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คำนำ
ด้ วยส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำ ได้ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒ นำบุ คลำกรของ
สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อใช้ เป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บั ติ งำน
ด้ำนกำรพั ฒ นำบุ คลำกรของสำนั กงำนฯ ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร ภำยใต้ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับกำรจัดสรร โดยได้พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพั ฒ นำบุ คลำกรของส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำ ซึ่ งประกอบด้ วย นโยบำยของประธำนวุ ฒิ สภำ
รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง และผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และปัจจัยสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมจำเป็นขององค์กร ผู้รับบริกำรและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำบุ คลำกรของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่ งเน้ น
กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอั งกฤษเพื่ อ รองรั บ กำรเป็ น รั ฐ บำลดิ จิ ทั ล ในอนำคตต่ อ ไป รวมทั้ ง กำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะ
ในกำรปฏิ บั ติ งำน และกำรส่ งเสริ มให้ บุ คลำกรของส ำนั กงำนฯ มี คุ ณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่ งใส
ในกำรปฏิบัติงำน กำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
ตลอดจนถึ ง กำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ภำพชี วิ ต แรงจู ง ใจในกำรท ำงำนและกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ต่อกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อควำมผูกพันองค์กร
บัดนี้ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรพัฒ นำ
ทรั พ ยำกรบุ ค คลดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโครงกำรและกิ จ กรรม ด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร
จำนวน ๑๙ โครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิ กำรวุฒิ สภำ ที่ครอบคลุม
ทุกประเภทและทุกระดับ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย มีทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะภำษำอังกฤษ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบตั ิงำน ได้ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กร สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลง
และสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยำกรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีควำมสำคัญ อย่ำงยิ่ง
ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนทุ ก ประเภท ดั ง นั้ น กำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลจึ ง ถู ก ก ำหนดให้ เป็ น นโยบำย
ที่มีควำมสำคัญและจัดเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็นได้จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๑ ซึ่งให้ ควำมสำคัญ กับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์โดยให้ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ดังนั้น กำรพัฒนำ
ในระยะยำวจึงต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ กับ กำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำคนให้ มี ค วำมสมบู รณ์ ซึ่ งจะต้ อ ง
พัฒนำคนให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
เท่ ำ ทั น กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว เมื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพแวดล้ อ มทั้ งภำยนอกและ
ภำยในประเทศที่ ป รับ เปลี่ ยนรวดเร็ว และซั บ ซ้อ นมำกขึ้ น กำรบริห ำรงำนในองค์ กำรต่ำงๆ จึงเน้ น
ที่ค วำมรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรเป็ น สำคั ญ ในอัน ที่ จะปรับ ตั วให้ ทั น กั บ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของชำติ
ได้กำหนดเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ในกำรเป็ นองค์ กรหลั กด้ ำนนิ ติ บั ญ ญั ติ ของประเทศที่ มี สมรรถนะสู ง ในกำรสนั บสนุ น ภำรกิ จวุ ฒิ สภำ
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ โดยถือ
เป็น ทรัพยำกรสำคัญที่ น ำยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ไปสู่ กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น สำนักงำนฯ
จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
และพั ฒ นำควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชี พ โดยมุ่ งเน้ นให้ บุ คลำกรพั ฒ นำตนเองอย่ ำงต่ อเนื่ องควบคู่ กั บ
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใสและกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริมแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร
ตลอดจนกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อรองรับกับสภำพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อันจะส่งผลให้กำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุฒิ ส ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพของบุคลำกร
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุน แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๒.๒. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒.๓ เพื่ อส่งเสริมให้ บุคลำกรมีคุณ ธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวติ ควำมผูกพันและแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกร
๑

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

๒
๓. ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
ผู้บริหำรระดับสูง
๑. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร และกำหนดนโยบำยที่ชัดเจน
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒. สนั บ สนุ น งบประมำณที่ เพี ย งพอและเหมำะสมต่ อ กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคล
ผู้บังคับบัญชำในสำยงำน
๑. ผู้บังคับบัญ ชำทุกระดับให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรพัฒ นำตนเอง และมีมำตรกำรกระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตระหนักและสนใจพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๒. ผู้บังคับบัญชำต้องพัฒนำ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยให้คำปรึกษำ คำแนะนำและ
พิจำรณำว่ำบุคคลใดควรได้รับกำรพัฒนำ/ฝึกอบรมด้ำนใด และดำเนินกำรพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้บังคับบัญชำให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำ
๔. ผู้บังคับบัญชำเปิดโอกำสให้ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ แสดงควำมคิดเห็นหรือนำควำมรู้ที่ได้
รับมำพัฒนำหรือปรับปรุงงำน โดยอำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ตำมสมควร
บุคลำกร
๑. บุคลำกรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองตลอดเวลำ
๒. บุคลำกรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
๓. บุคลำกรต้องให้ควำมสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำและฝึกอบรม
๔. บุคลำกรเป็นผู้มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ
๔. ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รบั
๔.๑ มีแผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุ น
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๔.๒. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๔.๓ บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปรงใส สำมำรถปฏิบัติงำน
โดยยึดถือหลักประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๔.๔ บุคลำกรได้เรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงกำรตระหนักถึง
กำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในภำครัฐ
๔.๕ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมผูกพันและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำให้บรรลุเป้ำหมำย

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓
บทที่ ๒
กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรพัฒนำบุคลำกร
กำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรพั ฒ นำบุ คลำกร ส ำนั กงำนเลขำธิกำรวุ ฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำนฯ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนั ก งำนฯ ทั้ ง ภำยนอกและภำยในองค์ ก ร โดยกำรวิ เครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน ได้ แ ก่
แผนปฏิ บั ติ รำชกำรส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูง ได้แก่ ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ และประธำน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของงำนรำชกำรของรั ฐ สภำ หน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจของวุ ฒิ สภำตำมรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อให้แผนพัฒนำบุคลำกรได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ
ควำมคิ ด เห็ น ของบุ ค ลำกร รวมทั้ ง กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยนอกที่ เกี่ ย วข้ อ งอั น ได้ แ ก่
แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิ รูปประเทศ ที่มุ่งเน้น กำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงต้องให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนถึงผลกระทบกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของสำนั ก งำนฯ ได้แ ก่ สถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ สังคม กำรเมืองของไทย
ในปัจจุบัน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร
ของสำนั กงำนฯ สำหรับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำโดยตรง และหน่วยงำนภำยในสำนักงำนฯ
ทุกหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดัน
กำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย
โดยข้ อ มู ล ที่ น ำมำใช้ ในกำรวิ เครำะห์ เพื่ อ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร ส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง
๒. แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๔. หน้ำที่และอำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
๕. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
- แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
- แผนปฏิ บั ติ กำรขับเคลื่ อนวัฒนธรรมองค์ กรและส ำนั กพอเพี ยงต้ ำนทุ จริตของสำนั กงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
- แผนสร้ำงเสริม ควำมผำสุก พั ฒ นำคุณ ภำพชีวิต และควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
- แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔
๖. มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
- มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
- ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กันยำย ๒๕๖๑)
๗. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๙. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ปี ๒๕๖๒
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
๑๐. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน
ควำมสอดคล้องกับกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ควำมสอดคล้อง
อำนำจ

ประเด็นมุง่ เน้นในกำรพัฒนำบุคลำกร

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

บุคลำกรมีสมรรนถะสูง มีควำมทันสมัย
และทันต่อกำรเปลีย่ นแปลง

แผนกำรปฏิรปู ประเทศ

บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ระบบ
ดิจิทลั เพือ่ สนับสนุนกำรทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

นโยบำยรัฐบำลให้ควำมสำคัญ
ได้แก่ Thailand 4.0

มีผู้นำกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำมำรถขับเคลื่อน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจในบรรลุเป้ำหมำย

หน้ำทีแ่ ละอำนำจของวุฒสิ ภำตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
แผนปฏิบตั ิกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิ ภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ขององค์กรและผูร้ บั บริกำร

บุคลำกรยึดมั่นหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พัฒนำคุณภำพชีวติ กำรทำงำนของบุคลำกรให้มี
ควำมสุขตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และมีจติ สำนึกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
กำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และควำมคุม้ ค่ำ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลในการวิเคราะห์

นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง
 ประธานวุฒสิ ภา
 รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึง่
 รองประธานวุฒิสภา คนทีส่ อง
 ประธาน อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนปฏิรปู ประเทศ
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0
หน้าทีแ่ ละอานาจของวุฒสิ ภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
และผลักดันการปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
การประเมินความคุ้มค่า
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นในการปฏิบตั งิ านที่ ก.ร. กาหนด

ระบบการบริหารงานบุคคล
 ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ
 ระบบสืบทอดตาแหน่งนักบริหาร
 ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง
 ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 256๓ – 256๕
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ
เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศและการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริหารเชิงรุกและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

การเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการสู่การพัฒนาบุคลากร
 การนาผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) และการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากร ไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล

การเสริมสร้างความผาสุกพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันของบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน

แผนการจัดการความรู้ฯ
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

แผนปฏิบตั กิ าร
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๑๙ โครงการ
(๓๒ หลักสูตร/กิจกรรม)
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
 ระยะเวลาดาเนินการ
 งบประมาณของโครงการ
 ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร
จานวน ๘,๘๐๖,๕00 บาท



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

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง๒
ประธำนวุฒิสภำ (ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)
๑. ขอให้ เตรีย มความพร้อ มเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ และภารกิจด้านการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านบุคลากร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ขอให้ ปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สามัคคี เพื่อร่วมกันพั ฒนาประเทศและส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓. ขอให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็น ประมุขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างทั่วถึง
๔. ขอให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รองประธำนวุฒสิ ภำ คนที่หนึ่ง (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) ได้มอบวิสัยทัศน์และนโยบำย ดังนี้
วิสัยทัศน์ : VISION
ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ภายใต้ ค วามร่ว มมื อ ของทุ ก ฝ่ ายอย่ างเป็ น หนึ่ งเดี ย ว และให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน
นโยบำย : POLICY
นโยบายการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ คือ
๑. ควรเรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด,
มีวินัยในตัวเอง, มีอุดมการณ์ต่อการทางานและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
๒. นานโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการของผู้นาองค์กรสู่การปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์
๓. ทางานเป็นทีม อย่างมืออาชีพ มีการสื่อสารที่ดี มีระบบทางานที่ทันสมัยโดยต้องแสวงหา
และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (นายศุภชัย สมเจริญ)
๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทั้งในงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของวุฒิสภา และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอานาจ เพื่อนามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน เน้นให้บุคลากร
ทางานเชิงรุก
๒

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, คำกล่ำวมอบนโยบำยในโอกำสลงนำมคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ จำก
https://www.senate.go.th/view/1/นโยบำยของสำนักงำน/TH-TH
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗
๒. พัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิ ชาการ งานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมทั้ ง ด้ า นอื่ น ๆ โดยการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยให้ ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตนเป็นกลาง และมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการ
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๔. บูรณาการการทางาน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของ
วุฒิสภาให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๑. แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำฉบั บ ใหม่ ผู้ บ ริ ห ำรได้ ให้ ค วำมส ำคั ญ
และคำนึงถึงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. กำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร จะต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำทักษะและควำมรู้
ทั้งด้ำนวิชำกำร กฎหมำย และในเรื่องของกำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ข้ำรำชกำรทุกระดับ
สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นบุคลำกรที่ดี เก่ง
มีคุณภำพ และมีควำมสุข
๓. ยกระดับกำรปฏิบัติงำนโดยให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรทำงำนแบบบูรณำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกับหน่ว ยงำนภำยนอกเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอันจะส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์องค์กร
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ มี ก ำรก ำหนดโครงกำรและกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของผู้ บริ หำรระดั บสู ง
โดยกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นมืออำชีพทั้งด้ำนวิชำกำร
และกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล ยึดเพื่อรองรับรัฐบำลดิจิทัล และส่งเสริมให้บุคลำกร
มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของบุคลำกร ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพัน ในกำรทำงำน
ให้ กับ บุคลำกร และสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรำ
พระรำชบัญญัติและภำรกิจต่ำงๆ ของสำนักงำนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม
สมรรถนะสูง
ควำมหมำย : ระบบงำนดี (แผนงำน แผนเงิน แผนคน) มีคนเก่งที่มีองค์ควำมรู้และควำม
เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนสูง คนดี เป็นผู้ที่สำมำรถเชื่อถือไว้วำงใจได้ มีสุขภำวะที่ดีและมีธรรมำภิบำล
มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ทุกขั้นตอน ทันสมัย บุคลำกรต้องมีทักษะกำรใช้ดิจิทัล โดยมีกำรคิดวิเครำะห์
และสำมำรถนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง มีระบบฐำนข้ อมูลสำรสนเทศมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน และสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ มีกำรบูรณำกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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รวมทั้ งมุ่ ง เน้ น กำรสร้ ำ งนวั ต กรรมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
สนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ
ควำมหมำย : หน้ ำที่และอำนำจของวุฒิ สภำตำมรัฐธรรมนูญ ภำรกิจด้ำนนิติบัญญั ติของ
วุฒิสภำบรรลุสำเร็จตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญอันส่งผลให้ประชำชนและประเทศชำติ มีควำ ม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม
ควำมหมำย : กระบวนกำรทำงนิติบัญญัติมีประสิทธิภำพสูงและโปร่งใสประเทศชำติมีกฎหมำย
ที่เหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอันส่งผลให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
๑. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ
๒. สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะและเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๓. ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวิชำกำรของวุฒิสภำ
๔. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลและทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง
๕. พัฒ นำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิป ไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
แผนปฏิบัติรำชกำรและแนวทำงกำรพัฒนำ
เรื่องที่ ๑ ยกระดับกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑.๑ ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยงำนด้ำนวิชำกำรและข้อมูลกำรวิจัยให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๑.๒ พัฒนำเครือข่ำย และควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนงำนวุฒิสภำ
เรื่องที่ ๒ พัฒ นำงำนด้ำนกำรติดตำมเสนอแนะ และเร่งรัดกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
ประเทศและกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
แนวทำงกำรพัฒนำ
- พัฒนำกลไกกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจของวุฒสิ ภำในกำรติดตำม เสนอแนะ และ
เร่งรัดกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ และกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
เรื่องที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเชิงรุก
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๑ พั ฒ นำระบบบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลให้ ส อดรั บ และสนั บ สนุ น ภำรกิ จ ขององค์ ก ร
ทั้งในปัจจุบันและอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๒ พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ศั ก ยภำพขั บ เคลื่อ นยุ ท ธศำสตร์อ งค์ ก รได้ อ ย่ำงเป็ น ระบบและ
หลำกหลำย
๓.๓ สร้ำงเสริม และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิต กำรท ำงำนของบุ คลำกรทั้ งสภำพแวดล้อ มและ
บรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร
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๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรม เพื่อให้เอื้อต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร
เรื่องที่ ๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง
แนวทำงกำรพัฒนำ
๔.๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
๔.๒ ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน
๔.๓ พัฒ นำระบบงำนและฐำนข้อมูลโดยมีกำรบูรณำกำร กำรเปิด กว้ำงและเชื่อมโยงกัน
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น Digital Senate
เรื่อ งที่ ๕ พั ฒ นำและเสริม สร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิป ไตยอันมี พระมหำกษั ต ริย์
ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๕.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องต่อกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอัน มีพ ระมหำกษั ต ริย์ท รงเป็น ประมุ ขและวัฒ นธรรมทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย
๕.๒ จัด ทำสื่อเกี่ยวกับกำรให้ ค วำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อัน มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชำชนผ่ำนหน่วยงำนและช่องทำงต่ำงๆ
๕.๓ ส่งเสริมกำรมีส่ ว นร่ว มในทำงกำรเมื อ งกำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตย อัน มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของวุฒิสภำ
วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมหลัก
๑. สำมัคคีมีวินัย
๒. สุจริตโปร่งใส
๓. รอบรู้งำนสภำ
๔. มีจิตอำสำ
๕. มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนฯ ดังกล่ำว ได้กำหนดให้กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่ง
ในเรื่องที่ ๓ เกี่ยวกับพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริหำร
เชิงรุกและทั น ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ดังนั้ น กำรจัด ทำแผนปฏิบั ติกำรพั ฒ นำบุ คลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรกำหนดโครงกำรและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ เรื่องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ดังกล่ำว เพื่อพัฒ นำศักยภำพของบุคลำกรให้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและสำมำรถผลักดันควำมสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ ตำมที่กำหนดไว้
รวมถึ งกำรได้ รับ กำรจั ด สรรงบประมำณตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำรของสำนั ก งำนเลขำธิก ำรวุ ฒิ ส ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
อ.ก.ร. เฉพำะกิจ ได้ศึกษำและจัดทำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำและคณะทำงำนศึกษำและจัดทำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำได้รวบรวมประเด็นปัจจัยต่ำงๆ กอปรกับผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ผ่ำนมำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน
นำมำดำเนินกำรศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์ และจัดทำเป็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สำหรับกำรบังคับใช้เป็นระยะเวลำ ๕ ปี เพื่อกำหนด
กรอบทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ให้สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติภำรกิจหลักด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญั ติ รวมทั้งสำมำรถรองรับสภำพแวดล้อม
และบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง สร้ำงบุคลำกรของรัฐสภำให้เป็นบุคลำกรที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นคนดี
คนเก่ ง สำมำรถปฏิ บั ติ งำนเพื่ อบรรลุ เป้ ำหมำยของส่ วนรำชกำรสั งกั ดรั ฐสภำได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ที่มีควำมสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
วิสยั ทัศน์
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุ คคลของส่วนรำชกำรสังกั ดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิ บำลให้เป็ นคนดี
คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
๒. ขับเคลื่อนและผลักดันกำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร
๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีศักยภำพสูง
๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์
๑. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก ยึดหลักธรรมำภิบำล รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
๒. ทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม มำตรฐำนทำงจริยธรรม และวินัยข้ำรำชกำร
๓. ทรัพยำกรบุคคลมีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง นำระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกิจ
ด้ำนนิติบัญญัติ
๔. ทรัพยำกรบุคคลมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุข ควำมสมดุล รักและผูกพันต่อองค์กร
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพยึดหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และนำเทคโนโลยี
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๑๑
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต ให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุลตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องและสนับสนุนควำมสำเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่กำหนด ซึ่งโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒ นำบุคลำกรฯ ที่กำหนด มีควำมสอดคล้องกับกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ เพื่อส่ งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยยึดถือ
ผลงำนเป็นหลักตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สำมำรถปฏิบัติภำรกิจของรัฐสภำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมเชี่ยวชำญมีศักยภำพสูง ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้มีควำมสุขตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๔. หน้ำที่และอำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐๓
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ
มำตรำ ๒๕๗ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ต้องดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำ
ด้ำนจิตใจ
(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ำ
(๓) ประชำชนมี ค วำมสุ ข มี คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี และมี ส่ ว นร่ วมในกำรพั ฒ นำประเทศและ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มำตรำ ๒๕๘ ให้ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ก. ด้ำนกำรเมือง
(๑) ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อัน มีพ ระมหำกษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข มี ส่วนร่วมในกำรด ำเนิน กิจ กรรมทำงกำรเมื องรวมตลอดทั้ ง
กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน และให้
ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระปรำศจำกกำรครอบงำไม่ว่ำด้วยทำงใด
(๒) ให้กำรดำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้
พรรคกำรเมื องพั ฒ นำเป็ น สถำบัน ทำงกำรเมือ งของประชำชนซึ่ งมีอุ ด มกำรณ์ ทำงกำรเมืองร่วมกั น
มีกระบวนกำรให้ สมำชิกพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิด ชอบอย่ำงแท้จริงในกำรดำเนิ น
กิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรคัดเลือกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุ ณธรรมจริยธรรม
เข้ำมำเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๓
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๑๒
(๓) มีกลไกที่กำหนดควำมรับผิดชอบของพรรคกำรเมืองในกำรประกำศโฆษณำนโยบำย
ที่มิได้วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ และควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน
(๔) มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน
(๕) มี กลไกแก้ ไขปั ญ หำควำมขั ดแย้ งทำงกำรเมื องโดยสั นติ วิ ธี ภำยใต้ กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
(๑) ให้ มี กำรน ำเทคโนโลยีที่ เหมำะสมมำประยุก ต์ใช้ ในกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดิน และ
กำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ประชำชน
(๒) ให้ มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุ กหน่ วยงำนเข้ำด้วยกัน เพื่ อให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน
(๓) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนกำลังคน
ภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้องดำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของ
หน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน
(๔) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริงเข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและผลสัมฤทธิ์
ของงำนของแต่ ล ะบุ ค คล มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต กล้ ำตั ด สิ น ใจและกระท ำในสิ่ งที่ ถู ก ต้ อ งโดยคิ ด ถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรกำรคุ้มครอง
ป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อำนำจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ
(๕) ให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้
และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน
ค. ด้ำนกฎหมำย
(๑) มีกลไกให้ดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับ
หลักสำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จำเป็น
เพื่อให้กำรทำงำนเกิดควำมคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำม
จำเป็น เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำยเพื่อพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย
(๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชนเข้ ำถึง
ข้อมูลกฎหมำยได้สะดวก และสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำสำระของกฎหมำยได้ง่ำย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย
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๑๓
ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
(๑) ให้มีกำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์
ให้ เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธ รรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำงกลไกเพื่ อให้มีกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม
(๒) ปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำน
สอบสวนกั บ พนั ก งำนอั ย กำรอย่ำงเหมำะสม กำหนดระยะเวลำในกำรปฏิ บั ติห น้ ำที่ ของเจ้ำหน้ ำที่
ที่ เกี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ำยให้ ชั ด เจนเพื่ อมิ ให้ คดี ขำดอำยุค วำม และสร้ำงควำมเชื่อ มั่น ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่
ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำรสอบสวนคดีอำญำ รวมทั้งกำหนดให้กำรสอบสวน
ต้องใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์ และจัดให้มีบริกำรทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วยงำน
ที่มีอิสระจำกกันเพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก
(๓) เสริมสร้ำงและพัฒ นำวัฒ นธรรมองค์กรขององค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้องในกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มุ่งอำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๔) ดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับ
หน้ำที่ อำนำจ และภำรกิจของตำรวจให้เหมำะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของข้ำรำชกำรตำรวจให้เกิดประสิทธิภำพ มีหลักประกันว่ำข้ำรำชกำรตำรวจจะได้รับค่ำตอบแทน
ที่เหมำะสมได้รับควำมเป็นธรรมในกำรแต่งตั้ง และโยกย้ำย และกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบตำม
ระบบคุ ณ ธรรมที่ ชั ด เจน ซึ่ ง ในกำรพิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ ำ ยต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง อำวุ โ สและควำมรู้
ควำมสำมำรถประกอบกันเพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อำณัติ
ของบุคคลใด มีประสิทธิภำพและภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน
จ. ด้ำนกำรศึกษำ
(๑) ให้สำมำรถเริ่มดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำม
มำตรำ ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
(๒) ให้ ดำเนิ น กำรตรำกฎหมำยเพื่ อจัด ตั้งกองทุน ตำมมำตรำ ๕๔ วรรคหก ให้ แล้วเสร็จ
ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๓) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้
ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล
ของผู้ประกอบวิชำชีพครู
(๔) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด
และปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชำติและระดับพื้นที่
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๑๔
ฉ. ด้ำนเศรษฐกิจ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชำติ
และประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่ำง ๆ อย่ำงยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(๒) สร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำควำมคิดสร้ำงสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) ปรับปรุงระบบภำษีอำกรให้ มีควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ำ เพิ่มพูนรำยได้ของรัฐ
ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และปรั บ ปรุ งระบบกำรจั ด ท ำและกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณให้ มี
ประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล
(๔) สร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบกำรแต่ละขนำดให้มีควำมสำมำรถในกำร
แข่ งขั น อย่ ำ งเหมำะสม และส่ ง เสริ ม กำรประกอบวิ ส ำหกิ จ เพื่ อ สั งคมและวิ ส ำหกิ จ ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้ำงกลไกเพิ่มโอกำสในกำรทำงำนและกำรประกอบอำชีพของประชำชน
ช. ด้ำนอื่น ๆ
(๑) ให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยคำนึงถึง
ควำมต้องกำรใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้งควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศประกอบกัน
(๒) จัดให้มีกำรกระจำยกำรถือครองที่ดนิ อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ
กำรถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่ำงเป็นระบบ
(๓) จัดให้ มีระบบจัดกำรและกำจัด ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภำพ เป็นมิต รต่อสิ่งแวดล้อม
และสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน
(๕) ให้ มี ระบบกำรแพทย์ ปฐมภู มิ ที่ มี แพทย์ เวชศำสตร์ครอบครัวดู แลประชำชนในสั ดส่ วน
ที่เหมำะสม
มำตรำ ๒๕๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๖๐ และมำตรำ ๒๖๑ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีวิธีกำร
จัดทำแผน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรปฏิรูป
ประเทศ กำรวัดผลกำรดำเนินกำร และระยะเวลำดำเนินกำรปฏิรูปประเทศทุกด้ำน ซึ่งต้องกำหนดให้
เริ่ม ด ำเนิ น กำรปฏิ รู ป ในแต่ ล ะด้ ำนภำยในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกำศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รวมตลอดทั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังว่ำจะบรรลุในระยะเวลำห้ำปี
ให้ดำเนินกำรตรำกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง และประกำศใช้บังคับภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรปฏิรูป
โดยอำศัยหน้ำที่และอำนำจที่มีอยู่แล้วไปพลำงก่อน
มำตรำ ๒๖๐ ในกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๕๘ ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
(๔) ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อน เป็นประธำน
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๑๕
(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจซึง่ อย่ำงน้อยต้องมีผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติรวมอยู่
ด้วยมีจำนวนตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นกรรมกำร
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อน มีจำนวนเท่ำกับกรรมกำรตำม (๒) เป็นกรรมกำร
(๔) ปลัด กระทรวงกำรคลัง ปลัด กระทรวงมหำดไทย ปลัด กระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำร
สำนักงำนศำลยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
เมื่อครบกำหนดเวลำตำมวรรคสองแล้ว ถ้ำกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จ
ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรตำรวจดำเนินกำรตำมหลักอำวุโสตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๒๖๑ ในกำรปฏิ รูป ตำมมำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำนกำรศึ กษำ ให้ มี คณะกรรมกำรที่ มี
ควำมเป็ น อิ ส ระคณะหนึ่ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ด ำเนิ น กำรศึ ก ษำและจั ด ท ำข้ อ เสนอแนะและ
ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินกำรต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วัน
ประกำศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และให้ ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรศึ ก ษำและจั ด ท ำข้ อ เสนอแนะและ
ร่ำงกฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
วุฒสิ ภำตำมบทเฉพำะกำล๔
สำหรับวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลนั้น นอกจำกจะมีหน้ำที่และอำนำจเช่นเดียวกับวุฒิสภำ
ตำมบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้เพิ่มหน้ำที่และอำนำจโดยเฉพำะ ดังนี้
๑. กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรปู ประเทศ (มำตรำ ๒๗๐)
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล
มีหน้ำที่และอำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖
กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบ ทุก ๓ เดือน ด้วย
๒. กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตเิ พือ่ ดำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรปู ประเทศ
(มำตรำ ๒๗๐)
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย มำตรำ ๒๗๐ บั ญ ญั ติ ว่ ำ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ
ที่จะตรำขึ้นเพื่อดำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจำรณำในที่ประชุมร่วมกัน
ของรั ฐ สภำ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ใ ดที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น ว่ ำ เป็ น ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะตรำขึ้ น
เพื่อดำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธำนรัฐสภำทรำบพร้อมกับกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น

