนรูข้ององคก์ร (๑๔) 
๖.๑ กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) 
๖.๒ กิจกรรม กำรเพ่ิมควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที่เป็นองค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)    
๖.๓ กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    

๗. โครงกำรพฒันำบคุลำกรตำมแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual development plan : IDP) (๑๕) 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนฯ ที่เป็นตัวแทนส ำนัก จ ำนวน ๓๒๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



 
๕๘ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงกำร 

๘. โครงกำรส่งบคุลำกรไปศกึษำ/ฝกึอบรมกบัหนว่ยงำนภำยนอก (๑๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๙. โครงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ณ ตำ่งประเทศ (๑๗) 
- กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ    

(ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอกท่ีมีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๐. โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง (๑๘) 
  - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ    
  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๑. โครงกำรแลกเปลีย่นข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำไทยกบัต่ำงประเทศ (๑๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๓ สรำ้งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกรทัง้สภำพแวดลอ้ม
และบรรยำกำศในกำรปฏบิตังิำนภำยในองคก์ร 
๑๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศทีเ่อือ้ตอ่กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และมคีวำมสขุ 

๑๒.๑ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำมผำสุกคุณภำพชีวิต  
และควำมผูกพันของบุคลำกร (๒๐) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คณะท ำงำนฯ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกฯ และตัวแทนส ำนัก จ ำนวน ๔๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๑๒.๒ กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสมดุลของชีวติส่วนตัวกับกำรท ำงำน (Work - Life Balance) (๒๑) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่มีอำยุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จ ำนวน ๕๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๑๓. โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนและพฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 
และสิง่แวดลอ้ม (๒๒) 

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

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๔ สง่เสรมิใหบ้คุลำกรปฏบิตัตินตำมประมวลจรยิธรรม เพือ่ให้เอือ้ตอ่กำรบรรลุ
เปำ้หมำยขององคก์ร 
๑๔. โครงกำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์รและคำ่นยิมหลกัเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลเุปำ้หมำยขององคก์ร 

๑๔.๑ กิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมจ ำขึ้นใจ (๒๓) 
๑๔.๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน “จิตอำสำเพ่ือสังคม” (๒๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่เป็นจิตอำสำ  



 
๕๙ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงกำร 

๑๔.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ (๒๕)   
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๑๕. โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำบคุลำกรให้ปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมเจำ้หนำ้ทีร่ฐัสภำ 
๑๕.๑ สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำฉบับใหม่ (๒๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๕.๒ กำรศึกษำดูงำน “กลยุทธ์กำรส่งเสริมบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร” (๒๗) 
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจ ำส ำนัก/กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๖. โครงกำรคดัเลอืกและเชดิชเูกยีรตกิำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (๒๘) 
๑๖.๑ กิจกรรมคดัเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ส ำนัก/กลุ่มงำนเสนอชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๖.๒ กิจกรรมคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

และควำมโปร่งใส 
กลุ่มเป้ำหมำย : ส ำนัก/กลุ่มงำน ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๖.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๗. โครงกำรสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นคณุธรรมจรยิธรรมธรรมำภบิำล และควำมโปรง่ใส  
๑๗.๑ กำรประชุมสัมมนำชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม

โปร่งใสประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และคณะท ำงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมฯ  

ประจ ำส ำนัก/กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๗.๒ กิจกรรมกำรเพ่ิมและพัฒนำ EQ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน (๓๐) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๘. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๓๑) 
- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 

และข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 



 
๖๐ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงกำร 

๑๙. โครงกำรสง่เสรมิกำรปฏบิตัติำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง (๓๒)    
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส 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. ๒๕๖๓ แล้ว ส ำนักงำนฯ จะต้องมีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้วน 
ตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำฯ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรม 
ที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

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

 

แผนงำน ๑ กำรด ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตรก์ำร
ขบัเคลือ่นและผลกัดนักำรปฏบิตัติำมประมวล
จรยิธรรมรวมทัง้สง่เสรมิใหผู้น้ ำตน้แบบทำง
จรยิธรรม 
๑. โครงกำรสนับสนุนกำรขบัเคลื่อนจริยธรรม 
ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบตัิ
ตำมประมวลจริยธรรมเจำ้หน้ำที่รฐัสภำ 
๓. โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชูเกียรติกำรปฏบิัตติำม
ประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 

 แผนงำน ๒  กำรด ำเนนิกำรตำมหลกัสตูร 
กำรสรำ้งเสรมิจรยิธรรม 
- โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและ 
ค่ำนิยมหลัก เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร 
 



 
๖๑ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนวินัยและกำรป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกบักำรทุจรติในภำครัฐ 

แผนงำน ๒  กำรรณรงคส์ง่เสรมิมำตรกำรปอ้งกนั
กำรกระท ำผดิกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรทจุรติใน
ภำครฐั 
- โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจรติของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ยทุธศำสตรท์ี ่๓ พฒันำทรพัยำกรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มศีกัยภำพสงู และน ำเทคโนโลย ี
มำสนบัสนนุภำรกจิดำ้นกระบวนกำรนติบิญัญตัอิยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสรำ้งกระบวนกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ที่มีประสิทธิภำพ 

แผนงำน ๒ กำรบรูณำกำรหลกัสตูรกำรพฒันำ
บคุลำกรรว่มกนัของสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 
ทัง้สองสว่นรำชกำรใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ควำมรู ้ทกัษะ สมรรถนะของบคุลำกรทีเ่หมำะสม
กบัภำรกจิของสว่นรำชกำร (โครงกำรรว่ม) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ จะด ำเนนิกำรพฒันำบุคลำกรฯ 
ส ำหรบัหลักสตูรร่วม จ ำนวน ๖ หลกัสูตร ดังนี ้
๑. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนวทิยำกำร  
๒. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบคุคล 
๓. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนวเิทศสัมพนัธ์  
๔. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนวเิครำะห์นโยบำย 
และแผน 
๕. หลกัสูตรส ำหรับผูบ้ริหำร 
๖. หลกัสูตรส ำหรับผูบ้ังคบับัญชำกลุ่มงำน 
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สว่นรำชกำร
สังกัดรัฐภำ ได้ก ำหนดให้หนว่ยงำนด ำเนนิกำร
พัฒนำหลักสูตรรว่มกนั โดยจัดท ำหลกัสูตร 
ในสำยงำนเพิ่มเตมิขึน้อีก จ ำนวน ๔ หลกัสูตร  
และจดัท ำหลกัสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกัน 
จ ำนวน ๒ หลกัสูตร รวมทั้งสิ้น ๖ หลกัสูตร ดังนี ้
๑. หลกัสูตรสำยงำนประชำสัมพันธ ์
๒. หลกัสูตรสำงำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
๓. หลกัสูตรสำยงำนวชิำกำรเงินและบัญช ี
๔. หลกัสูตรสำยงำนวชิำกำรบัญช ี



 
๖๒ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

 ๕. หลกัสูตรเตรียมควำมพรอ้มเลื่อนระดับ
ปฏิบัติกำรขึน้ช ำนำญกำร 
๖. หลกัสูตรเตรียมควำมพรอ้มเลื่อนระดับ 
ช ำนำญกำรขึ้นช ำนำญกำรพเิศษ 

 แผนงำน ๓ กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของ
บคุลำกร ทกุระดบั/ทกุสำยงำน ตำมมำตรฐำน
ควำมรู ้ควำมสำมำรถทกัษะ และสมรรถนะที่
ก ำหนด รวมทัง้ทกัษะทีจ่ ำเปน็ตอ่กำรปฏบิตังิำน 
ในอนำคต 
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็น
ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนด้ำนนติิบัญญตัิและ 
กำรติดตำมงำนตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ
๒. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับ 
กำรปฏิบตัิงำนด้ำนนติิบัญญตัิและกำรตดิตำมงำน 
ตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ

 แผนงำน ๔ กำรพฒันำบคุลำกรสำยงำนนติกิำร 
ใหเ้ปน็นกักฎหมำยนติบิญัญตัติำมแนวทำง 
ทีก่ ำหนด 
- โครงกำรพัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในต ำแหนง่นติิกรให้เป็นนกักฎหมำย 
นิติบญัญตั ิ

 แผนงำน ๕ กำรพฒันำบคุลำกรสำยงำนวทิยำกำร
ใหเ้ปน็นกัวชิำกำรสนบัสนนุงำนนติบิญัญตัิ 
- โครงกำรพัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในต ำแหนง่วิทยำกรให้เปน็นักวิชำกำร 
นิติบญัญตั ิ

 แผนงำน ๖ กำรตดิตำมประเมนิผลผลติ ผลลัพธ ์และ
ควำมคุม้คำ่ในกำรพฒันำบคุลำกรของสว่นรำชกำร 
โครงกำรประเมนิควำมคุม้คำ่ด้ำนกำรพฒันำ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร 
โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
ให้แก่บคุลากรของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 



 
๖๓ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 

แผนงำน ๑ กำรพฒันำหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะ
ขดีควำมสำมำรถกำรใชภ้ำษำตำ่งประเทศ 
โครงกำรพัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำทกัษะและ 
ขีดควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ  

 แผนงำน ๒ กำรพฒันำทกัษะและขดีควำมสำมำรถ
กำรใชภ้ำษำตำ่งประเทศใหแ้กบ่คุลำกร 
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 แผนงำน ๑  กำรพฒันำแผนกำรจดักำรควำมรู ้
(Knowledge Management : KM) ภำยใน 
สว่นรำชกำร 
โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบ 
กำรเรียนรูข้ององค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบ 
กำรเรียนรูข้ององค์กร 
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
ควำมผกูพันของบุคลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
๒. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพันธแ์ละสรำ้ง
บรรยำกำศที่เอื้อตอ่กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมคีวำมสุข (Happy Workplace) 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรสง่เสรมิกำรปฏิบตัติำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำน 
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิง่แวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผดิชอบ 
ต่อสังคม 