๔

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, หน้ำที่และอำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ ,สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒
จำก https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/hr/role62.pdf, หน้ำ ๑๐-๑๑
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖
๓. กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตทิ วี่ ฒ
ุ สิ ภำหรือสภำผูแ้ ทนรำษฎรยับยัง้ ไว้ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๒)
หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (มำตรำ ๒๗๑)
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๑ บัญญัติให้ในวำระเริ่มแรกภำยในอำยุ
ของวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล (๕ ปี) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎร
ยับยั้งไว้ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระทำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
นั้นเกี่ยวกับ
๓.๑ กำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรือ องค์ ป ระกอบควำมผิ ด ต่ อ ต ำแหน่ งหน้ ำที่ รำชกำรหรื อ
ตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม หรือควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ เฉพำะเมื่อ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำควำมผิดพ้นจำกควำมผิด หรือไม่ต้องรับโทษ
๓.๒ เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ ๒ ใน ๓ ของ
จำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ว่ำมีผลกระทบต่อกำรดำเนินกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงร้ำยแรง
๔. กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นนำยกรัฐมนตรี
(มำตรำ ๒๗๒)
ตำมบทเฉพำะกำล ในระหว่ำง ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภำชุดแรกตำมรัฐธรรมนูญนี้
กำรให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี ให้กระทำใน “ที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภำ” ซึ่งประกอบด้วย “สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร” และ “สมำชิกวุฒิสภำ” มติของรัฐสภำ
ที่ เห็ น ชอบกำรแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลใดให้ เป็ น นำยกรั ฐ มนตรี ต้ อ งกระท ำโดยกำรลงคะแนนโดยเปิ ด เผย
และมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
ดังนั้น หน้ำที่และอำนำจของวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ สำนักงำนฯ ได้กำหนดโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับหน้ำที่
ตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ อำทิ กำรจัดทำบทวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนกำรติดตำม เสนอแนะ
เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และงำนวิชำกำร รวมถึงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำร
ตำมยุท ธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิ รูป ประเทศ เพื่ อให้ บุ คลำกรสำมำรถนำควำมรู้มำปรับ ใช้กั บ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้เป็นอย่ำงดี
๕. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๕.๑ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ โดยให้มี ควำมสอดคล้องกั บภำรกิ จ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำนฯ นโยบำยผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง สภำวะแวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
กำรดำเนินงำนขององค์กร และเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) เพื่ อใช้เป็ นแนวทำงในกำรพั ฒนำองค์ กรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management : KM) ให้หน่วยงำนได้ยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน โดยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
และรองรับต่อต่อสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ได้จัดทำกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่มีควำมสำคัญต่อองค์กร คือควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กร
ให้ บรรลุ เป้ ำหมำย สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรหรื อส่ งผลประโยชน์ ต่ อผู้ รั บบริ กำร และควำมรู้ที่ ช่ วย
แก้ปัญหำหรือดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนขององค์กร โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในกำร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗
วิเครำะห์ รวบรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ และ
พั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำน รวมทั้ ง มี กำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรน ำองค์ ควำมรู้ไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อน ำไปสู่
ผลสั ม ฤทธิ์ ในกำรจั ด กำรควำมรู้ ซึ่ งสนั บ สนุ น กำรบรรลุ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละกำรให้ บ ริ ก ำรที่ ดี ยิ่ งขึ้ น
โดยได้มีแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อนำมำจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
โดยกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ดังนี้
๑. วิเครำะห์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร
๑.๑ สนับสนุนยุทธศำสตร์องค์กร
- จำเป็นต่องำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศำสตร์
- จำเป็นต่อกำรแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรทำงำนสำคัญ และควรเป็น
กระบวนกำรทำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร
- สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดสำคัญของขององค์กร
๑.๒ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
- จำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรทำงำนที่ส่งผลประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
- สอดคล้องกับประเด็นกำรปรับปรุงควำมพึงพอใจเร่งด่วน ๕ ประเด็น
 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรประชำสัมพันธ์องค์กร
 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนนิติบัญญัติ
 งำนด้ำนวิชำกำร
 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๓ เรื่องสำคัญเร่งด่วนหรือปัญหำสำคัญขององค์กร
- จำเป็นต่อกำรดำเนินกำรในเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบันและเตรียมควำมพร้อม
ในอนำคต
- ปัญหำสำคัญเร่งด่วนขององค์กร
๒. จัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ
- คน / กระบวนกำร /เทคโนโลยีกำรจัดกำร
- กำรบ่งชี้ควำมรู้ / กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ /กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ /
กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ / กำรเข้ำถึงควำมรู้ / กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ / กำรเรียนรู้
- ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
ระหว่ำงบุคลำกร และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเชื่อมโยง จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนำกำรทำงำน
๓. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ควำมรู้
- ติ ดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ ประโยชน์ หรือกำรเรี ยนรู้ เพื่ อน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ จริ ง
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรควำมรู้ เช่น กำรพัฒนำงำน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรตัดสินใจ กำรปรับหรือวำงแผนกลยุทธ์และ
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มองค์กรเป็นต้น
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๑๘
ดั งนั้ น กำรจั ด กำรควำมรู้ ข องส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ จั ด กำรควำมรู้ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรสนั บ สนุ น ภำรกิ จ และยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ร
ให้ บรรลุเป้ำหมำย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร เพื่ อพัฒ นำไปสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
๕.๒ แผนยุทธศำสตร์ดำ้ นประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ทิศทำงกำรทำงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของสถำบันนิติบัญญัติ และมีพันธกิจ ดังนี้
๑. สนั บ สนุ น สถำบั น นิ ติ บั ญ ญั ติ ในกำรขั บ เคลื่อ นประชำคมอำเซียนตำมบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ กฎบัตรอำเซียนและพันธกรณีของรัฐสมำชิกอำเซียน และกำรแสดงบทบำทของรัฐสภำ
ในเวทีประชำคมอำเซียนและรัฐสภำระหว่ำงประเทศ
๒. ขับเคลื่อนงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนประชำคมอำเซียน และด้ำนกำรวิจัยและพั ฒ นำกฎหมำยให้ครอบคลุมสำมเสำหลักประชำคม
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยในส่วนของกฎหมำย ได้ แก่ กฎหมำยภำยใน กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
กฎหมำยในอำเซียน และกำรบูรณำกำรกฎหมำย
๓. พั ฒ นำควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นประชำคมอำเซี ย นกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ ำ ยทั้ งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนขยำยขอบเขตควำมร่วมมือที่มีอยู่เดิม
๔. ยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ด้ำนนโยบำย
และภำษำอังกฤษ ภำษำอำเซียนแก่ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลควำมรู้
ไปสู่กำรปฏิบัติ
ยุท ธศำสตร์ด้ำ นประชำคมอำเซีย นของรัฐ สภำ ได้ก ำหนดประเด็น เชิงยุท ธศำสตร์
ที่สำคัญไว้ ๔ ประกำร ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและยกระดับโครงสร้ำง ระบบงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของ
รัฐสภำ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรทำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติในด้ำนประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้รัฐสภำมีศูนย์สำรสนเทศด้ำนประชำคมอำเซียน กำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำเครือข่ำยด้ำนประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของข้ำรำชกำรรัฐสภำให้มีสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำควำมสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น กำร
ตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรในกำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องประชำคมอำเซียนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
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๑๙
๕.๓ แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลือ่ นและผลักดันกำรปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมข้ ำรำชกำรรั ฐสภำ ได้ จัด ท ำยุ ทธศำสตร์กำรขั บ เคลื่ อนและ
ผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพื่ อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำปฏิบั ติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำมีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และกำรใช้กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม เพื่อให้กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่กำหนดไว้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ประเด็น ยุทธศำสตร์ ที่ ๑ พัฒนำและปรับปรุง ระบบ กลไก มำตรกำร และแนวทำง
ในกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
เป้ำประสงค์หลัก : วำงระเบียบ แนวทำง หรือมำตรกำรจำเป็นที่สนับสนุนต่อกำรใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก : สร้ำ งกระบวนกำรที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิ ด บุ ค คลแบบอย่ ำงที่ ยึ ด มั่ น
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและตอบสนองกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก : สร้ ำงเครื อ ข่ ำ ยคุ ณ ธรรมทั้ ง ภำยในและภำยนอกส่ ว นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นและกำรยอมรับ เชื่อถือต่อองค์กรและบุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำฐำนข้อมูลวิชำกำรและพฤติกรรมทำงจริยธรรม
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก : สร้ำ งฐำนข้ อ มู ล ทำงวิ ช ำกำรและพฤติ ก รรมทำงจริ ย ธรรมเพื่ อ
ตอบสนองกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำร
และระดั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำของส ำนั ก /กลุ่ ม /กลุ่ ม งำน จะต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ และเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี
โดยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติต ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ เกิด
กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงำน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ำยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในกำรมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๕.๔ แผนปฏิบตั กิ ำรขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กรและสำนักพอเพียงต้ำนทุจริตของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔๕
วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนกลไกเชิงนำมธรรมในกำรขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งมำจำก
แรงผลักดันภำยในของบุคคลที่จะแสดงถึงลักษณะสำคัญ ภำพลักษณ์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
องค์ ก ร แสดงถึ ง แนวทำงกำรท ำงำน แนวคิ ด และทั ศ นคติ ข องบุ ค ลำกรในกำรขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
๕

คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและสำนักพอเพียง
ต้ำนทุจริตของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔, หน้ำ ๑ – ๔
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๒๐
ไปสู่ทิศทำงเดียวกัน มีองค์กรใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ใช้วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่น่ำจดจำและตอกย้ำ หัวใจสำคัญขององค์กร
ให้บุคลำกรตระหนั ก และปฏิบัติจนสำมำรถปรำกฎลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับในสำยตำสำธำรณชน
อำทิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย มีอัต ลักษณ์ ของกำรเป็นองค์กรซื่อตรง รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ทำได้จริง
ระวังตั ว ตื่ น ตัว ร่ว มมื อ และประสำนงำนอย่ ำงเข้ำใจ ซึ่ งอั ต ลัก ษณ์ ดังกล่ ำวเป็ น วัฒ นธรรมองค์ ก ร
ที่สำธำรณชนได้รับรู้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ
ตัวอย่ำงบริษัท ปูน ซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ที่ได้เน้นประเด็นกำรสร้ำงนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่สำคัญ ดังนั้นจะได้เห็ นบุคลำกรของบริษัท ทำกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรขยำยบริษัทในเครืออย่ำงสม่ำเสมอ หรือตัวอย่ำงบริษัท Google ซึ่งมีชื่อเสียงดัง
ในด้ ำนเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมกำรสื่ อ สำรและฐำนข้ อ มู ล ก็ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เน้ นควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
กำรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน ทำให้สำมำรถตอบคำถำมต่ำงๆ แก่สังคมภำยนอกได้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรที่ใช้เพื่อบรรลุเป้ำหมำยองค์กร และเชื่อมโยงไปถึงแนวทำงปฏิบัติภำรกิจของบุคลำกร
ทำให้สมำชิกในองค์กรมีกรอบแนวคิดร่วมกัน และเกิดกำรพัฒนำทัศนคติร่วมกันอันหมำยถึงกำรสะท้อน
กำรปรับ ตัว ของบุ คลำกรให้ เข้ ำกั บ สภำพแวดล้อมภำยนอก และองค์ก รเริ่มเชื่อมโยงกั บ สังคมและ
ประเทศชำติมำกขึ้น
นอกจำกนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังมีควำมสำคัญในกำรประสมประสำนภำยใน (Internal
integration) ให้มีทัศนคติเดียวกัน มีค่ำนิยมเดียวกัน จนนำไปสู่กำรพัฒนำเป็นพฤติกรรมตำมที่องค์กร
พึงประสงค์ โดยมีกระบวนกำรของกำรประสมประสำนภำยใน เริ่มต้นด้วยกำรกำหนดลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์โดยกำรรวบรวมควำมคิดเห็นของแต่ละบุคคล กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และพฤติกรรม
ที่พึ งประสงค์ห รือวัฒ นธรรมกลุ่มย่อยภำยในสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำในรูปแบบของโครงกำร/
กิจกรรม ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้วัฒ นธรรมองค์กรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ
“สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์”
ควำมหมำยของวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ดังนี้
“สำมัคคีมวี นิ ยั สุจริตโปร่งใส รอบรูง้ ำนสภำ มีจติ อำสำ มุง่ งำนสภำสัมฤทธิ์”
สำมัคคีมีวนิ ัย หมำยถึง
- กำรประพฤติ ตนสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัค คี และต้อ งช่วยเหลือ กัน ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร
- ต้ อ งไม่ ก ระท ำกำรอย่ำงใดที่ เป็ น กำรกลั่ น แกล้ง กดขี่ หรื อ ข่ ม เหงกั น ในกำรปฏิบั ติ
รำชกำร
สุจริตโปร่งใส หมำยถึง
- กำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
- กำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบตั ิรำชกำรกับฝ่ำยนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ซึ่งมีทั้งข้อมูล
ที่เปิดเผย และ “ลับ” ดังนัน้ จึงควรปฏิบตั ิรำชกำรตำมระเบียบ กฎหมำย
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑
รอบรูง้ ำนสภำ (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
อุต สำหะเอำใจใส่ และรัก ษำประโยชน์ ของทำงรำชกำร ปฏิ บัติ หน้ ำที่ ให้ เกิด ควำมสำเร็จและบรรลุ
เป้ำหมำย
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรพิจำรณำกำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงสำนักพอเพียงต้ำนทุจริต เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๕.๕ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกพั ฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕๖
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ ให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของสำนักงำน
เลขำธิก ำรวุฒิ ส ภำเป็ น ผู้ มีควำมสุข และควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน มีคุณ ภำพชีวิต กำรท ำงำนที่ ดี
มี ค วำมรั ก และควำมผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร จึ งจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรปรับ ปรุ งสภำพแวดล้ อ มกำรท ำงำนที่ ดี
และกำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และตั้งใจทำงำน
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ตลอดจนกำรมี คุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ องค์กรสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้ในระยะยำว โดยมีสำระสำคัญดังนี้
เป้ำประสงค์หลักของแผน :
บุค ลำกรของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำมี ควำมผำสุ กที่ ส อดคล้ องกับ มิ ติค วำมสุ ข
๙ ประกำร มีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่สมดุลระหว่ำงชีวิตกำรทำงำนกับชีวิตส่วนตัว และมีควำมผูกพัน
ต่อองค์กร เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน

๖

แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ , หน้ำ ข.
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๒
แผนงำน :
กำหนดแผนงำนเพื่อขับเคลื่อนเป้ำประสงค์ให้บรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๓ แผนงำน ดังนี้
แผนงำนที่ ๑ เสริมสร้ำงให้คนทำงำนมีควำมสุข (Happy People)
เป้ำประสงค์
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นผู้ที่มีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรทำงำนกับ
ชีวิตส่วนตัวมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเงินของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม
แนวทำงดำเนินกำร
๑. ส่งเสริมควำมสุขของบุคลำกรตำมสถำนกำรณ์ควำมจำเป็นของบุคลำกร
๒. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสขุ ภำพแข็งแรงทัง้ ร่ำงกำยและจิตใจ
๓. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินของบุคลำกร
๔. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมอบอุน่ และกำรดูแลครอบครัวของบุคลำกร
๕. ส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม
แผนงำนที่ ๒ เสริมสร้ำงให้ที่ทำงำนน่ำอยู่ (Happy Home)
เป้ำประสงค์
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นองค์กรที่มีสภำพแวดล้อมกำรทำงำน กำรจัดสวัสดิกำร
ที่เหมำะสม ปลอดภัย มีสวัสดิภำพในกำรทำงำน และสนับสนุนให้บคุ ลำกรมีควำมมัน่ คงก้ำวหน้ำในกำร
ทำงำน ซึง่ สนับสนุนกำรทำงำนที่มปี ระสิทธิภำพและคุณภำพชีวิตกำรทำงำนทีด่ ีของบุคลำกร
แนวทำงดำเนินกำร
๑. ปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
๒. ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพในกำรทำงำนของบุคลำกร
๓. สนับสนุนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรที่ให้แก่บุคลำกร
๔. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนของบุคลำกร
แผนงำนที่ ๓ เสริมสร้ำงชุมชนสมำนฉันท์ (Happy Teamwork)
เป้ำประสงค์
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมสำมัคคี ทำงำนเป็นทีม ได้รับทรำบ
นโยบำยข้อมูลข่ำวสำรขององค์ กรอย่ำงทั่ วถึง รวมทั้ งเป็น สมำชิกที่ ดีขององค์ กรและสังคมโดยเป็ น
ผู้มีน้ำใจเอื้ออำทรต่อกันและกันในที่ทำงำน และมีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และสังคม
ซึ่งส่ งเสริมให้ สำนั กงำนเลขำธิก ำรวุฒิ สภำมี บ รรยำกำศที่ ดี เอื้อ ต่ อ กำรท ำงำนอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ
และมีควำมสุขและบุคลำกรมีควำมผูกพัน ภำคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
แนวทำงดำเนินกำร
๑. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมสำมัคคี และกำรทำงำนเป็นทีมของบุคลำกรทุกระดับในองค์กร
๒. พัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อสื่อสำรสร้ำงควำมร่วมมือ และรับฟังควำมคิดเห็น
ของบุคลำกร
๓. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีจติ สำธำรณะและได้ทำกิจกรรมร่วมกันทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีกำรพิจำรณำกำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๕.๖ แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำทั ก ษะด้ ำ นดิ จิ ทั ล ของส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ได้ ก ำหนด
Roadmap ของกำรพั ฒ นำ โดยให้ มี ช่ ว งระยะเวลำสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นำ Digital Parliament
ของรัฐสภำระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕๗ ดังนี้
ระยะที่ ๑ : ปี ที่ ๑ – ๒ ทบทวนกระบวนกำรและปรั บ เปลี่ ย นกำรท ำงำนของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะที่ ๒ : ปี ที่ ๓ – ๔ ยกระดั บคุณ ภำพกำรให้ บริกำรและสำมำรถเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับกำรพัฒนำระยะต่อไปภำยหลังสิ้นสุ ดแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลฉบับนี้แล้ว
จะเน้นที่กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรทำงำน ซึ่งในแผนฉบับนี้จะเรียกว่ำเป็นกำรดำเนินกำร
ระยะที่ ๓ ซึ่งดำเนิ น กำรในปีที่ ๕ – ๑๐ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จำกกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกร
ระยะที่ ๑ : ปีที่ ๑ – ๒
ทบทวนกระบวนกำรและ
ปรับเปลีย่ นกำรทำงำนของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ระยะที่ ๒ : ปีที่ ๓ – ๔
ยกระดับคุณภำพกำรให้
บริกำร และสำมำรถเชือ่ มโยง
และบูรณำกำรข้อมูลข้ำม
หน่วยงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั

ระยะที่ ๓
กำรสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
สนับสนุนกำรทำงำน

แนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจทิ ลั ของส่วนรำชกำรสังกัดรับสภำ
๑. องค์ป ระกอบของทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัด รัฐสภำ ประกอบด้วย
๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และสมรรถนะ ดังมีรำยละเอียด ดังนี้
(๑) ควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชิ งวิชำกำร และวิชำชีพที่บุคลำกรต้องมี
เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๒) ควำมสำมำรถ หมำยถึง พฤติกรรมที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและ
พฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) ประสบกำรณ์ หมำยถึง สิ่งที่บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เคยปฏิบัติ
เคยกระทำ หรือได้พบเห็ น มำในอดีต ที่จะสนับ สนุนให้ปฏิบั ติต ำมบทบำทและพฤติกรรมที่ คำดหวัง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๗

คณะอนุกรรมกำรกำหนดทักษะและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ, แผนพัฒนำ
ทักษะดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้ำ ๑๗-๒๑
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔
(๔) สมรรถนะ หมำยถึง พฤติกรรม หรือแรงจูงใจของบุคลำกรที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ
ในกำรทำงำน และควำมสำเร็จของงำน รวมถึงสมรรถนะที่เป็นองค์ประกอบเสริมอันจะมีส่วนสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่ ก.ร.
กำหนดไว้ในปัจจุบัน
๒. กลุม่ เป้ำหมำยกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจทิ ลั ฯ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลขององค์กรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุม่ ที่ ๑ ผูบ้ ริหำร ได้แก่ เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ทีป่ รึกษำและผู้อำนวยกำรสำนัก
กลุ่มที่ ๒ ผู้ทำงำนด้ำนนโยบำยและงำนวิชำกำร ได้แก่ ข้ำรำชกำรในตำแหน่งประเภท
วิชำกำร ยกเว้น นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ ๓ ผู้ป ฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่ ม ที่ ๔ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ได้ แ ก่ ข้ ำ รำชกำรในต ำแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ยกเว้ น
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. บทบำทและพฤติกรรมทีค่ ำดหวังของกลุม่ เป้ำหมำย
ในแต่ละกลุ่ม มีบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังในแต่ละช่วง แบ่งเป็น ๓ ระยะ
คือ ระยะที่ ๑ ในปี ๑- ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) ระยะที่ ๒ ในปี ที่ ๓ – ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)
และระยะที่ ๓ ในปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้
ระยะที่ ๑ : ปีที่ ๑ – ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)

ระยะที่ ๒ : ปีที่ ๓ – ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

 ทบทวนกระบวนกำรและ
ปรับเปลี่ยนกำรทำงำนของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำด้วย
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
กลุม่ เป้ำหมำย : ผูบ้ ริหำร
 สำมำรถกำหนดนโยบำย
และทิศทำงเพื่อกำรพัฒนำสู่
องค์กรดิจิทัล
 สำมำรถกระตุน้ และผลักดัน
ให้ข้ำรำชกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
ให้มีควำมทันสมัย
 สำมำรถสื่อสำรนโยบำยและ
ทิศทำงองค์กรเพื่อเป็นแนว
ทำงกำรทบทวนและพัฒนำกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนสู่
องค์กรดิจิทัล

 ยกระดับคุณภำพกำรให้
บริกำร และสำมำรถเชื่อมโยง
และบูรณำกำรข้อมูลข้ำม
หน่วยงำนด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

ระยะที่ ๓ : ปีที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๖๖)
 กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนกำรทำงำน

 สำมำรถกำหนดนโยบำย
 ส่งเสริมผลักดันให้เกิดกำร
และทิศทำงเชื่อมโยงและบูรณำกำร ปรับเปลี่ยนกำรสร้ำงสรรค์
ข้อมูลข้ำมหน่วยงำนด้วย
นวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำงำน
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
 สำมำรถกำหนดนโยบำย
และทิศทำงเพื่อเปิดให้
ผู้รับบริกำร วิธีกำรดำเนินงำน
รวมถึงเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ
ด้วยเครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรือ
แอปพลิเคชั่น

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๕
ระยะที่ ๑ : ปีที่ ๑ – ๒
ระยะที่ ๒ : ปีที่ ๓ – ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
กลุม่ เป้ำหมำย : ผูท้ ำงำนด้ำนนโยบำยและงำนวิชำกำร
 สำมำรถวิเครำะห์และใช้
 สำมำรถออกแบบ
ข้อมูลผ่ำนเครื่องมือด้ำนดิจทิ ัล กระบวนงำน รูปแบบข้อมูล เพื่อ
หรือแอปพลิเคชั่นสำหรับกำร
กำรเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงำน
สนับสนุนกำรตัดสินใจ กำร
ภำยในและภำยนอก
กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
แผนงำน มำตรฐำน แนวทำง
หรือกำรจัดบริกำรขององค์กร
 มีควำมเข้ำใจกระบวนงำน
และสำมำรถปรับเปลี่ยนวิธี
ทำงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
กลุม่ เป้ำหมำย : ผูป้ ฏิบตั งิ ำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี
 สำมำรถเลือกเครือ่ งมือด้ำน  สำมำรถกำกับกำรบริหำร
ดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน่ ที่
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
สำรสนเทศ (IT Project
ออกแบบให้องค์กร
Manager) ดังนี้
- ระบบควำมมั่นคงปลอดภัย
 สำมำรถดูแล บำรุงรักษำ
ระบบกำรจัดเก็บและพัฒนำ
ระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
ฐำนข้อมูล
มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพพร้อม
- ระบบกำรให้บริกำร และ
ใช้งำนตลอดเวลำ
กำรบูรณำกำรข้อมูลข้ำม
หน่วยงำน
 ยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำรและสำมำรถเชื่อมโยง
และบูรณำกำรข้อมูลข้ำม
หน่วยงำนด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
กลุม่ เป้ำหมำย : ผูป้ ฏิบตั งิ ำนอืน่
 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับกำรทำงำนได้อย่ำง
สำหรับกำรทำงำนในลักษณะ
เหมำะสม ถูกต้อง ปลอดภัย
กำรเชื่อมโยงข้อมูลข้ำมหน่วยงำน

ระยะที่ ๓ : ปีที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๖๖)
 สำมำรถวิเครำะห์
สังเครำะห์และใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อต่อยอด
และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมหรือ
กำรพัฒนำงำน

 สำมำรถริเริ่มและวำงแผน
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมและพัฒนำกำรทำงำน
 กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนกำรทำงำน

 สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ

๖. มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ ง ตำมพระรำชบัญ ญั ติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้กำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหำร อำนวยกำร
วิชำกำร และทั่วไป และจำแนกสำยงำนและระดับตำแหน่งของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำมลักษณะงำน
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรดำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งฯ ดังนี้
๑. กลุ่มเป้ำหมำยของข้ำรำชกำรในกำรพัฒนำ – กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนั กงำนฯ จะครอบคลุ ม บุ ค ลำกรทั้ ง ๔ ประเภทต ำแหน่ ง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ ง ได้ แ ก่
ตำแหน่งประเภทบริหำร ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำแหน่งประเภทวิชำกำร และตำแหน่งประเภททั่วไป
๒. หน้ ำที่ ควำมรับ ผิด ชอบหลัก – ดำเนิ นกำรฝึก อบรมและพั ฒ นำที่สอดคล้องต่ อหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ประกอบด้วย
- ข้ำรำชกำรประเภทตำแหน่งบริหำรและอำนวยกำร ได้แก่ ด้ำนแผนงำน ด้ำนกำรบริหำรงำน
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
- ข้ำรำชกำรประเภทตำแหน่งวิชำกำรและทั่วไป ได้แก่ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๓. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับ ตำแหน่ง – พิจำรณำถึง
ควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วย มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ในตำแหน่ ง ที่ มี ทั กษะที่ จ ำเป็ น สำหรับ กำรปฏิ บั ติ งำนในตำแหน่ ง และมี ส มรรถนะที่ จ ำเป็ น สำหรับ
กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ซึ่งรำยละเอียดของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง จะมี ก ำรก ำหนดไว้ต ำมหนั งสื อ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่ องมำตรฐำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จำเป็ นสำหรับต ำแหน่ งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญ (ตำมหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕) ได้กำหนดระดับ
ของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จำเป็ นส ำหรับ ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมั ญ ในแต่ล ะ
ประเภทต ำแหน่ ง ซึ่ งข้ ำรำชกำรของส ำนั ก งำนฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) กำหนด ดังนี้
๓.๑ มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งประเภททั่วไป
วิชำกำร อำนวยกำร และบริหำร ประกอบด้วย
๑) ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
๒) ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร
๓.๒ มำตรฐำนด้ำนทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร
อำนวยกำร และบริหำร ประกอบด้วย
๑) กำรใช้คอมพิวเตอร์
๒) กำรใช้ภำษำอังกฤษ
๓) กำรคำนวณ
๔) กำรจัดกำรข้อมูล
๓.๓ มำตรฐำนด้ำนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรั บกำรปฏิบัติงำนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
วิชำกำร และอำนวยกำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓) สมรรถนะ
เฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และสำหรับตำแหน่งประเภทบริหำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก
๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร
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๒๗
๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๕ สมรรถนะ ได้แก่
๑) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) บริกำรที่ดี
๓) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๔) กำรยืดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕) กำรทำงำนเป็นทีม
๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ๖ สมรรถนะ ได้แก่
๑) สภำวะผู้นำ
๒) วิสัยทัศน์
๓) กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๔) ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๕) กำรควบคุมตนเอง
๖) กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน
โดยกำหนดให้ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทบริหำร และอำนวยกำร จะต้องมีสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่ำว และข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ
จะต้องมีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ และศักยภำพ
เพื่อทำกำรปรับเปลี่ยน
๓) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นกำร
ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ อ ย่ ำ งน้ อ ย ๓ สมรรถนะ ที่ เหมำะสมกั บ หน้ ำ ที่
และควำมรับผิดชอบของตำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร และอำนวยกำร สำยงำน และระดับตำแหน่ง
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญดังกล่ำว โดยนำรำยละเอียดของควำมรู้
ทักษะ สมรรถนะตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง มำเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดโครงกำรพั ฒ นำข้ ำ รำชกำรในแต่ ล ะประเภท ระดั บ และสำยงำน ให้ มี ค วำมเหมำะสม
และสอดคล้องต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมที่กำหนด
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจำรณำ
เรื่อง กำรทบทวนปรับปรุงมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญแล้ว เห็นว่ำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร
และบุคลำกรภำครัฐเพื่ อกำรปรับเปลี่ยนเป็น รัฐบำลดิจิทัลตำมมติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำงๆ
ของรัฐ บำล ที่ ป ระชุ ม จึ งมี ม ติ เห็ น ชอบตำมผลกำรพิ จ ำรณำของ อ.ก.ร.ระบบงำนและอั ต รำก ำลั ง
โดยกำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต้องมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ก.ร. ได้กำหนดให้ มี
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่ำว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร
โดยให้ดำเนินกำรพัฒ นำบุคลำกรให้มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตำมที่กำหนดและให้ดำเนินกำร
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๒๘
ประเมินผลทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมิน
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ระบบงำนและอัตรำกำลังเพื่อพิจำรณำ สำหรับระยะที่สอง
ให้มีผลบังคับใช้สำหรับประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำกำหนด
ระยะเวลำในกำรบังคับใช้ไว้ในยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้ ง นี้ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมพร้ อ มของข้ ำ รำชกำรรั ฐ สภำสำมั ญ
ในกำรดำเนินกำรตำมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
คำจำกัดควำมของทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะในกำรนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์
โทรศั พ ท์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ ออนไลน์ มำใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในกำรสื่ อ สำร
กำรปฏิบัติงำน และกำรทำงำนร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำน หรือระบบงำนในองค์กร
ให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
เกณฑ์ในกำรกำหนดระดับทักษะและคำอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละระดับ
กำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหำร ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ที่ปรึกษำ ผู้อำนวยกำร
โดยเป็นผู้นำด้ำนดิจิทัลที่สำมำรถกำหนดนโยบำยและทิศทำงขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดัน
ให้ข้ำรำชกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรให้มีควำมทันสมัย โดยนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในองค์กรรวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรตัดสินใจ กำหนดนโยบำยหรือ
ทิศทำงองค์กร
กลุ่มที่ ๒ ผู้ทำงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ
เจ้ำพนั กงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผู้ที่สำมำรถเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร สำมำรถดูแล บำรุงรักษำระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ สำมำรถพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนอกเหนือจำกกลุ่มที่ ๑ และ ๒ โดยเป็น
ผู้ที่ รู้เท่ำทัน กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม
ถูกต้อง ปลอดภัย สำมำรถเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองและผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ งได้ ก ำหนดโครงกำรและกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งต่ อ กำรพั ฒ นำด้ ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อรองรับรัฐสภาแห่งใหม่และความเป็นดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล
๗. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรให้ควำมสำคัญต่อหลักควำมคุม้ ค่ำในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสะท้อนถึงกำรให้ควำมสำคัญ
กับผลิตภำพของบุคลำกร (Human Productivity) หำกองค์กรต่ำงๆ นำหลักกำรวัดควำมคุ้มค่ำมำใช้
ในกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลจะท ำให้ อ งค์ ก รแห่ ง นั้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและยกระดั บ มำตรฐำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบควำมสำเร็จได้ กำรประเมินและกำรสร้ำง
ควำมคุ้มค่ำด้ำนทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นมิติใหม่ เพรำะเป็นองค์ประกอบสำคัญของมำตรฐำนควำมสำเร็จ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Scorecard)
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๙
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงำนฯ ได้นำ โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรอบรมในห้องเรียนทุกโครงกำร
เข้ำร่วมกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยได้กำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถประเมินควำมสำเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลำกร ส่วนรำชกำร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่ งโครงกำรที่ น ำมำประเมิน ต้องเป็น โครงกำรพัฒ นำบุ คลำกรที่ มีวัต ถุป ระสงค์ส อดคล้อ ง
ตอบสนองเป้ำหมำยของพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร และกำหนดตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ที่จะนำมำประเมิน และเพื่อเป็นกรอบในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและ
กำรกำหนดตัวชี้วัดในกำรวัดผลสำเร็จของโครงกำรดังต่อไปนี้
๗.๑ สำระสำคัญของกรอบตัวชีว้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการฯ
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๘ ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสาเร็จ ของการประเมิน ผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการด้านพัฒ นาบุคลากรและโครงการสาคัญ ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสัง กัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีคำอธิบำยว่ำ ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดกรอบตัวชี้วัด ฯ และ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็น ควำมสำคัญ ของ
กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร ดั งนั้ น เมื่อ มี ก ำรดำเนิ น กำรโครงกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรตำมงบประมำณที่ ได้ รับ
กำรจัดสรรแล้ว และเห็นควรให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำตำมคู่มือ กำรประเมินผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำ
ของโครงกำรที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำดำเนินกำร
ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรสังกัด รัฐสภำ ได้เลือกโครงกำรด้ำนกำรพัฒ นำบุคลำกรที่จะนำมำ
ประเมิ น ควำมคุ้ ม ค่ ำโดยสำมำรถคั ด เลื อ กโครงกำรที่ มี ก ำรอบรมในห้ อ งเรี ย นทุ ก โครงกำรเข้ ำ ร่ว ม
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ โดยจะนำมำประเมินตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
๑. เป็น โครงกำรที่มีควำมสำคัญ และมีส่วนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร
หรือยุทธศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๒. เป็นโครงกำรที่ส่งผลลัพธ์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้ทรัพยำกรบุคคล
มีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำนที่ปฏิบัติ และสำมำรถนำควำมรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๓. เป็น โครงกำรที่ ดำเนิ นกำรภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีระยะเวลำ
ดำเนินกำรพอสมควร โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถติดตำมและประเมินผลกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. เป็นโครงกำรที่มีผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำรส่งผลให้โครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ดว้ ย โดยอำจเป็นโครงกำรย่อยในโครงกำรใหญ่ทผี่ ลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร
และใช้งบประมำณส่งผลให้โครงกำรใหญ่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