 
๖๔ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๓ งบประมำณ 
 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภำยใต้วงเงินงบประมำณ จ ำนวนรวม 
๘,๘๐๖,๕๐๐ บำท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย จ านวนโครงการ งบประมาณ 
๑) ค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 

๑.๑ ด าเนินการระยะที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓) 
๑.๒ ด าเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

๑๖ 
 

๕,๓๐๖,๕00 
๒,๖๗๓,๕๐๐ 
๒,๖๓๓,๐๐๐ 

๒) ค่ำใช้จำ่ยในกำรทุนกำรศกึษำ 
- ด าเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

๓) ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำบคุลำกร ณ ต่ำงประเทศ 
๓.๑ ด าเนินการระยะที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓) 
๓.๒ ด าเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

๑ 2,๕๐๐,๐00 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๔) ค่ำใช้จำ่ยในกำรแลกเปลีย่นข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ 
- ด าเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

๑ ๕00,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมประเภทของกำรพัฒนำบุคลำกร

ทุนกำรศึกษำ : 
๑ โครงกำร

ร้อยละ ๕.๒๖

กำรพฒันำ
ณ ต่ำงประเทศ :

๑ โครงกำร
ร้อยละ ๕.๒๖

ฝึกอบรมและ
สัมมนำ : 

๑๖ โครงกำร
ร้อยละ ๘๔.๒๒

แลกเปล่ียน
ณ ต่ำงประเทศ : 

๑ โครงกำร
ร้อยละ ๕.๒๖

ฝึกอบรม&สัมมนำ ทุนกำรศึกษำ พัฒนำ ณ ตปท. แลกเปล่ียน ณ ตปท .



 
๖๕ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยจ ำแนกโครงกำร/กิจกรรมตำมแนวทำงกำรพัฒนำส ำหรับเรื่องที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผู้รับบริกำรเชิงรุกและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้ 

แนวทำงกำรพฒันำ 
งบประมำณ 

ไตรมำส ๑ – ๒ ไตรมำส ๓ – ๔ 
๑. พัฒนำบคุลำกรให้มศีักยภำพขับเคลื่อนยุทธศำสตร์องคก์ร 
ได้อยำ่งเปน็ระบบและหลำกหลำย (แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๒) 

- ไตรมำสที่ ๑ – ๒ จ ำนวน ๑๓ หลักสูตร/กิจกรรม 
- ไตรมำสที่ ๓ – ๔ จ ำนวน ๖ หลักสูตร/กิจกรรม  

๒,๒๐๓,๐๐๐ ๑,๙๔๗,๖๐๐ 

๒. เสริมสรำ้งและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
ทั้งสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรปฏิบัตงิำนภำยใน
องค์กร (แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๓) 

- ไตรมำสที่ ๑ – ๒ จ ำนวน ๑ หลักสูตร/กิจกรรม 
- ไตรมำสที่ ๓ – ๔ จ ำนวน ๒ หลักสูตร/กิจกรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ 

๓. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัตตินตำมประมวลจริยธรรม 
เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยขององค์กร (แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๔) 

- ไตรมำสที่ ๑ – ๒ จ ำนวน ๖ หลักสูตร/กิจกรรม 
- ไตรมำสที่ ๓ – ๔ จ ำนวน ๔ หลักสูตร/กิจกรรม 

๓๗๐,๕๐๐ ๖๑๗,๔๐๐ 

รวม ๒,๖๗๓,๕๐๐ ๒,๖๓๓,๐๐๐ 

 

๒,๒๐๓,๐๐๐ บำท
๑๓ หลักสูตร/กิจกรรม

๑,๙๔๗,๖๐๐ บำท
๖ หลักสูตร/กิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐ บำท
๑ หลักสูตร/กิจกรรม

๖๘,๐๐๐บำท
๒ หลักสูตร/กิจกรรม

๓๗๐,๕๐๐ บำท
๖ หลักสูตร/กิจกรรม

๖๑๗,๔๐๐ บำท
๔ หลักสูตร/กิจกรรม

๐

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๒ 

แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๓

แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๔

แผนภูมิกำรจ ำแนกโครงกำรตำมไตรมำสของกำรด ำเนินโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะที่ ๑ ไตรมำส ๑-๒ ระยะที่ ๒ ไตรมำส ๓-๔
 



 
๖๖ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๒  
พัฒนำบุคลำกรให้มศีักยภำพขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์องค์กรไดอ้ยำ่งเปน็ระบบ 