๘

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, กรอบตัวชี้วัด ผู้รบั ผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๓), หน้ำ ๔๙-๕๐
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐
๗.๒ แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบกำรประเมินผลโครงกำร
นักวิชำกำรทำงกำรประเมินหลำยคนได้มีกำรอธิบำยรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร
ซึ่ งมี ควำมสอดคล้ องกั บกำรวั ดผลส ำเร็ จของโครงกำรตำมกรอบตั วชี้ วั ดฯ โดยวั ฒนำ วงศ์ เกี ยรติ รั ตน์
ได้กล่ำวถึงรูปแบบของกำรประเมินผลโครงกำร๙ ดังต่อไปนี้
รูปแบบของกำรประเมินผลมี ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation) โดยการประเมินผลประสิทธิภาพ เป็นการศึ กษาประสิทธิภาพของผลผลิต
ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณ ภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทุน ส่วนการประเมินผล
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาว่าประสิทธิภาพของผลผลิตที่แตกต่างไปจากแผน
เกิดจากกระบวนการจัดทากิจกรรมใดบ้าง
โดยมีประเด็นของการประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การได้ผลผลิต (Outputs) ของผลผลิต/โครงการในระยะเวลาที่กาหนด
(2) ประเมินผลการจัดหาทรัพยากรในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กาหนด
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต /โครงการที่มีต่อ
กระบวนการดาเนินกิจกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
(4) เปรียบเทียบมูลค่าของผลผลิตที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(5) สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
๒. การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation) เป็น การประเมิ นผลเมื่อ สิ้นสุ ด โครงการ (Post-Project Evaluation)
เน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือผลลัพธ์ (Outcome) โดยศึกษาว่าการดาเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเกิดจากผลผลิตใดบ้าง มากน้อยเพียงใด
โดยมีประเด็นในการประเมินประสิทธิผล ดังนี้
(1) ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
(2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ Cost-Effectiveness ของผลผลิต/โครงการ
(3) วิ เคราะห์ ปั จจั ยภายนอกที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุ มของผลผลิ ต/โครงการที่ มี ต่ อ
ความสาเร็จของผลผลิต/โครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
3. การประเมิ น ผลกระทบ (Impact Evaluation) เน้ น การวิ เคราะห์ ผ ลที่ ได้ รั บ
ต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถ “เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุน” การบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาได้หรือไม่ เพียงใด
โดยมีประเด็นในการประเมินผลกระทบ ดังนี้
(1) ประเมินผลความสาเร็จตามเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกาหนด และประเมินผล
กระทบของผลผลิต/โครงการที่ให้ผลตอบแทนที่แสดงความคุ้มค่าของภารกิจตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
(2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผลผลิต /โครงการที่มีต่อ
ความสาเร็จของแผนงานและผลสาเร็จของผลผลิต/โครงการภายใต้แผนงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
๙

วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์, กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรแบบมุง่ เน้นผลงำนในภำครัฐ, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย), หน้ำ ๑๑๗ - ๑๑๙
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๑
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)๑๐
ได้กาหนดกรอบการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ซึ่งให้ความสาคัญกับประเด็น
การทางานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
๑. ประสิทธิผลกำรปฏิบัติภำรกิจ เป็นกำรประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ของกำรปฏิบัติภำรกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติภำรกิจว่ำมีควำมสอดคล้องเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลที่คำดไว้ว่ำจะได้รับที่กำหนดไว้ก่อนดำเนินกำรหรือไม่ โดยพิจำรณำจำก
ตัวชี้วัด ๒ ด้ำน ได้แก่ กำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติภำรกิจ และควำมพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่
ได้รับจำกผลผลิตหรือบริกำร โดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดประสิทธิผลดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1. การบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวอย่างตัวชี้วัด



2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์



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

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








๒. กำรประหยัด




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

๓. ผลกระทบ หมำยถึง ผลอันสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ ทั้งที่คำดหมำยหรือตั้งใจ และ
ไม่ได้คำดหมำย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่ำงและภำยหลังกำรปฏิบัติภำรกิจ ที่อำจกระทบต่อกำรพัฒนำในมิติอื่น
หรือกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนอื่น หรือประชำชนทั้ง ที่เป็น กลุ่ม เป้ำหมำยและกลุ่ม อื่น ทั้ง ใน
และนอกพื้นที่ กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ภำครัฐ ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบ ในมิติที่สำมำรถประเมินใน
รูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจำกนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ ได้ดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ภำครัฐด้วย โดยยกตัวอย่ำงตัวชี้วัดผลกระทบไว้ดังนี้
๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, คู่มือกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของภำครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓), หน้ำ ๕-๙
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๒
ประเด็นการประเมินผล
ผลกระทบที่มีต่อประชาชน
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางสังคม
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง

ตัวอย่างตัวชี้วัด






พฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป สุขภำพอนำมัยดีขึ้น รำยได้ครัวเรือนดีขึ้น

รำยได้ประชำชำติเพิ่มขึ้น มูลค่ำส่งออกเพิ่มขึ้น
โครงสร้ำงของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน เปลี่ยนไป
มลภาวะเปลี่ยนแปลงดีขนึ้ หรือเลวลง
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้น

ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้กล่ำวถึงประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรฝึกอบรม สรุปได้
ว่ำประสิทธิผลของกำรฝึกอบรม (Training Effectiveness) เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรคำดหวังจำกกำรฝึกอบรม
คือ ผลกระทบจำกกำรฝึกอบรม (Impacts) หมำยถึง ผลกระทบที่ทำให้กำไรสูงขึ้นหรือองค์กำรเติบโต
มำกขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกคนที่ได้รับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถมำกขึ้น สำหรับประสิทธิภำพ
ในกำรจั ด ฝึ ก อบรม (Training Efficiency) เป็ น ตั ว บ่ งชี้ ผ ลของกิ จ กรรมคื อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรจั ด
ฝึกอบรม ซึ่งสำมำรถวัดจำกประสิทธิภำพของกระบวนกำรในกำรจัดฝึกอบรม (Process Efficiency)
ซึ่งส่วนมำกจะวัดว่ำได้ดำเนิ นกำรจัดฝึกอบรมตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ชั่วโมงกำรฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมำณ เป็นต้น๑๑
นอกจำกนี้ ได้มีนักวิชำกำรได้นำเสนอรูปแบบหรือตัวแบบ (Model) ในกำรประเมินผล
โครงกำรฝึ ก อบรม ซึ่ ง รู ป แบบที่ ใช้ แ พร่ ห ลำยได้ แ ก่ รู ป แบบกำรประเมิ น ผลของเคิ ร์ ก แพททริ ก
(Kirkpatrick’s training evaluation model)
Kirkpatrick ได้ เสนอแนวคิ ด และวิธีการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของโครงการฝึก อบรม
โดยกาหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ
(1) การประเมินปฏิกิริยา (reaction evaluation) เป็นการ ตรวจสอบความรู้สึกหรือ
ความพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการฝึกอบรม
(2) การประเมินผลการเรียนรู้ (learning evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมโดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้(knowledge) ทักษะ (skills)
และเจตคติ (attitude)
(3) การประเมินพฤติกรรม (behavior evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผู้ผ่านการ
อบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการ หรือไม่
(4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ (results evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่าผลจากการ อบรมได้เกิดผลดีต่อองค์การหรือเกิดผลกระทบต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์การดีขึ้นหรือไม่๑๒
ศิริชัย กำญจนวำสี ได้อธิบำยแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินในแต่ละระดับ๑๓ ดังต่อไปนี้
๑. กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction)
กำรประเมินปฏิกิริยำตอบสนองของผู้เข้ำรับกำรอบรม ว่ำมีควำมรู้สึกอย่ำงไร? เกี่ยวกับ
โครงกำร เช่น หลักสูตร/เนื้อหำสำระตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่ ? ควำมคิดเห็นต่อเอกสำร สถำนที่
๑๑

ณรงค์วิทย์_แสนทอง, “เทคนิคกำรกำหนด KPIs ของกำรฝึกอบรม” 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 : โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, หน้ำ ๑๓๑
๑๓

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

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๓
โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลำของกำรอบรมว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงไร? วิทยำกรมีควำมเหมำะสมเพียงไร?
ได้รับควำมรู้ทักษะในระดับใคร มีควำมคำดหวังอย่ำงไรต่อกำรนำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้งำน เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) กำรสัมภำษณ์
หรือแบบสอบถำม ควรมีคำถำมแบบปลำยเปิดไว้ตอนท้ำยเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นตำมที่ต้องกำร
๒. กำรประเมินกำรเรียนรู้ (Learning)
กำรประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรอบรม เช่ น กำรเปลี่ ย นแป ลง
กำรเรียนรู้ก่อน-หลังกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ ควำมรู้/ควำมคิด ทัศนคติ/ค่ำนิยม ทักษะ/กำรปฏิบัติ เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบทดสอบ (Test) แบบสอบภำคปฏิบัติ
(Performance Test) กำรสังเกตพฤติกรรม (observation)
๓. กำรประเมินพฤติกรรม (Behavior)
กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงำน เช่น กำรประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน-หลังกำรฝึกอบรมว่ำเป็นไปในทิศทำงที่พึงประสงค์หรือไม่? มีกำรนำควำมรู้
และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกน้อยเพียงไร? เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับ เก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็ นกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ แบบวัด
พฤติกรรม ก่อน-หลังกำรฝึกอบรม แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้ร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ
สอดคล้องกับอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กล่ำวว่ำ กำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดฝึกอบรมตำม
แนวคิด ของ Kirkpatrick เน้ น กำรวัด ผลกำรฝึกอบรมในลักษณะของ Outcome หรือผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจำกกำรอบรมในเชิงพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เรียน เป็นกำรติดตำมเพื่อวัดและประเมินผล
พฤติกรรม หรือกำรแสดงออกของผู้เรียนว่ำมีกำรปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนำขึ้นหรือไม่๑๔
๔. กำรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results)
กำรประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์กำร อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม เช่น กำรลดลงของปัจจัยเสี่ยง กำรเพิ่มของประสิทธิภำพของกำร
ทำงำนของหน่วยงำน/องค์กำรกำรลดลงของต้นทุน กำรเพิ่มกำไร ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงำน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงำน/องค์กำร/สถำบัน เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลอำจเป็นแบบบันทึก แบบรำยงำน ผลกำรตรวจสอบ
แบบสอบถำมผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำน แบบวิเครำะห์ต้นทุน -ผลกำไร แบบบันทึกค่ำสถิติหรือดัชนี
บ่งชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
อาภรณ์ ภู่ วิท ยพั น ธุ์ ได้อ ธิบ ายเกี่ ยวกั บ การประเมิน ในระดั บ Results โดยกล่ าวว่า
การวัดผลสาเร็จในการอบรมตามแนวคิดของ Kirkpatrick ได้แก่ การวัดผลกระทบที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ธุรกิ จขององค์ก ร (Business Impact) เป็ น การวัด ความส าเร็จจากผลลัพ ธ์ที่ ส ามารถจั บ ต้อ งได้ เป็ น
รูปธรรม หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators) ไม่ว่าจะเป็นการวัดจาก
ปริมาณการผลิตหรือชิ้น งานที่เพิ่มขึ้น คุณ ภาพการให้บริการดีขึ้ น ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการรวดเร็วขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้การติดตามผลการอบรมจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การติดตามผลสาเร็จของการจัดอบรมที่มุ่งเน้น

๑๔

อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ,์ รประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพื้นฐำน Competency (Training Evaluation:
Competency-Based), พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุงเทพฯ : พริ้นท์แอทมี ประเทศไทย, หน้ำ ๓๐
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๔
การวัดผลลัพธ์จากตัวชี้วัดผลงานหลักที่กาหนดขึ้น นั้น ย่อมส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมอย่าง
แท้จริง๑๕
นอกจำกนี้ อำภรณ์ ภู่ วิท ยพั น ธ์ ได้ ส รุป กรอบแนวทำงในกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
กำรฝึ ก อบรมตำมรู ป แบบของ Kirkpatrick ซึ่ งประกอบด้ วยตั วอย่ ำงตั ว ชี้ วั ด และวิธี ก ำรเก็ บ ข้ อ มู ล
กำรประเมินผลในแต่ละระดับดังต่อไปนี้
Level : ๑
ระดับกำรประเมิน
Satisfaction
(Evaluation Level)
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์กำร
วัดทัศนคติและระดับ
ประเมิน/กำรติดตำม ควำมพึงพอใจของผู้
เข้ำรับกำรอบรม
เรือ่ งทีต่ ้องประเมิน/ - ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรติดตำม
ของผู้เรียน
- กำรสอนของวิทยำกร
- เอกสำร/อุปกรณ์
- กำรบริกำรและ
สถำนที่
- ควำมพร้อมของ

Level : ๒
Satisfaction
กำรตอบสนอง
ของผูเ้ รียน
วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำที่จัดอบรม
ควำมรู้ที่ได้รับจำก
เนื้อหำที่อบรม

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

ผู้จัดอบรม

ผูใ้ ห้ข้อมูลประเมิน/
กำรติดตำม
วิธีเก็บข้อมูลกำร
ประเมิน/กำรติดตำม

ผู้เข้ำรับกำรอบรม

- กำรสัมภำษณ์
ผู้เรียน
- แบบประเมินควำม
พึงพอใจในกำรอบรม
ช่วงเวลำกำรประเมิน/ - สังเกต : ระหว่ำง
กำรติดตำม
กำรอบรม
- แบบประเมิน : หลัง
จบกำรบรรยำยของ
วิทยำกร
เกณฑ์กำรวัดผลกำร ๘๐% ขึ้นไป
ประเมิน/กำรติดตำม (แบบประเมิน)

ผู้เข้ำรับกำรอบรม

ผู้บังคับบัญชำ

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

- ๑ เดือน
- ๓ เดือน
- ๖ เดือน หลังจำก
อบรม

- Post Test ๘๐%
- รำยงำนตอบทุกข้อ ผ่ำน

- ๘๐% ขึ้นไป
(แบบประเมิน)
- พฤติกรรมผ่ำน
ทุกข้อ

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
แบบบันทึก KPIs
เปรียบเทียบก่อน
และหลังกำร
อบรม
ภำยใน ๖ เดือน
หลังจำกอบรม

คะแนนผล
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ๘๐%
ขึ้นไป
- KPIs เพิ่มขึ้น
หลังจำกกำรอบรม

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

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๕
๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรบริหำรและพัฒ นำทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้นำมำพิจำรณำในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้
- กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ทดลองปฏิ บั ติห น้ ำที่ รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้ ส่วนรำชกำรสังกั ด รัฐสภำ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร เป็นกำรดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
๓ กระบวนกำร ได้แก่
๑) กำรปฐมนิเทศ
๒) กำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง
๓) กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ทั้งนี้ให้ดำเนินกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนกำร ภำยในระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งกำหนด
ระยะเวลำ ๖ เดือน และให้นำผลกำรพัฒนำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรประเมินผลเพื่อผ่ำนกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรฯ จึงได้กำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ได้รับ
กำรบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ส่งเสริมควำมมีวินัย
และกำรทำงำนเป็นทีม และกำรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งสอดคล้องกับ
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำว
๙. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรและติดตำม
ประเมิ น ผลฯ ได้ พิ จ ำรณำและมี ม ติ เห็ น ชอบกั บ รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจฯ โดยสรุ ป
รำยละเอียด ดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ สรุ ป ผลกำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น ของสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำเกี่ ย วกั บ กำรให้ บ ริ ก ำร
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ควำมพึงพอใจ)
๑. สมำชิกวุฒิ สภำที่เคยดำรงตำแหน่งสมำชิกสภำนิติบัญ ญั ติแห่งชำติ มีจำนวน ๘๘ คน
และได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ จำนวน ๔๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒ ซึ่งน้อยกว่ำจำนวนขั้นต่ำ
ที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติทั้งหมดได้ (๗๑ คน)
๑๖

เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้บริหำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลำคม
๒๕๖๒, เรื่องเสนอเพื่อทรำบ วำระที่ ๔.๑๑ เรื่อง รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้ำ ๑-๗
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๖
๒. คะแนนในภำพรวมกำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรให้ บ ริ ก ำรของส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ มีค่ำเท่ำกับ ๔.๒๒ หรือ ร้อยละ ๘๔.๔๐ โดยมีรำยละเอียดแยกเป็นรำยด้ำนและ
เรียงลำดับจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละด้ำนเป็นตัวแทนของแต่ละประเด็น ยุทธศำสตร์ ดังนี้
๒.๑ ลำดับที่ ๑ ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร (ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี ๕ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ) โดยเรียงลำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
ดังนี้
- กำรมีจิตบริกำร
- กำรติดต่อประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้กับสมำชิกฯ
- กำรยึดมั่นในกฎระเบียบและมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรม
- ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในภำพรวม
- กำรปฏิบัติงำนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้
- กำรรักษำควำมลับในกำรประชุม
๒.๒ ล ำดั บ ที่ ๒ ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๓ กำรพั ฒ นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย) โดยเรียงลำดับคะแนนตำมประเด็นย่อย
จำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้
- IT Service – Notebook & Mobile Application
- ข้อมูลกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
- Line Application
- ฐำนข้อมูลเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแห่งชำติ
- ปฏิทินกำหนดกำรประชุม
- ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร
- ระบบประมวลผลข้อมูลกำรพิจำรณำร่ำง พระรำชบัญญัตขิ องสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
- Senate Channel
- LAN + Wi-Fi
- Facebook Thai Senate
- Click SENATE
๒.๓ ลำดับที่ ๓ ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกฎหมำยและวิขำกำร) โดยเรียงลำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้
- กำรับและจัดทำคำแปรญัตติ
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ (อ.พ.)
- เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร
- กำรค้นหำข้อมูลด้ำนกฎหมำย
- กำรปรึกษำหำรือเกี่ยวกับประเด็นด้ำนกฎหมำย
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำญัตติ
- บทควำมทำงวิชำกำร
- วำรสำรจุลนิติ
- กำรสัมมนำทำงวิชำกำร
- ข้อมูลทำงวิชำกำร หัวข้อ เกร็ดควำมรู้ในวงงำนรัฐสภำ
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- กำรปรึกษำหำรือเกี่ยวกับประเด็นด้ำนวิชำกำรฯ
- ข้อมูลทำงวิชำกำร หัวข้อ กฎหมำยวันนี้
- กำรค้นหำข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย
๒.๔ ลำดับที่ ๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ) โดยเรียงลำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้
- กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภำพ
- กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ก้ำวหน้ำและทันสมัย
- กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
- กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร
- กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ
- กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ
๒.๕ ลำดับที่ ๕ ด้ำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔
กำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร) โดยเรียงลำดับคะแนนตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุด
ไปหำน้อยที่สุด ดังนี้
- กำรติดต่อประสำนงำน – งำนพิธีกำร
- กำรติดต่อประสำนงำน – Call Center
- กำรติดต่อประสำนงำน – สื่อมวลชน
- กำรติดต่อประสำนงำน – โสตทัศนูปกรณ์
- กำรเผยแพร่ผลงำนและภำรกิจของวุฒิสภำผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์
๒.๖ ล ำดั บ ที่ ๖ ด้ ำ นเครื อ ข่ ำ ยและควำมร่ ว มมื อ ทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ (ประเด็ น
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ) โดยเรียงลำดับคะแนน
ตำมประเด็นย่อยจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้
- เครือ ข่ ำยควำมสั ม พั น ธ์แ ละควำมร่วมมื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น งำนด้ ำนนิ ติ บั ญ ญั ติ กั บ
หน่วยงำนภำยในประเทศ
- เครือ ข่ ำยควำมสั ม พั น ธ์แ ละควำมร่วมมื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น งำนด้ ำนนิ ติ บั ญ ญั ติ กั บ
หน่วยงำนภำยนอกประเทศ
๓. ประเด็นควำมไม่พึงพอใจ มีสมำชิกวุฒิสภำแสดงควำมคิดเห็น จำนวน ๒๒ คน จำก ๔๓ คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑.๑๖ มี ค วำมเห็ น ในด้ ำ นที่ ไม่ พึ ง พอใจและเหตุ ผ ลประกอบควำมไม่ พึ ง พอใจ
ซึ่ ง ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำควรท ำประเด็ น เหล่ ำ นี้ ไปป รั บ ปรุ ง เพื่ อ ยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำร
ของสำนั กงำนให้ดีขึ้นต่อไป โดยเรียงลำดับตำมประเด็นควำมไม่พึงพอใจจำกที่ ไม่พึงพอใจมำกที่สุด
ไปหำที่ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ดังนี้
ลำดับที่ ๑ ด้ำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร
เหตุผลประกอบ : สื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น Line / FB / website / ClickSenate
ลำดับที่ ๒ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เหตุผลประกอบ : กำรพัฒนำ Mobile Application เพือ่ ใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนนิติบัญญัติ
ลำดับที่ ๓ ด้ำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับองค์กร
เหตุผลประกอบ : กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย
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ลำดับที่ ๔ ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร
เหตุผลประกอบ : ฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร
ลำดับที่ ๕ ด้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร
เหตุผลประกอบ : กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิเครำะห์
๔. ประเด็ น กำรสั ม ภำษณ์ เชิ งลึ ก สมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ จ ำนวน ๙ คน แบ่ ง เป็ น ๕ ด้ ำ นสรุ ป
ควำมคิดเห็น ดังนี้
- ด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร : กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิเครำะห์
- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : กำรให้คำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี (IT Service)
และกำรกำหนดหลักสูตรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสมำชิกวุฒิสภำ
- ด้ ำ นประชำสั ม พั น ธ์ : กำรประชำสั ม พั น ธ์ ภ ำรกิ จ และผลงำนของสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ
โดยเฉพำะในสื่อ Online และ Social Media และกลไกในกำรนำเสนอข้อเท็จจริง
- ด้ำนบุคลำกร : กำรรักษำควำมลับในกำรประชุม
- ด้ำนเครือข่ำย : กำรจัดทำรำยกำรเครือข่ำยที่สนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ
ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรสอบถำมควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ควำมคำดหวัง)
จำกกำรสำรวจควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำชุดปัจจุบันในภำพรวม
เพื่อนำไปออกแบบหรือพัฒนำผลผลิตและกำรให้บริกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวนทั้งสิ้น
๑๖๔ คน จำก ๒๕๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๕.๖๐ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ่ ม สมำชิ ก วุฒิ ส ภำที่ เคยด ำรงต ำแหน่ ง สมำชิ ก สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชำติ ปี ๒๕๕๗
จำนวน ๓๙ คน
(๒) กลุ่มสมำชิกวุฒิ สภำชุดปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๕ คน (ไม่เคยดำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง หรือเคยดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ จำนวน ๘๕ คน)
สรุป ลำดับ ควำมต้องกำรหรือ ควำมคำดหวังในภำพรวมมำกที่สุด ๖ ล ำดับ แรก จ ำนวน
๗ ประเด็น ที่มีควำมเห็นเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนี้
๑. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรในภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและภำรกิจ
กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ
๒. ควำมพร้อมของระบบฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับหน่วยงำนรำชกำรเพื่อสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ
๓. กำรปฏิ บัติห น้ ำที่ของบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจ
ด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ
๔. กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเน้นผู้รับบริกำรเป็นหลัก (One Stop Service)
๕. จิตบริกำรและกำรประสำนงำนต่ำงๆ
๖. กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนกำรพิจำรณำกฎหมำย
๗. กำรให้บริกำรสมำชิกวุฒิสภำด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
จำกกำรประมวลผลสำรวจทั้งหมด คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ ได้มีข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภำพรวม ดังนี้
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๑. ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปรับ ปรุงคุณ ภำพกำรให้ บ ริกำรฯ อย่ำงต่ อเนื่อ ง โดยให้ ควำมส ำคั ญ และดำเนิ น กำรปรับ ปรุงตำมที่
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ ปี ๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะ และควรมีมำตรกำรในกำรดำเนินกำร
ตำมลำดับควำมสำคัญเร่งด่วน
๒. ระบบกำรวั ด และประเมิ น ผลของส ำนั กงำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ สภำในระยะถั ด ไป
ควรปรับเปลี่ยนให้มีควำมทันสมัย และลดกำรใช้กระดำษ โดยกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
กลุ่ม ต่ำง ๆ ของสำนั กงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ โดยผ่ำน Mobile Application ซึ่งจะเป็ นกำรรองรับ
กับโลกยุค ๔.๐ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ และ
ควรปรับปรุงกฎระเบียบที่จะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมขององค์กร ทั้งนวัตกรรมเชิงนโยบำย
(Policy Innovation) เชิงกระบวนกำร (Process Innovation) และเชิงกำรบริกำร (Service Innovation)
๓. ส ำนั ก งำนเลขำธิก ำรวุฒิ ส ภำควรมี ก ลไก / ระบบ / แนวทำงด ำเนิ น กำรเพื่ อ รองรั บ
กับควำมคำดหวังของสมำชิกวุฒิสภำในภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ และภำรกิจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด
กำรปฏิรูปประเทศ อย่ำงน้อย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
(๑) กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร
(๒) กำรเตรียมควำมพร้อมของระบบฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับหน่วยงำน
รำชกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจ
(๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจ
ดังกล่ำว
ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่ สอดคล้องต่อผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติและสมำชิกวุฒิสภำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนและกำรวิเครำะห์งำนเชิงวิชำกำร
ที่สำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
๑๐. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ได้แ ก่
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สถำนกำรณ์กำรเมืองไทยและนโยบำยของรัฐบำล รวมถึงกำรเข้ำสูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐
๑๐.๑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๑๗
ด้ ว ยแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเลขำธิก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับกำรดำเนินงำนตำมแผน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งในส่ ว นของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ดังนี้

๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สำนักนำยกรัฐมนตรี, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), หน้ำ ๖๕ – ๗๑
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๐
กำรเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ ำ งประชำกรไทยที่ จ ะเข้ ำ สู่ สั ง คมสู ง วั ย อย่ ำ งสมบู ร ณ์
เมื่อสิ้น สุด แผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอำยุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจำนวน
ประชำกรทั้ งหมด ในขณะที่ จำนวนประชำกรวัยแรงงำนได้เริ่มลดลงมำตั้ งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็ น ต้นมำ
ส่งผลให้ เกิด กำรขำดแคลนแรงงำนในภำวะที่ผลิตภำพแรงงำนไทยก็ยังต่ำ เนื่องจำกปัญ หำคุณ ภำพ
แรงงำน ควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยี และปัญหำกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นข้อ จำกัดในกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและศักยภำพกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำง
รำยได้และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพคนพบว่ำ ยังมีปัญหำ
ในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนำกำรไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย
ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำนไม่ตรงกับ
ตลำดงำน ขณะที่ ผู้ สู ง อำยุ มี ปั ญ หำสุ ข ภำพและมี แ นวโน้ ม อยู่ ค นเดี ย วสู งขึ้ น ครอบครั ว มี รู ป แ บบ
ที่หลำกหลำยและเปรำะบำงสูง ส่งผลต่อกำรบ่มเพำะให้เด็กเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ประกอบกับกำรเลื่อนไหล
ของวัฒ นธรรมต่ำงชำติ ที่เข้ำมำในประเทศไทยผ่ำนสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อย
ยั งไม่ ส ำมำรถคั ด กรองและเลื อ กรั บ วัฒ นธรรมได้ อ ย่ ำงเหมำะสม ส่ งผลต่ อ วิก ฤตค่ ำ นิ ย ม ทั ศ นคติ
และพฤติกรรมในกำรดำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไป จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำน
กำรพั ฒ นำคนให้ มีควำมสมบูรณ์ เริ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒ นำให้ มีสุขภำพกำยและใจที่ ดี
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
คนไทยในทุ ก ช่ว งวัย ให้ เป็ น คนดี มี สุข ภำวะที่ ดี มี คุณ ธรรมจริยธรรม มี ระเบี ย บวินั ย มี จิ ต สำนึ ก ที่ ดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ
สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม
๒. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๔. เพื่ อเสริมสร้ำงสถำบั น ทำงสั งคมให้มี ควำมเข้มแข็งเอื้ อต่ อกำรพั ฒ นำคนและ
ประเทศ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
๓. คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรูด้ ้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๔. คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น
๕. สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒ นำประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน
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๔๑
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต สำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๒. พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
๓. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ
๕. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงิน
กำรคลังด้ำนสุขภำพ
๖. พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย
๗. ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
ดั ง นั้ น แผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึง ได้ ก ำหนดโครงกำรและกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ บุ ค คลในสั งคมไทย
ในทุกช่วงวัยของกำรทำงำนในองค์กรให้ มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น เพื่อให้นำควำมรู้
ที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้กับบุคคลในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข และจะสะท้อนถึงกำรใช้
ชีวิตประจำวัน ของบุคคลในองค์กรไปสู่สังคมภำยนอกได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็นบุคคลที่มีคุณ ภำพ
ในสังคมไทยในอนำคตต่อไป
๑๐.๒ กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ด้ ว ยประเทศไทยได้ มี ก ำรประกำศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณ ำจั ก รไทย
พุท ธศักรำช ๒๕๖๐ ตั้ งแต่วัน ที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๐ ซึ่ งรัฐธรรมนู ญ ฉบับ ดังกล่ำวนี้ เป็น รัฐธรรมนู ญ
ที่ประชำชนชำวไทยได้มีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งกระบวนกำรกำรจัดทำ เห็นชอบเนื้อหำสำระ ตลอดจน
บทบั ญญั ติ ต่ ำงๆ ผ่ำนช่องทำงสื่อ และผ่ำนกำรออกเสี ยงประชำมติ จึ งนั บว่ำเป็ นรัฐธรรมนู ญที่ มำจำก
ประชำชนอย่ำงแท้จริง
ภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเนื้อหำสำระ
ของกฎหมำยไว้จำนวน ๑๖ หมวดและบทเฉพำะกำล ๒๗๙ มำตรำ โดยในหมวดที่ ๗ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
รัฐสภำ ประกอบด้วย ๕ คือ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎร ส่วนที่ ๓ วุฒิสภำ ส่วนที่ ๔
บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง และส่วนที่ ๕ กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ทั้งนี้ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ปฏิบัติหน้ำที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และทำหน้ำที่ปฏิบัติงำนรองรับภำรกิจของ
สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ได้ ป ระกำศใช้ จึ ง ส่ ง ผลให้ บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนฯ
จะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนบทบำท และลักษณะกำรปฏิบัติงำนเพื่อรองรับภำรกิจ
ดังกล่ำว เพื่ อ ให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ งำนได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิท ธิภ ำพ ส่ งผลให้ ส ำนั ก งำนฯ ต้ องมี ก ำรเตรีย ม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว
ด้ ว ยกำรพั ฒ นำตำมปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” น ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำให้ ค นไทยมี ค วำมสุ ข
และตอบสนองต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์ แห่งชำติ ในกำรที่ จะพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต สร้ำงรำยได้
ระดับสูง เป็น ประเทศพัฒ นำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและ
เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๒
กรอบแนวทำงที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี๑๘
๑. ด้ำนควำมมั่นคง
๑.๑ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ ปฏิ รู ป กลไกกำรบริ ห ำรประเทศและพั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงกำรเมื อ ง
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
๑.๓ กำรรัก ษำควำมมั่ น คงภำยในและควำมสงบเรีย บร้อ ยภำยใน ตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
๑.๔ กำรพั ฒ นำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศ
ทุ ก ระดั บ และรั ก ษำดุ ล ยภำพควำมสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศมหำอ ำนำจ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หำ
ควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
๑.๕ กำรพัฒ นำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
๑.๖ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
๑.๗ กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบ
มำกขึ้น
๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๒.๑ กำรพั ฒ นำสมรรถนะทำงเศรษฐกิ จ ส่ งเสริม กำรค้ำ กำรลงทุ น พั ฒ นำสู่
ชำติกำรค้ำ
๒.๒ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน
และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๓ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
๒.๔ กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษและเมื อ ง พั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
๒.๕ กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ
๒.๖ กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุน้ ส่วนกำรพัฒนำ
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
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๓
๓.๔ กำรสร้ำงเสริมให้คนที่สุขภำวะที่ดี
๓.๕ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
๔.๑ สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
๔.๓ มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
๔.๔ สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน
๔.๕ พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
๕. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
๕.๒ วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ 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 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
๖.๔ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๕ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
๖.๖ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
๖.๗ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
๑๐.๓ กำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0๑๙
กำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศและปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0
ได้เป็นผลสำเร็จ จำเป็ นต้องขับเคลื่อนผ่ำนกลไกภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐกลับกลำยเป็นอุปสรรค
ตั ว ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่ โลกที่ ห นึ่ ง อั น มำจำกสำเหตุ ส ำคั ญ มำจำก
กำรมีกลไกภำครัฐที่ไร้ประสิทธิภำพ