และหลำกหลำย 
 

 
 
 
 

 
 
 
๑. โครงกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถทีจ่ ำเปน็
ส ำหรับกำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิัญญตัิและกำรติดตำม
งำนตำมยทุธศำสตรช์ำติ 

๑.๑ หลักสูตร กำรจัดท ำบทวิเครำะห์เพ่ือ
สนับสนุนงำนติดตำมเสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
และงำนวิชำกำร  

๑.๒ หลักสูตร กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
 ๑.๓ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  

๑.๔ หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
รัฐสภำ 

๑.๕ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร 

 
๑.๖ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล 

๑.๗ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน 
วิเทศสัมพันธ์ 
๒. โครงกำรพฒันำทักษะทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำร
ปฏบิตัิงำนด้ำนนติิบญัญตัิและกำรตดิตำมงำน 
ตำมยุทธศำสตรช์ำต ิ
 ๒.๑ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒.๒ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
ของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๓. โครงกำรพฒันำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรบั 
กำรปฏบิตัิงำนด้ำนนติบิัญญตัแิละกำรติดตำมงำน 
ตำมยุทธศำสตรช์ำต ิ

๓.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ภำครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง   

๓.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
๔. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร 

- กิจกรรม กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
๕. โครงกำรพฒันำขำ้รำชกำรรฐัสภำในต ำแหนง่ 
นติิกรใหเ้ปน็นักกฎหมำยนิตบิญัญตัิ   
๖. โครงกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรู้และระบบ 
กำรเรยีนรูข้ององคก์ร 

๖.๑ กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)  
 ๖.๒ กิจกรรม กำรเพ่ิมควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกร 
ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นองค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ) 

 ๖.๓ กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ 
(KM Day) 
๗. โครงกำรพฒันำบคุลำกรตำมแผนพฒันำรำยบุคคล 
(Individual development plan : IDP)   

- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  
๘. โครงกำรส่งบคุลำกรไปศกึษำ/ฝกึอบรมกบั
หนว่ยงำนภำยนอก 
 
 

โครงกำรและกจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
๖๗ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๓  
สรำ้งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติกำรท ำงำนของ
บุคลำกรทัง้สภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศในกำร

ปฏบิตัิงำนภำยในองคก์รและหลำกหลำย 

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๔  
สง่เสริมให้บคุลำกรปฏบิัตตินตำมประมวล
จรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำย 

ขององค์กร 

๙. โครงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำร
วฒุสิภำ ณ ตำ่งประเทศ 
๑๐. โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้และพฒันำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
๑๑. โครงกำรแลกเปลีย่นข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำไทยกับตำ่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
๑๒. โครงกำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์และสรำ้ง
บรรยำกำศทีเ่อือ้ตอ่กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ
และมคีวำมสขุ 

๑๒.๑ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำมผำสุกคุณภำพชีวิต 
และควำมผูกพันของบุคลำกร    

๑๒.๒ กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำม
สมดุลของชีวิตส่วนตัวกับกำรท ำงำน (Work - Life 
Balance) 
๑๓. โครงกำรส่งเสรมิสนับสนนุและพฒันำควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR)  
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑๔. โครงกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและ 
ค่ำนิยมหลักเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยขององคก์ร 

๑๔.๑ รณรงค์วัฒนธรรมจ ำขึ้นใจ   
๑๔.๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลัง

แผ่นดิน “จิตอำสำเพ่ือสังคม”   
๑๔.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับกำร

ขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ 
๑๕. โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำบคุลำกรให้ปฏบิตัิ
ตำมประมวลจรยิธรรมเจำ้หนำ้ทีร่ฐัสภำ   

๑๕.๑ สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำฉบับใหม่  

๑๕.๒ กำรศึกษำดูงำน “กลยุทธ์กำรส่งเสริม
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 
๑๖. โครงกำรคดัเลือกและเชดิชเูกยีรติกำรปฏิบตัติำม
ประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ  

๑๖.๑  กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น  

๑๖.๒ กิจกรรมคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำนด้ำน 
กำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
และควำมโปร่งใส 

๑๖.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม 

๑๗. โครงกำรสนับสนนุกำรขบัเคลื่อนคุณธรรม
จรยิธรรมธรรมำภบิำล และควำมโปรง่ใส 

๑๗.๑ กำรประชุมสัมมนำชี้แจงแผนส่งเสริม 
สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑๗.๒ กิจกรรมกำรเพ่ิมและพัฒนำ EQ  
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
๑๘. โครงกำรเรยีนรู้กระบวนกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 

- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง  
ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
๑๙. โครงกำรส่งเสรมิกำรปฏบิตัิตำมหลกัปรชัญำ
เศรษฐกจิพอเพยีง    

- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ 
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมโครงกำรตำมแผนพฒันำบุคลำกรฯ 
๑. แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๒ 