๑๙

มหำวิทยำลัยพะเยำ, เอกสำรบรรยำยเรื่อง “Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐, จำก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf
หน้ำ ๙๘ - ๑๐๙.
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๔
กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อรองรับ Thailand 4.0
เพื่อรองรับต่อยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ภำครัฐหรือระบบรำชกำรจะต้องทำงำน
โดยยึดธรรมำภิ บำลเพื่ อประโยชน์ สุขของประชำชนเป็ นหลั ก (Better Governance, Happier Citizens)
ในกำรนี้ ห มำยควำมว่ำ ระบบรำชกำรไทยจะต้ อ งวำงเป้ ำหมำยกำรท ำงำนของตนให้ ส ำมำรถเป็ น
ที่ไว้วำงใจและเป็นที่พึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง
กลไกกำรทำงำนของภำครัฐหรือระบบรำชกำรต้องปรับ เปลี่ยนโครงสร้ำง แนวคิด และ
วิธีกำรทำงำนของคนใหม่ ดังนี้
 ในแง่ของโครงสร้ำงจะต้องเปลี่ยนจำกเดิมที่เน้นให้ภำครัฐหรือระบบรำชกำรเป็นกลไก
หลั ก ในกำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งไปสู่ ก ำรเปิ ด กว้ ำ งให้ ก ลไกหรื อ ภำคส่ ว นอื่ น ๆ ในสั ง ค ม
เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม อันเป็นกำรผนึกกำลังควำมร่วมมือกันเพื่อพัฒนำ
ประเทศหรือแก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้นจนไม่มีภำคส่วนใด
ในสังคมจะสำมำรถดำเนิ นกำรได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป หรือเป็นกำรบริหำรบ้ำ นเมือง
ในรูปแบบประชำรัฐ ซึ่งหมำยควำมว่ำจะต้องมีกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับ
กำรทำงำนในแนวระนำบ ในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง รวมทั้ง
ยังต้องเชื่อมโยงกำรทำงำนภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้สอดรับประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
 คุณลักษณะของ “รำชกำรไทย ๔.๐” เป็นดังต่อไปนี้
๑. ต้องเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงเข้ำกับทุกฝ่ำย (Open & Connected Government)
หมำยควำมว่ำต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใสในกำรทำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบ
กำรทำงำนได้ รวมจนถึงกำรโอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรดำเนินกำรเอง ออกไปให้แก่ภำคเอกชนและ
ภำคประชำสังคมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรแทน นอกจำกนี้ต้องมีกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ในกำร
ทำงำนระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอืน่ ๆ ในสังคมให้สูงขึ้นไปกว่ำกำรประสำนงำนกัน หรือทำงำนด้วยกัน
ไปสู่กำรร่วมมือกัน อย่ำงแท้จริง โดยจัดระบบให้มีกำรวำงแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ที่ต้อ งกำรร่วมกัน มีกำรระดมและน ำเอำทรัพยำกรทุก ชนิด เข้ำมำแบ่ งปั นและใช้ป ระโยชน์ ร่วมกั น
มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
๒. ต้องให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen – Centric Government)
หมำยควำมว่ำต้องทำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งคำถำมกับตนเองเสมอ
ว่ำประชำชนจะได้อะไร? มุ่งเน้นไขปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดย
ไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำติด ต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกทำงรำชกำร (ProActive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำร (Big Government Date)
และระบบดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ ใ นกำรจั ด บริ ก ำรสำธำรณะที่ ต รงกั บ ควำมต้ อ งกำรของประชำชน
(Personalized Services) พร้อมทั้งอำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของทำงรำชกำร
เพื่อให้บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรของทำงรำชกำรได้
ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกันไม่ว่ำจะติดต่อมำ
ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ
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๔๕
๓. ต้องมีควำมฉลำดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & Innovative Government)
หมำยควำมว่ำจะต้องทำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับ
โลกแห่ งกำรเปลี่ย นแปลงอย่ำงฉั บ พลัน เพื่ อสร้ำงคุ ณ ค่ ำ มีค วำมยืด หยุ่น และควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำ ตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้ำสู่
สภำพควำมเป็นสำนักงำนแบบดิจิทลั รวมทั้งทำให้ข้ำรำชกำรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร กล่ำวคือ
- ในกำรท ำหน้ ำ ที่ ในฐำนะเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น กำรท ำงำนของรั ฐ บำลก็ จ ะต้ อ งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ตงั้ อยู่บนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศที่ถกู ต้องเชิงลึกและสำมำรถนำไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลได้จริง และเกิดควำมคุ้มค่ำ
- ในกำรท ำหน้ ำ ที่ ใ นฐำนะเป็ น ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลก็ จ ะต้ อ งมี ค วำมเป็ น กลำงและ
ตรงไปตรงมำ รวมทั้งวำงกฎระเบียบให้เหมำะสมและยกเลิกกำรควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลงเพื่อไม่ให้
เป็นภำระหรืออุปสรรคต่อประชำชนหรือกำรประกอบธุรกิจ (Smart Regulation)
- ในกำรทำหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีกำรวำงระบบ
กำรทำงำนให้สำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงตำมห่วงโซ่ยุทธศำสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ และทำงำนร่วมมือกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในระบบรำชกำรทุกระดับได้รวมทั้งประหยัดทรัพยำกรโดยใช้ทรัพยำกร
และบริกำรต่ำงๆ ร่วมกัน
 ในแง่ของหลักกำรและวิธีกำรทำงำน ตลอดจนกระบวนทัศน์ และควำมเชื่อถืออันมี
ผลต่อพฤติกรรมของข้ำรำชกำรก็จะเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกัน
เจ็ดวำระกำรปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนภำครัฐ
เพื่อให้ภำครัฐสำมำรถเป็นหนึ่งในตัวหลักในกำรขับเคลื่อน Thailand 4.0 จำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกลไก ดังต่อไปนี้
๑. กำรสร้ำงรัฐที่น่ำเชื่อถือ
๒. แหล่งที่มำของนโยบำยสำธำรณะ
๓. กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร
๔. กำรสร้ำงภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนต่ำงๆ
๕. กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง
๖. กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและทรัพยำกร
๗. กำรสร้ำงระบบรำชกำรแบบไร้รอยต่อ
กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจ กรอบอำนำจหน้ำที่และรูปแบบกำรปฏิบัติรำชกำร
ในอดีตที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยใช้ระบบกำรปกครองแบบรวมศูนย์อำนำจ โดยภำครัฐ
ส่วนกลำงจะมีบทบำทเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่ ในกำรกำหนดกฎเกณฑ์อย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม
รูปแบบกำรปกครองในระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นท้ำทำยของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
ดังนั้น ภำครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบำทภำรกิจใหม่ โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภำคส่วนอื่นๆ โดยเฉพำะภำคเอกชนและภำคประชำสังคม มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถเข้ำมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำรมำกขึ้น
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๔๖
ควบคู่ไปกับกำรทบทวนบทบำทภำรกิจ กฎระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐจำเป็นจะต้องถูก
นำมำทบทวนโดย
๑. กำรยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น (Deregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบดังกล่ำว
อำจจะไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของภำคส่วนอื่นๆ
๒. กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ (Reregulation) เนื่องจำกกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับ
อยู่แล้ว แต่ขำดประสิทธิภำพในกำรบั งคับใช้หรือไม่สนั บสนุ นกำรขับเคลื่อนประเทศได้ดีเท่ ำที่ ควร
ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ดียิ่งขึ้น
ขอบเขตภำรกิจและขนำดองค์กรที่เหมำะสม
วิสัยทัศน์ประเทศและกรอบยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นตัวกำหนดควำมชัดเจนในขอบเขต
ภำรกิ จ ของภำครั ฐ จะท ำให้ ท รำบได้ ว่ ำ ภำรกิ จ ใดที่ ภ ำครั ฐ ยั งคงมี บ ทบำทส ำคั ญ และจ ำเป็ น ต้ อ ง
ดำเนินกำรเองต่อไป ขณะที่ภำรกิจใดไม่มีควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรอีก ตลอดจนภำรกิจใดเป็นภำรกิจ
ใหม่ที่ภำครัฐจะต้องรับผิดชอบดำเนินงำน ควำมชัดเจนในขอบเขตภำรกิจดังกล่ำว ยังเป็นประโยชน์
ต่อกำรกำหนดโครงสร้ำง ขนำดและอัตรำกำลังของหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมตำมมำ
หน่วยงำนภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี จะช่วยให้ภำครัฐสำมำรถทบทวนและจำแนกประเภทภำรกิจ
รวมทั้งรูปแบบขององค์กรและระบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในด้ำนภำรกิจ
สำมำรถจำแนกได้เป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย “ภำรกิจหลัก” และ “ภำรกิจสนับสนุน”
ภำรกิจหลักจะเป็นภำรกิจที่หน่วยงำนภำครัฐจำเป็นต้องดำเนินกำรและต้องปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ภำรกิจสนับสนุน หน่วยงำนภำครัฐอำจไม่จำเป็นต้องดำเนินกำรเอง และ
สำมำรถมอบอำนำจให้หน่วยงำนอื่นๆ อำทิ องค์กำรมหำชนดำเนินกำรแทนได้ นอกจำกนี้ ภำรกิจใด
ที่ภำครัฐพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมอบหมำยให้ภำคเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในภำรกิจดังกล่ำว
ดำเนินกำรจะมีควำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรดำเนินกำรเอง ตำมหลัก
(Contestability) ก็สำมำรถมอบหมำยให้ภำคเอกชนดังกล่ำวรับผิด ชอบดำเนินกำรแทนได้ อันเป็น
ลักษณะของกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก (Outsourcing)
สำหรับด้ำนรูปแบบขององค์กรและกำรจ้ำงงำนภำครัฐนั้น ภำรกิจใดที่ต้องรับผิดชอบ
ดำเนินกำรด้วยตนเอง จะต้องจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำรับผิดชอบดำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะ และเมื่อภำรกิจ
ดังกล่ำวบรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็สำมำรถยุบเลิ กหน่วยงำนให้สิ้นสุดลงตำมภำรกิจได้ รวมทั้ง
สำมำรถพิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ตำมภำรกิจที่เกิดขึ้น ณ ช่วงนั้นและควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรได้
ต่อไป
กล่ำวโดยสรุป แนวคิดดังกล่ำวจะเป็นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรภำครัฐของไทย
จำกเดิม ที่มีลักษณะจัดตั้งและยุบเลิกได้ยำก ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนบนพื้นฐำนของ
อำนำจหน้ำที่เป็นหลัก เปลี่ยนมำเป็นองค์กรที่สำมำรถจัดตั้งและยุบเลิกได้ง่ำย เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรดำเนินงำนรูปแบบใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับประเด็นภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่ ว นด้ ำ นกำรจ้ ำ งงำนภำครั ฐ ควรมี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นลั ก ษณะกำรจ้ ำ งงำนจำกที่ มี
ในปัจจุบันที่ใช้ระบบกำรจ้ำงงำนตลอดชีพและเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุครบตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
(ยกเว้นกรณีประพฤติมิชอบหรือกระทำควำมผิดร้ำยแรง จึงจะถูกไล่ออกหรือปลดออกก่อนครบอำยุ
รำชกำร) เป็นกำรจ้ำงงำนตำมสัญญำ โดยพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมภำรกิจที่ภำครัฐจะต้องดำเนินกำร
ซึ่งจะสอดคล้องกับ ระบบกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรจัดสรรบุคลำกรภำครัฐ
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๔๗
ควรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดสรรจำกเดิมที่ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดสรรบุคลำกรตำมตำแหน่ง
เป็นกำรจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบกำรดำเนินงำนที่มุ่งเน้นตำมประเด็น
ภำรกิจด้วย
ในกำรพิจำรณำเพื่อจัดสรรบุคลำกรตำมภำรกิจจะต้องไม่ดำเนินกำรโดยมุ่งเน้นระบบ
อำวุโสเป็นสำคัญ แต่จะต้องดำเนินกำรตำมหลักควำมรู้ ควำมสำมำรถ จะต้องมีกำรบริหำรอัตรำกำลัง
และกำรเคลื่อนไหลของบุคลำกรภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
(๑) พิจำรณำคัดสรรเข้ำดำรงตำแหน่งจำกทักษะ ควำมชำนำญ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร โดยเป็นกำรคัดสรรจำกภำยนอกภำครัฐ (Lateral Entry) วิธีกำรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรระดับสูงในภำครัฐของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ได้ด้วย
(๒) คัดสรรบุคลำกรโดยพิจำรณำจำกทักษะ ควำมชำนำญ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
เป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้นหรืออำยุรำชกำรของบุคคลดังกล่ำว (Fast Track) ดังนั้น บุคลำกร
ชั้นผู้น้อยที่มีควำมสำมำรถจะมีโอกำสเข้ำดำรงตำแหน่งระดับสูงได้ตำมควำมเหมำะสมของภำรกิจ
(๓) ยืมตัวบุคลำกรจำกภำคส่วนอื่นๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมแต่ละ
ภำรกิจเข้ำดำรงตำแหน่งในภำครัฐ (Secondment)
ดังนั้น กำรกำหนดและกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ต้องมี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ แ ละนโยบำยของรัฐ บำลดั งกล่ ำว จึ งได้ มุ่ งเน้ น ถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้
(๑) โครงกำรและกิจกรรมที่ กำหนดได้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี
ในด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพของคนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ เป็ น ไปตำมที่ อ งค์ ก รคำดหวั ง และเสริ ม สร้ ำงควำมเชี่ ย วชำญในงำนวิ ช ำกำรและงำนกฎหมำย
เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของสำนักงำนฯ ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
(๒) โครงกำรและกิ จ กรรมที่ ก ำหนดได้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรปฏิ รูป ประเทศและกำร
ปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำน
ฯ ได้มุ่งเน้นในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับกับรัฐสภำแห่งใหม่ และเพื่อเป็นไป
ตำมนโยบำยของรัฐในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
แนวทำงและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่ อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
เลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส่ วนรำชกำรสั งกั ด รัฐ สภำ รวมทั้ ง
สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ
๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
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๔๘
๕. พั ฒ นำและส่งเสริมให้ บุ คลำกรเป็ นผู้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติต น
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน
๖. พัฒ นำและส่งเสริมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรประทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทุจริต
๗. พัฒนำคุณภำพชีวติ และควำมผำสุกของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรมีคณ
ุ ภำพชีวติ ทีด่ ี มีขวัญกำลังใจ
มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร
กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
แนวทำงในกำรพั ฒ นำบุ คลำกรของส ำนั กงำนฯ ดั งกล่ ำว ประกอบด้ วยวิ ธี กำรหรื อ กิ จกรรม
กำรพั ฒ นำบุ คลำกร (Human Resource Development Activities) ที่ หลำกหลำย โดยโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ ได้มีกำรกำหนดวิธีกำรหรือรูปแบบในกำรดำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำท
ภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบัน

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
- จัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องและ
เชือ่ มโยงกับบริบทแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
- บทบำทภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจของสำนักงำนฯ
- นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง
- แผนปฏิบัตริ ำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
- หน้ำทีแ่ ละอำนำจของวุฒสิ ภำตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ ับบริกำร
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย รวมทั้งบุคลำกรของสำนักงำนฯ
- สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่น สภำพกำรเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
กำรขับเคลือ่ นองค์กรสู่ประชำคมอำเซียน และกำรเข้ำสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นต้น
๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ - พัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
สมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ ของบุคลำกร โดยดำเนินกำร ดังนี้
สำมำรถปฏิบตั ิงำนสนับสนุนภำรกิจของ
๑) ฝึกอบรมและสัมมนำเพือ่ พัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ
ดำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร
กำรฝึกอบรมและสัมมนำภำยในสำนักงำนฯ (In House
Training) และส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับ
ภำยนอกหน่วยงำน (Public Training) ในเรื่องที่
จำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรในแต่ละ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๙
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
ตลอดจนถึงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
กำรปฏิบตั ิงำน
๒) พัฒนำบุคลำกรโดยเชือ่ มโยงจำกกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำน (Performance Management
System: PMS)
พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรประเมินสมรรถนะเพื่อวิเครำะห์หำช่องว่ำง
ในกำรพัฒนำ (Gap) และนำผลกำรประเมินมำจัดทำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development
Plan: IDP)
ซึ่งมุง่ เน้นให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมกัน
พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสม
ตำมแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (70:20:10
Learning Model) ประกอบด้วยวิธีกำรพัฒนำด้วย
กำรฝึกอบรม (Training) หรือ กำรพัฒนำบุคลำกรทีไ่ ม่ใช่
กำรฝึกอบรม (Non-Training) เช่น กำรฝึกปฏิบตั ิจริง
กำรสอนงำน กำรเป็นพีเ่ ลี้ยง กำรมอบหมำยงำนพิเศษ
กำรให้คำปรึกษำ และกำรศึกษำดูงำน เป็นต้น
ทั้งนี้ สำนักงำนฯ ได้ศึกษำและวิเครำะห์รปู แบบ
กำรพัฒนำและกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ๆ โดยใช้ระบบ
Non Classroom Training เข้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรมำกขึ้น โดยมุง่ เน้นให้บคุ ลำกรได้ศกึ ษำ
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง อำทิ หลักสูตร e-learning ของ
สำนักงำน ก.พ. หรือระบบออนไลน์ เว็บไซด์ตำ่ งๆ อำทิ
Thai MOOC, Chula MOOC เป็นต้น มำประยุกต์ใช้
เพื่อนำไปสู่ HR Digital Parliament และเพื่อพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกรให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของ
สำนักงำนฯ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๐
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
๓) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพือ่ รองรับ
กำรปฏิบตั งิ ำนในบริบทของอำเซียน
ดำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลำกรที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
สำนักงำนฯ ในบริบทของอำเซียน เช่น กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ เป็นต้น
๔) พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อรองรับ
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป
๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ ๑. พัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของบุคลำกร
ในสำยอำชีพ (Career Path)
ดำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกร ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัตหิ น้ำทีป่ จั จุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีศักยภำพพร้อมในกำรเลื่อนสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
๒. เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพือ่ กำรก้ำวสู่
ตำแหน่งผูบ้ ริหำร (Succession Plan) และกำรพัฒนำ
ผูบ้ ริหำรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนือ่ ง
ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร อำทิเช่น
ภำวะผู้นำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้บริหำรที่ดี
รวมทัง้ กำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับให้พร้อมต่อ
กำรบริหำรงำนของสำนักงำนฯ ภำยใต้บริบทแวดล้อม
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำร
ฝึกอบรมภำยในสำนักงำนและหน่วยงำนภำยนอก
๓. พัฒนำผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีม่ สี มรรถนะสูง (Talent
Management)
ดำเนินกำรพัฒนำและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management) เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนในองค์กร
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๕๑
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้
และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรเกิด
กำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
๔. พัฒนำผูป้ ฏิบตั งิ ำนเพือ่ รองรับระบบกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบตั งิ ำน (Job Rotation)
ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับผู้ปฏิบตั ิงำน
ที่เข้ำร่วมระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่
งำนใหม่ ให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑. เตรียมกำลังคนโดยกำรสนับสนุนกำรศึกษำและ
ฝึกอบรมในระดับทีส่ งู ขึน้
สนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนกำรฝึกอบรมใน
ระดับที่สูงขึ้นให้บุคลำกรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
รวมทัง้ กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ในต่ำงประเทศ
เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีศกั ยภำพขึ้น เพื่อมำรองรับ
กำรขับเคลื่อนภำรกิจ และยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ
ในอนำคต ที่ต้องอำศัยองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ให้แก่องค์กรในระยะยำว
๒. แลกเปลีย่ นบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน
ข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
โดยเฉพำะหน่วยงำนด้ำนนิติบัญญัติ เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น ร่วมกันกับบุคลำกร
จำกนำนำประเทศ และสร้ำงสมประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ มำปรับใช้
ประโยชน์กบั วงงำนรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ศึกษำดูงำน
สนับสนุนให้บคุ ลำกรได้ไปศึกษำดูงำนกับหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรทีก่ ำหนด กำรศึกษำดูงำน
ณ ต่ำงประเทศ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก
ที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ เพื่อให้บคุ ลำกรเกิด
กำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรดูงำนภำยใต้โครงกำร
ตำมแนวพระรำชดำริและสำมำรถนำควำมรูแ้ ละ
ประสบกำรณ์มำปรับใช้ประโยชน์กบั วงงำนรัฐสภำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๒
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร

๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัตติ นตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

๖. พัฒนำและส่งเสริมมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทุจริต

๗. พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรทำงำน เพื่อให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีมีขวัญกำลังใจ มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำน
และเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร รวมถึง
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรดำเนิน
ชีวิตบนวิธคี วำมพอเพียงตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
๔. ถ่ำยทอดแลกเปลีย่ นองค์ควำมรูใ้ นองค์กร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management) เพื่อให้มีกำรรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูท้ ี่จำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร รวมทัง้ ส่งเสริมให้
บุคลำกรใช้องค์ควำมรู้เป็นฐำนในกำรปฏิบตั ิงำน
ดำเนินกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของบุคลำกร กำรปรับกระบวนทัศน์
และวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ิงำน เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ กำรยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมโปร่งใสในส่วนรำชกำร ให้บุคลำกร
ยึดถือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมทั้ง
กำรรณรงค์และสือ่ สำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัตงิ ำนอย่ำงต่อเนือ่ ง
ดำเนินกำรจัดโครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำเพื่อเรียนรู้กระบวนกำรป้องกำรกระทำผิด
กฎหมำยและตระหนักถึงภัยของกำรทุจริต โดยกำหนด
กิจกรรมกำรเรียนรูแ้ ละศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง สำนักงำน ป.ป.ช.
- ดำเนินโครงกำรและกิจกรรม ที่สง่ เสริมให้
บุคลำกรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีควำมสุข มีสขุ ภำพที่ดี
มีควำมสำมัคคีและควำมผูกพันต่อองค์กร
- ดำเนินโครงกำรและกิจกรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และกำรปฏิบตั ติ ำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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๕๓
บทที่ ๓
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มุ่งเน้นดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึง
สำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ อ ย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรั บควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ และควำมสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ๒๐ ปี เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
ต่อสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยได้พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ดังนี้
๑) ศึก ษำวิเครำะห์ ข้ อ มู ลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรฯ เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำ
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุ คลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้สอดคล้องกับบริบทของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง เหมำะสม สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับสูง และผู้รับบริกำร รวมถึงควำมสอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วย
(๑) นโยบำยผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ประธำนวุฒสิ ภำ รองประธำนวุฒิสภำ คนทีห่ นึง่ รองประธำน
วุฒิสภำ คนที่สอง และประธำน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ
(๒) แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕
(๓) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๔) หน้ำที่และอำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
(๕) กำรเชื่อมโยงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรพัฒนำบุคลำกร
(๖) แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
(๗) มำตรฐำนกำหนดต ำแหน่ งข้ ำรำชกำรรัฐสภำสำมั ญ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๘) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๙) กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(๑๐) ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบั บริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ปี ๒๕๖๒
(๑๑) สถำนกำรณ์ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สั งคม กำรเมื องของไทยในปั จจุบั น
ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๒) กำหนดกรอบทิศทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้ งนี้ ส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำได้ ก ำหนดโครงกำร/กิ จกรรมในกำรพั ฒนำบุ คลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมทิศทำงที่มุ่งเน้นดำเนินกำร
ที่กำหนด โดยสรุปได้ตำมแผนภำพ ดังนี้
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. 256๑ – 256๕)
1. ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

๒. ขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติ
บัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสุขอย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 256๓ – 256๕
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ
และหลากหลาย
๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑ หลักสูตร การจัดทาบทวิเคราะห์เพือ่ สนับสนุนงาน
ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ
๑.๒ หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
๑.๓ หลักสูตร การเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๑.๔ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา
๑.๕ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพข้าราชการสายงานวิทยาการ
๑.๖ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล
๑.๗ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพข้าราชการสายงานวิเทศสัมพันธ์
๒. โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๒ หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แนวทางการพัฒนา ๓.๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ การ
ทางานของบุคลากรทัง้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ปฏิบตั งิ านภายในองค์กร
๑๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
๑๒.๑ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร
๑๒.๒ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสมดุลของชีวิต
ส่วนตัวกับการทางาน (Work - Life Balance)
๑๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ หลักสูตร การเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักการและการประยุกต์ใช้ Design
Thinking)
๓.๒ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่
การดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
- กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการองค์กร
๕. โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
กฎหมายนิติบัญญัติ
๖. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
องค์กร

แนวทางการพัฒนา ๓.๔ ส่งเสริมให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ นตาม
ประมวลจริยธรรม เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๑๔. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๑๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา
๑๖. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๑๗. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
๑๗.๑ การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗.๒ กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน
๑๘. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual development plan : IDP)
๘. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

๙. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ
ต่างประเทศ
๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

๕๔

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

๕๕
๓.๑ โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติกำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ นำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่ ง โครงกำรที่ ก ำหนดตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรฯ ประกอบด้ ว ยโครงกำรจ ำนวนทั้ งสิ้ น
๑๙ โครงกำร (จำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จำนวน ๓๒ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้
โครงกำร
แผนปฏิบตั ริ ำชกำรเรือ่ งที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพือ่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผูร้ บั บริกำรเชิงรุก และทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงในอนำคต
แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๒ พัฒนำบุคลำกรให้มศี กั ยภำพขับเคลือ่ นยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงเป็นระบบ
และหลำกหลำย
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๑.๑ หลักสูตร กำรจัดทำบทวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำร
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำนวิชำกำร (๑)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร วิทยำกร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำกสำนักวิชำกำร
สำนักกฎหมำย สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และสำนักนโยบำยและแผน รวมจำนวน ๒๓๖ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑.๒ หลักสูตร กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ (๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร วิทยำกร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรรำยงำนระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จำกสำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และ
สำนักนโยบำยและแผน รวมจำนวน ๔๔ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑.๓ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร วิทยำกร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๓๑ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑.๔ หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจรัฐสภำ (๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตำรวจรัฐสภำของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจำนวน ๓๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑.๕ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร (๕)
- กำรฝึกอบรมสำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกร จำกสำนักที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑.๑
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งวิทยำกร จำกสำนักงำนประธำนวุฒิสภำ สำนักประชำสัมพันธ์
สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข
สำนักกำรพิมพ์ และกลุ่มช่วยอำนวยกำรนักบริหำร รวมจำนวน ๔๒ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๖
โครงกำร
๑.๖ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล (๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล จำกสำนักบริหำรงำนกลำงและสำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล จำนวน ๓๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑.๗ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศสัมพันธ์ (๗)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำกสำนักกำรต่ำงประเทศและสำนักภำษำต่ำงประเทศ
จำนวน ๒๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๒. โครงกำรพัฒนำทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกำรติดตำมงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ
๒.๑ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๘)
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับกลุ่มเป้ำหมำย ๓ กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ คน และเจ้ำพนักงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ คน รวมจำนวน ๒๗ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ทำงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร จำนวน ๑๘๑ คน ประกอบด้วย
๑. ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร จำนวน ๔๐ คน (จำกสำนักกำรประชุม (๑๕ คน) สำนักกำกับและ
ตรวจสอบ (๘ คน) สำนักงำนประธำนวุฒิสภำ (๑๓ คน) สำนักบริหำรงำนกลำง (๒ คน) สำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล (๑ คน) และสำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข (๑ คน)
๒. ข้ำรำชกำรตำแหน่งวิทยำกร จำนวน ๔๒ คน (จำกสำนักกำกับและตรวจสอบ (๗ คน)
สำนักงำนประธำนวุฒิสภำ (๑๐ คน) สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข (๓ คน) สำนักกำรพิมพ์ (๓ คน)
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (๒ คน) สำนักประชำสัมพันธ์ ( ๑๕ คน) และกลุ่มช่วยอำนวยกำร
นักบริหำร (๒ คน)
๓. ข้ำรำชกำรสำยงำนอื่น ได้แก่ ตำแหน่งนักบัญชี (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 สำนักกฎหมำย สำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ สำนักวิชำกำร และ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๑ หลักสูตร ๑.๑ แล้ว ซึ่งจะมีกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรนำเสนอบทวิเครำะห์ทำงวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่น
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๓๒๗ คน)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๗
โครงกำร
๒.๒ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๙)
(กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ณ ต่ำงจังหวัด)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่จำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน จำนวน ๑๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๓.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม และกำรเป็นผู้ประกอบกำรภำครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักกำรและกำรประยุกต์ใช้ Design Thinking) (๑๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จำนวน ๘๓ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๓.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๑)
- กำรชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
และชำนำญกำรพิเศษ และแนวทำงกำรจัดทำผลงำนวิชำกำร เพื่อขอรับกำรประเมินฯ
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร และชำนำญกำร ผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๓
จำนวน ๓๓ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๔. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร
- กิจกรรม กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๑๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๓๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๕. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในตำแหน่งนิตกิ รให้เป็นนักกฎหมำยนิตบิ ญ
ั ญัติ (๑๓)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร ระดับชำนำญกำรพิเศษ และระดับเชี่ยวชำญ ที่มีคุณสมบัติ
เตรียมเข้ำสู่ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๖. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบกำรเรียนรูข้ ององค์กร (๑๔)
๖.๑ กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)
๖.๒ กิจกรรม กำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เป็นองค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)
๖.๓ กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๗. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual development plan : IDP) (๑๕)
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนฯ ที่เป็นตัวแทนสำนัก จำนวน ๓๒๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๘
โครงกำร
๘. โครงกำรส่งบุคลำกรไปศึกษำ/ฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก (๑๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ณ ต่ำงประเทศ (๑๗)
- กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
(สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอกที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๐. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (๑๘)
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๑. โครงกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำไทยกับต่ำงประเทศ (๑๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๓ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ กำรทำงำนของบุคลำกรทัง้ สภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศในกำรปฏิบตั งิ ำนภำยในองค์กร
๑๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อือ้ ต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข
๑๒.๑ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำมผำสุกคุณภำพชีวิต
และควำมผูกพันของบุคลำกร (๒๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะทำงำนฯ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกฯ และตัวแทนสำนัก จำนวน ๔๕ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๒.๒ กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสมดุลของชีวติ ส่วนตัวกับกำรทำงำน (Work - Life Balance) (๒๑)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่มีอำยุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๕๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๓. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิง่ แวดล้อม (๒๒)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๒๖๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๔ ส่งเสริมให้บคุ ลำกรปฏิบตั ติ นตำมประมวลจริยธรรม เพือ่ ให้เอือ้ ต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กร
๑๔. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมหลักเพือ่ นำไปสูก่ ำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร
๑๔.๑ กิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมจำขึ้นใจ (๒๓)
๑๔.๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน “จิตอำสำเพื่อสังคม” (๒๔)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่เป็นจิตอำสำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๙
โครงกำร
๑๔.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ (๒๕)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๕. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรมเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั สภำ
๑๕.๑ สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำฉบับใหม่ (๒๖)
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๕.๒ กำรศึกษำดูงำน “กลยุทธ์กำรส่งเสริมบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร” (๒๗)
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะทำงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำสำนัก/กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๖. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบตั ติ ำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (๒๘)
๑๖.๑ กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่สำนัก/กลุ่มงำนเสนอชื่อ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๖.๒ กิจกรรมคัดเลือกสำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
และควำมโปร่งใส
กลุ่มเป้ำหมำย : สำนัก/กลุ่มงำน ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๖.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จำนวน ๓๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๗. โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นคุณธรรมจริยธรรมธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส
๑๗.๑ กำรประชุมสัมมนำชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม
โปร่งใสประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๙)
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และคณะทำงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมฯ
ประจำสำนัก/กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑๗.๒ กิจกรรมกำรเพิ่มและพัฒนำ EQ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำน (๓๐)
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๘. โครงกำรเรียนรูก้ ระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (๓๑)
- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ณ สำนักงำน ป.ป.ช.
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
และข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๐
โครงกำร
๑๙. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบตั ติ ำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (๓๒)
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๓.๒ กิจกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่กำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น
นอกจำกจะมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ แล้ว ยังได้กำหนดโครงกำรและกิจกรรม
ให้ มีควำมสอดคล้องและยึดโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่ ง นอกเหนื อ จำกโครงกำรด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรที่ ได้ รั บ
กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ ว ส ำนั ก งำนฯ จะต้ อ งมี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมด้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศำสตร์กำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด รัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้ว น
ตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำฯ ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร ดังนี้
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และกล้ำยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่ นและผลักดันกลไกด้ำน
แผนงำน ๑ กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำร
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผนู้ ำต้นแบบ ขับเคลือ่ นและผลักดันกำรปฏิบตั ติ ำมประมวล
ทำงจริยธรรม
จริยธรรมรวมทัง้ ส่งเสริมให้ผนู้ ำต้นแบบทำง
จริยธรรม
๑. โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนจริยธรรม
ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส
๒. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรมเจ้ำหน้ำที่รฐั สภำ
๓. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัตติ ำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
แผนงำน ๒ กำรดำเนินกำรตำมหลักสูตร
กำรสร้ำงเสริมจริยธรรม
- โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่ำนิยมหลัก เพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๑
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำร แผนงำน ๒ กำรรณรงค์สง่ เสริมมำตรกำรป้องกัน
ด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่ กำรกระทำผิดกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับกำรทุจริตใน
เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ
ภำครัฐ
- โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผูม้ คี วำมเชีย่ วชำญ มีศกั ยภำพสูง และนำเทคโนโลยี
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ
แผนงำน ๒ กำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
บุคลำกรร่วมกันของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ที่มีประสิทธิภำพ
ทัง้ สองส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลำกรทีเ่ หมำะสม
กับภำรกิจของส่วนรำชกำร (โครงกำรร่วม)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ จะดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรฯ
สำหรับหลักสูตรร่วม จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร
๒. หลักสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ ข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล
๓. หลักสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศสัมพันธ์
๔. หลักสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน
๕. หลักสูตรสำหรับผูบ้ ริหำร
๖. หลักสูตรสำหรับผูบ้ ังคับบัญชำกลุ่มงำน
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐภำ ได้กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินกำร
พัฒนำหลักสูตรร่วมกัน โดยจัดทำหลักสูตร
ในสำยงำนเพิ่มเติมขึน้ อีก จำนวน ๔ หลักสูตร
และจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกัน
จำนวน ๒ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรสำยงำนประชำสัมพันธ์
๒. หลักสูตรสำงำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
๓. หลักสูตรสำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
๔. หลักสูตรสำยงำนวิชำกำรบัญชี
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๖๒
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงกำร/กิจกรรม
๕. หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติกำรขึน้ ชำนำญกำร
๖. หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ชำนำญกำรขึ้นชำนำญกำรพิเศษ
แผนงำน ๓ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกร ทุกระดับ/ทุกสำยงำน ตำมมำตรฐำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ และสมรรถนะที่
กำหนด รวมทัง้ ทักษะทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏิบตั งิ ำน
ในอนำคต
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็น
สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนนิติบัญญัติและ
กำรติดตำมงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๒. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
กำรปฏิบตั ิงำนด้ำนนิติบัญญัติและกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
แผนงำน ๔ กำรพัฒนำบุคลำกรสำยงำนนิตกิ ำร
ให้เป็นนักกฎหมำยนิตบิ ญ
ั ญัตติ ำมแนวทำง
ทีก่ ำหนด
- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมำย
นิติบญ
ั ญัติ
แผนงำน ๕ กำรพัฒนำบุคลำกรสำยงำนวิทยำกำร
ให้เป็นนักวิชำกำรสนับสนุนงำนนิตบิ ญ
ั ญัติ
- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในตำแหน่งวิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำร
นิติบญ
ั ญัติ
แผนงำน ๖ กำรติดตำมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ควำมคุม้ ค่ำในกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำร
โครงกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร
โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่บคุ ลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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๖๓
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ แผนงำน ๑ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ให้แก่ทรัพยำกรบุคคล
ขีดควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะและ
ขีดควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
แผนงำน ๒ กำรพัฒนำทักษะและขีดควำมสำมำรถ
กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศให้แก่บคุ ลำกร
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
แผนงำน ๑ กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management : KM) ภำยใน
ส่วนรำชกำร
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบ
กำรเรียนรูข้ ององค์กร
กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็น
๑. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรูแ้ ละระบบ
วัฒนธรรมองค์กร
กำรเรียนรูข้ ององค์กร
๒. โครงกำรประเมินและพัฒนำบุคลำกรตำมหลัก
สมรรถนะ (Competency based HRD)
เพื่อประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล
(IDP : Individual development plan)
- กิจกรรมกำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Selfdevelopment)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวติ ของทรัพยำกรบุคคลให้มคี วำมสุขอย่ำงสมดุล
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกร ๑ โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรสร้ำง
บุคคล
ควำมผูกพันของบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (Happy Workplace)
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินชีวิต โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบตั ติ ำมหลักปรัชญำ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ๒. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิง่ แวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๔
๓.๓ งบประมำณ
โครงกำรตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนั กงำนเลขำธิ กำรวุ ฒิ สภำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภำยใต้ วงเงิ นงบประมำณ จ ำนวนรวม
๘,๘๐๖,๕๐๐ บำท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
ค่าใช้จ่าย
จานวนโครงการ
งบประมาณ
๑) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
๑๖
๕,๓๐๖,๕00
๑.๑ ดาเนินการระยะที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)
๑.๒ ดาเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓)

๒) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรทุนกำรศึกษำ

๒,๖๗๓,๕๐๐
๒,๖๓๓,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๑

2,๕๐๐,๐00

- ดาเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓)

๓) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำบุคลำกร ณ ต่ำงประเทศ
๓.๑ ดาเนินการระยะที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)
๓.๒ ดาเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓)

๔) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๑

๕00,000

- ดาเนินการระยะที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓)

จำนวนโครงกำรจำแนกตำมประเภทของกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร

กำรพัฒนำ
ณ ต่ำงประเทศ :
๑ โครงกำร
ร้อยละ ๕.๒๖

แลกเปลี่ยน
ณ ต่ำงประเทศ :
๑ โครงกำร
ร้อยละ ๕.๒๖

ทุนกำรศึกษำ :
๑ โครงกำร
ร้อยละ ๕.๒๖
ฝึกอบรมและ
สัมมนำ :
๑๖ โครงกำร
ร้อยละ ๘๔.๒๒

ฝึ กอบรม&สั ม มนำ

ทุ น กำรศึ กษำ

พั ฒ นำ ณ ตปท.
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แลกเปลี่ ย น ณ ตปท.