จ ำนวน ๑๙ หลักสตูร/กจิกรรม 
๒. แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๓ 

จ ำนวน ๓ หลักสตูร/กจิกรรม 
๓. แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๔ 
     จ ำนวน ๑๐ หลักสตูร/กจิกรรม 



 
๖๘ 

 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตักิำรพัฒนำบคุลำกร ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
๖๙ 

แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาบคุลากร ส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๑๙ โครงการ (จ าแนกรายหลกัสตูร/กจิกรรม จ านวน ๓๒ หลกัสตูร/กจิกรรม) 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. โครงการพฒันาความรูค้วามสามารถที่
จ าเปน็ส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นนติบิญัญตัิ
และการตดิตามงานตามยทุธศาสตรช์าติ 
๑.๑ หลักสตูร การจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนงานตดิตามเสนอแนะ เรง่รัดการ
ปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าบทวิเคราะห์เพื่อสนบัสนุนงาน
ติดตามเสนอแนะ เร่งรดัการปฏิรปู
ประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ 
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
วิทยากร และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จากส านัก
วิชาการ ส านักกฎหมาย 
ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
และส านักนโยบายและแผน 
รวมจ านวน ๒๓๖ คน 

 

   

๒๐๗,๐๐๐ 

๑.๒ หลักสตูร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ  

สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับปฏิบตักิาร
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏริูปประเทศ 
ระยะเวลา : จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
วิทยากร และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการรายงานระบบตดิตาม
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) จากส านัก
กรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และ 
ส านักนโยบายและแผน  
รวมจ านวน ๔๔ คน 

 

   

๓๐,๐๐๐ 

๑.๓ หลักสตูร การเสริมสร้างเทคนิค 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  

 - การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับเทคนคิ 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
ระยะเวลา : จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
วิทยากร ผู้ปฏิบตัิหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องราวร้องทุกข์ 
จ านวน ๓๑ คน 

    

๑๑๒,๐๐๐ 

๑.๔ หลักสตูร การพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 

 - การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภาของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จ านวน ๓๐ คน 

    

๘๐,๐๐๐ 



 
๗๐ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.๕ หลักสตูร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
สายงานวิทยาการ    

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพส าหรบัสายงานวิทยาการ 
เป็นการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ
สายงานวิทยากร (จากส านักท่ีไม่ได้
เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ ๑ 
หลักสตูร ๑.๑)  
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งวิทยากร 
จากส านักงานประธาน
วุฒิสภา ส านักประชาสัมพันธ ์ 
ส านักก ากับและตรวจสอบ 
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข 
ส านักการพิมพ์ และกลุม่
ช่วยอ านวยการนักบริหาร 
รวมจ านวน ๔๒ คน 

    

๕๐,๐๐๐ 

๑.๖ หลักสตูร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล  

 - การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพส าหรบัสายงานทรัพยากร
บุคคล 
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล จากส านัก
บริหารงานกลางและส านัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จ านวน ๓๐ คน 

    

๕๓,๕๐๐ 

๑.๗ หลักสตูร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
สายงานวิเทศสัมพันธ์ 

 - การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพส าหรบัสายงานวเิทศ
สัมพันธ์ 
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ จากส านักการ
ต่างประเทศและส านัก
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
๒๐ คน 

    

๕๙,๐๐๐ 

๒. โครงการพฒันาทักษะทีจ่ าเปน็ส าหรบั
การปฏบิตังิานดา้นนติบิญัญตัแิละการ
ตดิตามงานตามยทุธศาสตรช์าต ิ
๒.๑ หลักสตูร การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
 
 

- การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
ระยะเวลา : 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓ กลุ่ม ดังนี ้
๑. กลุ่มผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี จ านวน ๑๘ ช่ัวโมง 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม 
๑) กลุ่มผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลย ี  

 - ข้าราชการต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒๓ คน และ 

    

๓๔๐,๐๐๐ 



 
๗๑ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน 

๒. กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและ
วิชาการ จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
๓. กลุ่มผู้ปฏิบตัิงานอ่ืน  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ คน 
รวมจ านวน ๒๗ คน 
๒) กลุ่มผู้ท างานด้าน
นโยบายและวิชาการ 

- ข้าราชการประเภท
วิชาการ จ านวน ๑๘๑ คน 
ประกอบด้วย 
๑. ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
จ านวน ๔๐ คน (จากส านัก
การประชุม (๑๕ คน) ส านัก
ก ากับและตรวจสอบ (๘ คน) 
ส านักงานประธานวุฒสิภา 
(๑๓ คน) ส านักบริหารงาน
กลาง (๒ คน) ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (๑ คน) 
และส านักรายงานการ
ประชุมและชวเลข (๑ คน) 
๒. ข้าราชการต าแหน่ง
วิทยากร จ านวน ๔๒ คน 
(จากส านักก ากับและ
ตรวจสอบ (๗ คน)  
ส านักงานประธานวุฒสิภา 
(๑๐ คน) ส านักรายงานการ
ประชุมและชวเลข (๓ คน) 
ส านักการพิมพ์ (๓ คน) 
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (๒ คน) 
ส านักประชาสัมพนัธ์ (๑๕ คน) 



 
๗๒ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

และกลุม่ช่วยอ านวยการ 
นักบริหาร (๒ คน) 
๓. ข้าราชการสายงานอื่น  
ได้แก่ ต าแหน่งนักบญัชี (๓ 
คน) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(๑๒ คน) นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (๔ คน) 
นักวิชาการพัสดุ (๕ คน)  
นักประชาสัมพันธ์ (๑๗ คน) 
นักวิเทศสัมพันธ์ (๒๐ คน)  
นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ คน) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
(๕ คน) นักทรัพยากรบุคคล 
(๓๐ คน) และบรรณารักษ์ 
(๒ คน) 
หมายเหตุ : นิติกรและ
วิทยากร จาก ส านัก
กฎหมาย ส านักกรรมาธิการ 
๑,๒,๓ ส านักวิชาการ และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการที่ ๑ หลักสตูร ๑.๑ 
แล้ว ซึ่งจะมีการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการน าเสนอ 
บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 
๓) กลุ่มผู้ปฏิบตัิงานอ่ืน 

ข้าราชการต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ (๓๒๗ คน) 



 
๗๓ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๒ หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    
 

 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
โดยการฝึกอบรมจากคอรส์ Online 
และอบรมในห้องเรียน รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จ าลอง 
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ต่างจังหวัด 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
จ านวน ๑๕ คน 

    

๘๗,๐๐๐ 

๓. โครงการพฒันาสมรรถนะทีจ่ าเปน็
ส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นนติบิญัญตั ิ
และการตดิตามงานตามยทุธศาสตรช์าต ิ
๓.๑ หลักสตูร การเสริมสร้างการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวตักรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ เพื่อขับเคลือ่นสู่
องค์กรสมรรถนะสูง  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีผล
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
เรื่องที่ได้รบัการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได ้

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง และเป็นการอบรม
หลักการและการประยุกต์ใช้ Design 
Thinking) 
ระยะเวลา : จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน 
จ านวน ๘๓ คน 

    

๑๑๕,๐๐๐ 

๓.๒ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่งใน
ระดับทีสู่งขึ้น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
ตามที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการอบรมมีผล
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
เรื่องที่ได้รบัการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 

 - การชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ และ
ช านาญการพิเศษ และแนวทางการ
จัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอรับการ
ประเมินฯ 
ระยะเวลา : จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และ
ช านาญการ ผู้ครบประเมินฯ 
ปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓๓ คน     

๒๘,๐๐๐ 

๔. โครงการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร 
กิจกรรม การสมัมนาและศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร กิจกรรมการสมัมนาและ 

- การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน 
การบริหารจัดการองค์กรส าหรับ
ผู้บริหาร  
 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๒๖ คน 

  

 

 

๕๗๐,๐๐๐ 



 
๗๔ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ให้กับผู้บริหารของส านักงานฯ 
จ านวน ๑ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
กิจกรรมการสมัมนาและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กรมีความพงึ
พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลา : จ านวน ๑๘ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
และต่างจังหวัด 

๕. โครงการพฒันาขา้ราชการรฐัสภาใน
ต าแหนง่นติกิรใหเ้ปน็นักกฎหมายนติบิญัญตั ิ

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้รับการโครงการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง 
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนติิบัญญตัิ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้
เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต้องผา่น 
การทดสอบและจะต้องไดค้ะแนนการ
ทดสอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร ระดับ
ช านาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัตเิตรียมเขา้สู่
ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบญัญัต ิ
ระยะเวลา : จ านวน ๒๗๐ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
หรือหน่วยงานภายนอก 
 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
ระดับช านาญการพิเศษ  
และระดับเชี่ยวชาญ  
ที่มีคุณสมบัตเิตรยีมเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมาย 
นิติบัญญตั ิ   

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการพฒันาการจดัการความรูแ้ละ
ระบบการเรยีนรูข้ององคก์ร   
๖.๑ กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
๖.๒ กิจกรรม การเพิ่มความเช่ือมัน่ให้
บุคลากรในการให้บริการทางวิชาการด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใน
เชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ) 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาทีจ่ัดท า
ขึ้นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู ้
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เกีย่วข้องกับองค์
ความรูส้ามรถน าความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- การอบรมเพื่อเสริมสรา้งความรู ้
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานจัดการ
ความรู้ให้แก่ทีมงานจัดการความรู ้
การจัดกิจกรรมจัดการความรู/้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้ง การจัด
กิจกรรมวันแห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

  