๖๕
โดยจำแนกโครงกำร/กิจกรรมตำมแนวทำงกำรพัฒนำสำหรับเรื่องที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเชิงรุกและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้
งบประมำณ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ไตรมำส ๑ – ๒ ไตรมำส ๓ – ๔
๑. พัฒนำบุคลำกรให้มศี ักยภำพขับเคลื่อนยุทธศำสตร์องค์กร
ได้อย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย (แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๒) ๒,๒๐๓,๐๐๐
๑,๙๔๗,๖๐๐
- ไตรมำสที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๓ หลักสูตร/กิจกรรม
- ไตรมำสที่ ๓ – ๔ จำนวน ๖ หลักสูตร/กิจกรรม

๒. เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
ทั้งสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรปฏิบัตงิ ำนภำยใน
องค์กร (แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๓)

๑๐๐,๐๐๐

๖๘,๐๐๐

๓๗๐,๕๐๐

๖๑๗,๔๐๐

๒,๖๗๓,๕๐๐

๒,๖๓๓,๐๐๐

- ไตรมำสที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑ หลักสูตร/กิจกรรม
- ไตรมำสที่ ๓ – ๔ จำนวน ๒ หลักสูตร/กิจกรรม

๓. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัตติ นตำมประมวลจริยธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร (แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๔)
- ไตรมำสที่ ๑ – ๒ จำนวน ๖ หลักสูตร/กิจกรรม
- ไตรมำสที่ ๓ – ๔ จำนวน ๔ หลักสูตร/กิจกรรม

รวม

แผนภูมิกำรจำแนกโครงกำรตำมไตรมำสของกำรดำเนินโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๓,๐๐๐ บำท
๑๓ หลักสูตร/กิจกรรม

๑,๙๔๗,๖๐๐ บำท
๖ หลักสูตร/กิจกรรม

๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๐

๑๐๐,๐๐๐ บำท

๓๗๐,๕๐๐ บำท

๑ หลักสูตร/กิจกรรม

๖ หลักสูตร/กิจกรรม

๖๘,๐๐๐บำท
๒ หลักสูตร/กิจกรรม

๖๑๗,๔๐๐ บำท
๔ หลักสูตร/กิจกรรม

แนวทำงกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๒
๓.๓
๓.๔
ระยะที่ ๑ ไตรมำส ๑-๒

ระยะที่ ๒ ไตรมำส ๓-๔

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๖
โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๒
พัฒนำบุคลำกรให้มศี ักยภำพขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงเป็นระบบ
และหลำกหลำย
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็น
สำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนนิตบิ ัญญัติและกำรติดตำม
งำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๑.๑ หลักสูตร กำรจัดทำบทวิเครำะห์เพื่อ
สนับสนุนงำนติดตำมเสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และงำนวิชำกำร
๑.๒ หลักสูตร กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ
๑.๓ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
๑.๔ หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
รัฐสภำ
๑.๕ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร

๑.๖ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล
๑.๗ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิเทศสัมพันธ์
๒. โครงกำรพัฒนำทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนนิติบญ
ั ญัติและกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๒.๑ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒.๒ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ของข้ำรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๓. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
กำรปฏิบตั ิงำนด้ำนนิตบิ ัญญัตแิ ละกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๓.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ภำครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง
๓.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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๔. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร
- กิจกรรม กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
๕. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในตำแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมำยนิตบิ ญ
ั ญัติ
๖. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบ
กำรเรียนรูข้ ององค์กร
๖.๑ กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)
๖.๒ กิจกรรม กำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกร
ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นองค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ)
๖.๓ กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้
(KM Day)
๗. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล
(Individual development plan : IDP)
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำและ
ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)
๘. โครงกำรส่งบุคลำกรไปศึกษำ/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก

๖๗
๙. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิ ภำ ณ ต่ำงประเทศ
๑๐. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
๑๑. โครงกำรแลกเปลีย่ นข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำไทยกับต่ำงประเทศ
แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๓
สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ กำรทำงำนของ
บุคลำกรทัง้ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำร
ปฏิบตั ิงำนภำยในองค์กรและหลำกหลำย
๑๒. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศทีเ่ อือ้ ต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข
๑๒.๑ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำมผำสุกคุณภำพชีวิต
และควำมผูกพันของบุคลำกร
๑๒.๒ กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำม
สมดุลของชีวิตส่วนตัวกับกำรทำงำน (Work - Life
Balance)
๑๓. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิง่ แวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๔
ส่งเสริมให้บคุ ลำกรปฏิบัตติ นตำมประมวล
จริยธรรม เพือ่ ให้เอือ้ ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร
๑๔. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่ำนิยมหลักเพือ่ นำไปสูก่ ำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร
๑๔.๑ รณรงค์วัฒนธรรมจำขึ้นใจ
๑๔.๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลัง
แผ่นดิน “จิตอำสำเพื่อสังคม”
๑๔.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับกำร
ขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ
๑๕. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรมเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั สภำ
๑๕.๑ สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำฉบับใหม่
๑๕.๒ กำรศึกษำดูงำน “กลยุทธ์กำรส่งเสริม
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
๑๖. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบตั ติ ำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
๑๖.๑ กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น
๑๖.๒ กิจกรรมคัดเลือกสำนักที่มีผลงำนด้ำน
กำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
และควำมโปร่งใส
๑๖.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗. โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส
๑๗.๑ กำรประชุมสัมมนำชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนุน กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และควำมโปร่งใส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗.๒ กิจกรรมกำรเพิ่มและพัฒนำ EQ
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำน
๑๘. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง
ณ สำนักงำน ป.ป.ช.
๑๙. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบตั ิตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
๑. แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๒
จำนวน ๑๙ หลักสูตร/กิจกรรม
๒. แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๓
จำนวน ๓ หลักสูตร/กิจกรรม
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ ๓.๔
จำนวน ๑๐ หลักสูตร/กิจกรรม

๖๘

แผนปฏิบตั กิ ำรพัฒนำบุคลำกร สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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จานวน ๑๙ โครงการ (จาแนกรายหลักสูตร/กิจกรรม จานวน ๓๒ หลักสูตร/กิจกรรม)
ตัวชีว้ ดั

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๑. โครงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑ หลักสูตร การจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนงานติดตามเสนอแนะ เร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ
๑.๒ หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทาบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงาน
ติดตามเสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรปู
ประเทศ และการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับปฏิบตั กิ าร
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
ระยะเวลา : จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
วิทยากร และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จากสานัก
วิชาการ สานักกฎหมาย
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
และสานักนโยบายและแผน
รวมจานวน ๒๓๖ คน
ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
วิทยากร และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
ในการรายงานระบบติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) จากสานัก
กรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และ
สานักนโยบายและแผน
รวมจานวน ๔๔ คน
ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
วิทยากร ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องราวร้องทุกข์
จานวน ๓๑ คน
ข้าราชการตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภาของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๓๐ คน

๑.๓ หลักสูตร การเสริมสร้างเทคนิค
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับเทคนิค
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ระยะเวลา : จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๑.๔ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา

- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ
๒๐๗,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๖๙

โครงการ

๑๑๒,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

โครงการ
๑.๕ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ
สายงานวิทยาการ

๑.๗ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ
สายงานวิเทศสัมพันธ์

๒. โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
การปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

ขอบเขตการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพสาหรับสายงานวิทยาการ
เป็นการฝึกอบรมสาหรับข้าราชการ
สายงานวิทยากร (จากสานักที่ไม่ได้
เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ ๑
หลักสูตร ๑.๑)
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

กลุม่ เป้าหมาย

ข้าราชการตาแหน่งวิทยากร
จากสานักงานประธาน
วุฒิสภา สานักประชาสัมพันธ์
สานักกากับและตรวจสอบ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักรายงาน
การประชุมและชวเลข
สานักการพิมพ์ และกลุม่
ช่วยอานวยการนักบริหาร
รวมจานวน ๔๒ คน
- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
ข้าราชการตาแหน่งนัก
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ทรัพยากรบุคคล จากสานัก
ในสายอาชีพสาหรับสายงานทรัพยากร บริหารงานกลางและสานัก
บุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
จานวน ๓๐ คน
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
ข้าราชการตาแหน่งนักวิเทศ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
สัมพันธ์ จากสานักการ
ในสายอาชีพสาหรับสายงานวิเทศ
ต่างประเทศและสานัก
สัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศ จานวน
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
๒๐ คน
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตัวชี้วัดผลผลิต
- การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ ระยะเวลา :
๑) กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานเฉพาะ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ด้านเทคโนโลยี
ความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๓ กลุ่ม ดังนี้
- ข้าราชการตาแหน่ง
๑. กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานเฉพาะด้าน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี จานวน ๑๘ ชั่วโมง
จานวน ๒๓ คน และ

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ
๕๐,๐๐๐

๕๓,๕๐๐

๗๐

๑.๖ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

ตัวชีว้ ดั

๕๙,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

โครงการ

ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการดาเนินงาน
๒. กลุ่มผู้ทางานด้านนโยบายและ
วิชาการ จานวน ๖ ชั่วโมง
๓. กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานอื่น
จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

กลุม่ เป้าหมาย

๔

งบประมาณ

๗๑

เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ คน
รวมจานวน ๒๗ คน
๒) กลุ่มผู้ทางานด้าน
นโยบายและวิชาการ
- ข้าราชการประเภท
วิชาการ จานวน ๑๘๑ คน
ประกอบด้วย
๑. ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
จานวน ๔๐ คน (จากสานัก
การประชุม (๑๕ คน) สานัก
กากับและตรวจสอบ (๘ คน)
สานักงานประธานวุฒสิ ภา
(๑๓ คน) สานักบริหารงาน
กลาง (๒ คน) สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (๑ คน)
และสานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข (๑ คน)
๒. ข้าราชการตาแหน่ง
วิทยากร จานวน ๔๒ คน
(จากสานักกากับและ
ตรวจสอบ (๗ คน)
สานักงานประธานวุฒสิ ภา
(๑๐ คน) สานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข (๓ คน)
สานักการพิมพ์ (๓ คน)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (๒ คน)
สานักประชาสัมพันธ์ (๑๕ คน)

๑

ไตรมาส
๒ ๓

โครงการ

ตัวชีว้ ดั

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๔

งบประมาณ

๗๒

และกลุม่ ช่วยอานวยการ
นักบริหาร (๒ คน)
๓. ข้าราชการสายงานอื่น
ได้แก่ ตาแหน่งนักบัญชี (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 สานัก
กฎหมาย สานักกรรมาธิการ
๑,๒,๓ สานักวิชาการ และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการที่ ๑ หลักสูตร ๑.๑
แล้ว ซึ่งจะมีการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการนาเสนอ
บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
๓) กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานอื่น
ข้าราชการตาแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ (๓๒๗ คน)

๑

ไตรมาส
๒ ๓

โครงการ

ตัวชีว้ ดั

๒.๒ หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีผล
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เรื่องที่ได้รบั การอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
๓.๒ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
เตรียมความพร้อมสู่การดารงตาแหน่งใน
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรที่เป็น
ระดับทีส่ ูงขึ้น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีผล
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เรื่องที่ได้รบั การอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ตัวชี้วัดผลผลิต
กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร กิจกรรมการสัมมนาและ

กลุม่ เป้าหมาย

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยการฝึกอบรมจากคอร์ส Online
และอบรมในห้องเรียน รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จาลอง
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ณ ต่างจังหวัด
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง และเป็นการอบรม
หลักการและการประยุกต์ใช้ Design
Thinking)
ระยะเวลา : จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- การชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ และ
ชานาญการพิเศษ และแนวทางการ
จัดทาผลงานวิชาการเพื่อขอรับการ
ประเมินฯ
ระยะเวลา : จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่
จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
จานวน ๑๕ คน

๘๗,๐๐๐

ข้าราชการตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน
จานวน ๘๓ คน

๑๑๕,๐๐๐

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และ
ชานาญการ ผู้ครบประเมินฯ
ปี ๒๕๖๓
จานวน ๓๓ คน

๒๘,๐๐๐

- การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กรสาหรับ
ผู้บริหาร

ผู้บริหารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๒๖ คน

๕๗๐,๐๐๐

๑

๔

งบประมาณ

๗๓

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็น
สาหรับการปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ หลักสูตร การเสริมสร้างการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ เพื่อขับเคลือ่ นสู่
องค์กรสมรรถนะสูง

ไตรมาส
๒ ๓

ขอบเขตการดาเนินงาน

โครงการ

ตัวชีว้ ดั

กลุม่ เป้าหมาย

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ

ระยะเวลา : จานวน ๑๘ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
และต่างจังหวัด

ข้าราชการตาแหน่งนิติกร ระดับ
ชานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัตเิ ตรียมเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบญ
ั ญัติ
ระยะเวลา : จานวน ๒๗๐ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
หรือหน่วยงานภายนอก

ข้าราชการตาแหน่งนิติกร
ระดับชานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ
ที่มีคุณสมบัตเิ ตรียมเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

- การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
บุคลากรของสานักงาน
ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานจัดการ
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ความรู้ให้แก่ทีมงานจัดการความรู้
การจัดกิจกรรมจัดการความรู/้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้ง การจัด
กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๐๐,๐๐๐

๗๔

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ให้กับผู้บริหารของสานักงานฯ
จานวน ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กรมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
๕. โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตาแหน่งนิตกิ รให้เป็นนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการโครงการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้
เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต้องผ่าน
การทดสอบและจะต้องได้คะแนนการ
ทดสอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๖. โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ ละ
ตัวชี้วัดผลผลิต
ระบบการเรียนรูข้ ององค์กร
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน
๖.๑ กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาทีจ่ ัดทา
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
ขึ้นอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้
๖.๒ กิจกรรม การเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
บุคลากรในการให้บริการทางวิชาการด้วย
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรสานักงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เกีย่ วข้องกับองค์
เชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)
ความรูส้ ามรถนาความรูไ้ ปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ขอบเขตการดาเนินงาน

๑๔๐,๐๐๐

โครงการ

ตัวชีว้ ดั

๖.๓ กิจกรรม การจัดกิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day)

๘. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
ตัวชี้วัดผลผลิต
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมใน
หลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก
จานวนไม่น้อยกว่า ๒๕ หลักสูตร และ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการอบรมได้
จัดทารายงานผลการศึกษา/อบรมใน
หลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลา :
๑. การอบรมฯ จานวน ๑ ชั่วโมง
๒. กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ
จานวน ๖ ครั้ง
๓. กิจกรรม KM Day
จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
ระยะเวลา : จานวน ๓ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

กลุม่ เป้าหมาย

บุคลากรของสานักงานฯ
ที่เป็นตัวแทนสานัก
จานวน ๓๒๐ คน

- การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับ บุคลากรของสานักงาน
หน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จาเป็นและสอดคล้องต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน
๒๕๖๓
ณ หน่วยงานภายนอก

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๗๕

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual development
plan : IDP)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
และดาเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

ขอบเขตการดาเนินงาน

๑,๗๔๙,๑๐๐
๑,๐๑๑,๕๐๐
๗๓๗,๖๐๐

ตัวชีว้ ดั

ขอบเขตการดาเนินงาน

๙. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ณ ต่างประเทศ
- การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
ที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ตัวชี้วัดผลผลิต
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๕ ครั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทาเอกสารรายงาน
ผลการเยือน และการศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศ จานวน ๕ ฉบับ

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๒,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท
ภายในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดผลผลิต
สานักงานฯ มีแนวทางในการจัดสรร
ทุนการศึกษาที่สอดคล้องและเป็น
ประโยชน์ต่อสานักงานฯ
จานวน ๑ ฉบับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
สานักงานฯ จัดสรรทุนการศึกษา/ทุน
ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือ
ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
จานวน ๓ ทุน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ข้าราชการสานักงานฯ ได้เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
ระบบงานรัฐสภาต่างประเทศและมี
แนวทางในการพัฒนางานขององค์กรโดย
จัดทาเอกสารรายงานผลการแลกเปลีย่ น
ณ ต่างประเทศ จานวน ๑ ฉบับ

- การพัฒนาบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ณ ต่างประเทศ
เป็นการพัฒนาสาหรับหลักสูตร
ฝึกอบรมภายนอก
ที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน
๒๕๖๓ ณ ต่างประเทศ
- การจัดสรรทุนการศึกษา และทุน
การฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระยะเวลา :
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๕๐๐,๐๐๐

- จัดการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้รบั ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านระบบงานรัฐสภา
กับเจ้าหน้าที่รัฐสภาต่างประเทศ
ระยะเวลา :
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ณ ต่างประเทศ

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๕๐๐,๐๐๐

๑

๔

งบประมาณ

๗๖

๑๑. โครงการแลกเปลีย่ นข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาไทยกับ
ต่างประเทศ

กลุม่ เป้าหมาย

ไตรมาส
๒ ๓

โครงการ

ตัวชีว้ ดั

ขอบเขตการดาเนินงาน

๑๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
๑๒.๑) กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันของบุคลากร

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข
ในระดับร้อยละ ๖๐

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพชีวิต
และความผูกพันของบุคลากร
ระยะเวลา : จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวกับการทางาน (Work
- Life Balance)
ระยะเวลา : จานวน ๖ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา : จานวน ๓ ชั่วโมง
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

๑๒.๒) กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการทางาน
(Work - Life Balance)

๑๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และสิง่ แวดล้อม

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ

คณะทางานฯ แผน
เสริมสร้างความผาสุกฯ
และตัวแทนสานัก
จานวน ๔๕ คน

๑๓๐,๐๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป
จานวน ๕๐ คน

๓๐,๐๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๒๖๐ คน

๓๘,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๗๗

โครงการ

โครงการ
๑๔. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมหลักเพือ่ นาไปสูก่ ารบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
๑๔.๑) รณรงค์วัฒนธรรมจาขึ้นใจ

๑๔.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
พลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม”

ขอบเขตการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กร “สามัคคี
มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา
มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ”์

- จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมหลักเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดย
การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้จา
ขึ้นใจ
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสา
เพื่อสังคม”
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา โดยการ
จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาฉบับใหม่

๑๔.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร
กับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒสิ ภา

๑๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
รัฐสภา
๑๕.๑ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ
๑๖๘,๔๐๐
๓๕,๐๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เป็น
จิตอาสา

๖๓,๔๐๐

ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๗๐,๐๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๑๖๐,๐๐๐

๗๘

ตัวชีว้ ดั

๕๘,๔๐๐

โครงการ

ตัวชีว้ ดั

๑๕.๒ การศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การส่งเสริม ตัวชี้วัดผลลัพธ์
บุคลากรให้ปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
ข้าราชการ
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เข้าร่วมโครงการได้
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา
๑๖. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา
๑๖.๑ กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
ผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดีเด่น

๑๖.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม

- จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา โดยการ
จัดการศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การ
ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
- จัดกิจกรรมคัดเลือกและเชิดชู
เกียรติการปฏิบตั ิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น
ระยะเวลา :
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา โดยการคัดเลือก
สานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส
ระยะเวลา :
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา โดยการจัดกิจกรรม
วันแห่งคุณธรรม

กลุม่ เป้าหมาย

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ

คณะทางานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ประจาสานัก/กลุ่ม

๑๐๑,๖๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาทีส่ านัก/
กลุ่มงานเสนอชื่อ

๒๑๔,๕๐๐
๖๔,๐๐๐

๗๙

๑๖.๒ กิจกรรมคัดเลือกสานักที่มผี ลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๙๕ ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสานัก
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ
โปร่งใสเข้าร่วมคัดเลือกสานักที่มีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นข้าราชการผูม้ ีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมดีเด่น ได้รับคะแนนในการ
คัดเลือกไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๗๕ ของ
คะแนนรวมและสานักที่เข้าร่วมคัดเลือก
สานักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวมตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่กาหนด

ขอบเขตการดาเนินงาน

สานัก/กลุ่มงาน ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ได้รับการเสนอชื่อ

๓๕,๘๐๐

บุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
จานวน ๓๐๐ คน

๑๑๔,๗๐๐

โครงการ

๑๗.๒) กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนา
EQ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน

(๒) ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด (๓๐๐ คน) เข้าร่วมพิธีมอบเข็ม
เชิดชูเกียรติ โล่ ยกย่องประกาศเกียรติ
คุณและเกียรติบัตรแก่ผมู้ ีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และสานักทีม่ ีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

ขอบเขตการดาเนินงาน

กลุม่ เป้าหมาย

๑

ไตรมาส
๒ ๓

๔

งบประมาณ

ระยะเวลา :
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

- จัดกิจกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
โดยการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผน
ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- จัดกิจกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
โดยการจัดกิจกรรมการเพิ่มและ
พัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน
ระยะเวลา :
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน
๒๕๖๓
ณ สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ผู้บริหารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา และ
คณะทางานด้านส่งเสริม
คุณธรรมฯ ประจาสานัก/
กลุ่ม

๒๕๓,๙๐๐

ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๔๒,๙๐๐

๑๑,๐๐๐

๘๐

๑๗. โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
๑๗.๑ การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม
สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชีว้ ดั

โครงการ

ตัวชีว้ ดั
ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๙. โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่เข้าร่วมโครงการได้
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดารงชีวิต
ส่วนตน

กลุม่ เป้าหมาย

- จัดการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
เรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา โดยการศึกษา
ดูงานพิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม
๒๕๖๓
ณ สานักงาน ป.ป.ช.
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ณ ศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา :
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม
๒๕๖๓
ณ หน่วยงานภายนอก

ผู้บริหารของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และ
ข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส องสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๑๙,๓๐๐

ข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับชานาญงานของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๗๑,๘๐๐

๑

๔

งบประมาณ

๘๑

๑๘. โครงการเรียนรูก้ ระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ณ สานักงาน ป.ป.ช.

ไตรมาส
๒ ๓

ขอบเขตการดาเนินงาน