 

 

๑๔๐,๐๐๐ 



 
๗๕ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๖.๓ กิจกรรม การจัดกิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day)  

 ระยะเวลา : 
๑. การอบรมฯ จ านวน ๑ ช่ัวโมง 
๒. กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ  
จ านวน ๖ ครั้ง 
๓. กิจกรรม KM Day  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๗. โครงการพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันา
รายบคุคล (Individual development 
plan : IDP)   

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑก์าร
ทดสอบความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
ระยะเวลา : จ านวน ๓ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรของส านักงานฯ  
ที่เป็นตัวแทนส านัก  
จ านวน ๓๒๐ คน 

    

๓๐,๐๐๐ 

๘. โครงการสง่บคุลากรไปศกึษา/ฝกึอบรม
กบัหนว่ยงานภายนอก 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมใน
หลักสตูรตา่งๆ กับหน่วยงานภายนอก 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕ หลักสตูร และ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการอบรมได้
จัดท ารายงานผลการศึกษา/อบรมใน
หลักสตูรตา่งๆ กับหน่วยงานภายนอก 

- การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกบั
หน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่
จ าเป็นและสอดคล้องต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ระยะเวลา : 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 
ณ หน่วยงานภายนอก 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

 

  

๑,๗๔๙,๑๐๐ 
๑,๐๑๑,๕๐๐ 
๗๓๗,๖๐๐ 

         



 
๗๖ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๙. โครงการพฒันาบคุลากรส านกังาน
เลขาธกิารวฒุสิภา ณ ตา่งประเทศ 
- การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ส าหรับหลักสตูรฝึกอบรมภายนอก 
ที่มีการศึกษาดูงานตา่งประเทศ) 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา
ได้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๕ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าเอกสารรายงาน
ผลการเยือน และการศึกษาดูงาน  
ณ ต่างประเทศ จ านวน ๕ ฉบับ 
 

- การพัฒนาบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ณ ต่างประเทศ 
เป็นการพัฒนาส าหรับหลักสตูร
ฝึกอบรมภายนอก 
ที่มีการศึกษาดูงานตา่งประเทศ 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ ณ ต่างประเทศ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

 

  

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา
อยา่งตอ่เนือ่ง 
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท 
ภายในประเทศ 
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ส านักงานฯ มีแนวทางในการจัดสรร
ทุนการศึกษาท่ีสอดคล้องและเป็น
ประโยชน์ต่อส านักงานฯ  
จ านวน ๑ ฉบับ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ส านักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษา/ทุน
ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาโท-ปริญญาเอก หรือ 
ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
จ านวน ๓ ทุน 

- การจัดสรรทุนการศึกษา และทนุ
การฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

 

  

๕๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการ
ส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไทยกบั
ตา่งประเทศ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ข้าราชการส านักงานฯ ไดเ้ข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๑ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
ระบบงานรัฐสภาต่างประเทศและมี
แนวทางในการพัฒนางานขององค์กรโดย
จัดท าเอกสารรายงานผลการแลกเปลีย่น  
ณ ต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบับ 

- จัดการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกบั
ต่างประเทศ เพ่ือใหไ้ด้รบัความรู้และ
ประสบการณ์ด้านระบบงานรัฐสภา
กับเจ้าหน้าที่รัฐสภาต่างประเทศ 
ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ต่างประเทศ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

 

  

๕๐๐,๐๐๐ 



 
๗๗ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๒. โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละ
สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การท างานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและมคีวามสขุ 
๑๒.๑) กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันของบุคลากร 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข 
ในระดับร้อยละ ๖๐ 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพชีวิต 
และความผูกพันของบุคลากร 
ระยะเวลา : จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะท างานฯ แผน
เสรมิสร้างความผาสุกฯ  
และตัวแทนส านัก 
 จ านวน ๔๕ คน 

    

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๒.๒) กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการท างาน 
(Work - Life Balance) 

 - จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสมดลุ
ของชีวิตส่วนตัวกับการท างาน (Work 
- Life Balance) 
ระยะเวลา : จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ที่มีอายุ ๕๐ ปี ข้ึนไป  
จ านวน ๕๐ คน 

 

 

  

๓๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจดา้นความรบัผดิชอบตอ่
สงัคม (CSR) และสิง่แวดลอ้ม 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ร่วมโครงการครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนนุ
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
และสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา : จ านวน ๓ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๒๖๐ คน 

 

 

  

๓๘,๐๐๐ 

 
 
 

   
    

 



 
๗๘ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔. โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กร
และคา่นยิมหลกัเพือ่น าไปสูก่ารบรรลุ
เปา้หมายขององคก์ร 

๑๔.๑) รณรงค์วัฒนธรรมจ าขึ้นใจ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้ปฏิบตัิตามวัฒนธรรมองค์กร “สามัคคี
มีวินัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา 

- จัดกิจกรรมการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านยิมหลักเพื่อน าไปสู่
การบรรลุเปา้หมายขององค์กร โดย
การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้จ า
ขึ้นใจ 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

    

๑๖๘,๔๐๐ 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

๑๔.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
พลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม” 

มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธ์ิ” - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสา 
เพื่อสังคม” 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็น 
จิตอาสา 

    

๖๓,๔๐๐ 

๑๔.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร 
กับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา 

 - จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

    

๗๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากร 
ใหป้ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมเจา้หนา้ที่
รฐัสภา 
๑๕.๑ สมัมนาสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมเจา้หน้าท่ีรัฐสภา โดยการ 
จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาฉบับใหม ่

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

 

  

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 

๕๘,๔๐๐ 



 
๗๙ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๕.๒ การศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การส่งเสริม
บุคลากรให้ปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการได้
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมเจา้หน้าท่ีรัฐสภา โดยการ 
จัดการศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การ
ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

คณะท างานส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม
ประจ าส านัก/กลุ่ม 

    

๑๐๑,๖๐๐ 

๑๖. โครงการคดัเลอืกและเชดิชเูกยีรตกิาร
ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
รฐัสภา 
๑๖.๑ กิจกรรมคดัเลือกข้าราชการ 
ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๙๕ ของหน่วยงานในสังกดั
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมคดัเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่นและส านัก 
ที่มีผลงานดา้นการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใสเข้าร่วมคัดเลือกส านักท่ีมีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม 

 - จัดกิจกรรมคดัเลือกและเชิดชู
เกียรติการปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น 
ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาทีส่ านัก/
กลุ่มงานเสนอช่ือ 

 

 

  

๒๑๔,๕๐๐ 
 
 

๖๔,๐๐๐ 

๑๖.๒ กิจกรรมคดัเลือกส านักท่ีมผีลงาน 
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 

ข้าราชการรัฐสภา 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
(๑) ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรที่ไดร้ับ 
การเสนอช่ือเป็นข้าราชการผูม้ีคณุธรรม
และจริยธรรมดเีด่น ได้รับคะแนนในการ
คัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ของ
คะแนนรวมและส านักท่ีเข้าร่วมคดัเลือก
ส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสรมิตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

- จัดกิจกรรมคัดเลือกและเชิดชูเกยีรติ
การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา โดยการคัดเลือก
ส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสรมิตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส 
ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ส านัก/กลุ่มงาน ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 

 

  

๓๕,๘๐๐ 

๑๖.๓ กิจกรรมวันแห่งคณุธรรม ๒๕๖๓ และไดร้ับคะแนนไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวมตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่ก าหนด 
 

- จัดกิจกรรมคัดเลือกและเชิดชูเกยีรติ
การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา โดยการจัดกิจกรรม
วันแห่งคุณธรรม 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๓๐๐ คน 

 

 

  

๑๑๔,๗๐๐ 



 
๘๐ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

 (๒)  ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด (๓๐๐ คน) เข้าร่วมพิธีมอบเข็ม
เชิดชูเกียรติ โล่ ยกย่องประกาศเกยีรติ
คุณและเกียรติบัตรแก่ผูม้ีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น และส านักท่ีมีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 

    

 

๑๗. โครงการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นคณุธรรม
จรยิธรรมธรรมาภบิาล และความโปรง่ใส 
๑๗.๑ การประชุมสัมมนาช้ีแจงแผนส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับหลักคณุธรรม จรยิธรรม  
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการ 
ใช้หลักคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

 - จัดกิจกรรมการสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส 
โดยการจัดประชุมสมัมนาช้ีแจงแผน
ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา และ
คณะท างานด้านส่งเสริม
คุณธรรมฯ ประจ าส านัก/
กลุ่ม 

    

๒๕๓,๙๐๐ 
 

๑๑,๐๐๐ 

๑๗.๒) กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนา  
EQ เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการท างาน 

 - จัดกิจกรรมการสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส 
โดยการจัดกิจกรรมการเพิ่มและ
พัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 
ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

  

๒๔๒,๙๐๐ 



 
๘๑ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๘. โครงการเรยีนรูก้ระบวนการปอ้งกนั
และปราบปรามการทจุรติส านกังาน
เลขาธกิารวฒุสิภา 
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

- จัดการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
เรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา โดยการศึกษา 
ดูงานพิพิธภัณฑ์ตา้นโกง  
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ 
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และ
ข้าราชการประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส องส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

    

๑๙,๓๐๐ 

๑๙. โครงการสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย ์
การเรยีนรู้การพัฒนาตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการได้
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการด ารงชีวิต
ส่วนตน 

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบตัิ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ณ ศนูย์ 
การเรยีนรู้การพัฒนาตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ 
ณ หน่วยงานภายนอก 

ข้าราชการประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

   

๑๗๑,๘๐๐ 

 
 
 


