


ค ำน ำ 

 ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้ง
มอบหมายให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับและติดตาม
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยก าหนดให้ “คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง ท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓  ก่อนเสนอรายงานผล
ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ และ อ.ก.ร. ประเมินฯ ปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรอบ 
๑๒ เดือน 

 ส าหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งจัดท าโดยคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ โดยรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑ สรุปคะแนนผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ทั้ งนี้  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่ารายงานฉบับนี้  
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ  

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

     ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
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สารบัญ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
ส่วนที่ ๑ สรุปคะแนนผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑ 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗ 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ๗  
   และยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม ๒๙ 
   จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ๘๘ 
      และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มี      ๑๑๙ 
   ความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติเห็นชอบและให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ และมอบหมาย
ให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ โดยผลของด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
มีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความคล่องตัว  
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปผลผลิต – ผลลัพธ์  
ได้ดังนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสม ส่วนราชการได้จัดท าแผนบริหารก าลังคน โดยด าเนินการบริหาร
ก าลังคนด้านอัตราก าลัง เช่น การเลือกสรรต าแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธกิาร เลือกสรรผู้อ านวยการส านัก การสอบแข่งขนัและ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นต้น และการบริหารก าลังคนด้านการเตรียมก าลังคนคุณภาพ เช่น การด าเนินการ
ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การด าเนินการตามแผนระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 ๒. การขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนราชการมีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ๔ ระบบ และสามารถ
ด าเนินการตามระบบต่าง ๆ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  (๑) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่วนราชการได้ก าหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ ๔ สายงาน และด าเนินการพัฒนาข้าราชการสายงานนิติการตามแผนฯ ที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  รวมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการสายงานนิติการที่มีต่อแผนฯ ซึ่งสรุปได้ว่าข้าราชการมีความ
พึงพอใจ โดยเฉลี่ยร้อยละ 74.79  
  (๒) แผนสืบทอดต าแหน่ง ส่วนราชการได้ก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งของส่วนราชการ รวมทั้งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน) ซึ่งในปีงบประมาณต่อไป ส่วน
ราชการจะด าเนินการพัฒนาข้าราชการร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระดับความสามารถของข้าราชการให้ดีขึ้น และจะจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนพัฒนารายบุคคล  
  (๓) ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ส่วนราชการได้ด าเนินการตามระบบดังกล่าว โดยมีข้าราชการ
สนใจเข้าสมัคร ส่วนราชการละ ๖ คน ซึ่งผลการคัดเลือกสรุปว่าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้าราชการผู้ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก จ านวน ๒ คน ส าหรับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย และจะประกาศรายชื่อในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
  (๔) แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการได้ด าเนินการในกลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ และ
ระดับช านาญการ จ านวน ๒ สายงาน โดยผลของการด าเนินงาน พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นไปตามความคาดหวัง
ทั้งในด้านความส าเร็จของงาน และระดับการประเมินพฤติกรรม  รวมทั้งข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ 
ต่อแผนฯ เฉลี่ยร้อยละ 74.30 และจะขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ๓. การเสริมสร้างระบบสรรหาเชิงรุก ส่วนราชการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน และได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เปิดรับสมัคร จ านวน 3 ต าแหน่ง 11 อัตรา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๔ ต าแหน่ง ๙ อัตรา โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีผู้การคัดเลือก จ านวน ๙ คน ใน ๔ ต าแหน่ง ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยู่ระหว่าง
การเลือกสรร และจะบรรจุในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๔. การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ส่วนราชการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารวงเงินงบประมาณ ในการ



 
ค 

เลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาของการ
ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการทบทวนผลการศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้ส ารวจความคิดเห็น
ของข้าราชการ จนได้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะได้น า
ข้อเสนอไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 ๕. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา ส่วนราชการใช้ Web Service 
ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ โดยข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
และเพียงพอต่อการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร ก.ร. และ อ.ก.ร.  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัด 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัย และนโยบายความ
โปร่งใส ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปผลผลิต – ผลลัพธ์ 
ได้ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม ส่วนราชการ
ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรมจริยธรรม และผู้น าต้นแบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร 
ทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร – ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นตามโครงการคนดีศรีสภา และร่วมกันก าหนดค่านิยมของส่วนราชการ “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง”  
ซึ่งจะผลักดันให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์รัฐสภาต่อไป 
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและป้องกันการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต   
ส่วนราชการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร จัดโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต โครงการ Digital Thinking : การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกันการกระท าผิดวินัยข้าราชการรัฐสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สัมมนาสร้างความ
เข้าใจ อินทราเน็ต แผ่นพับ วารสาร การให้ค าปรึกษาแนะน า ผลจากการด าเนินการดังกล่าวพบว่า มีการกระท า
ความผิดวินัยที่ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติการกระท าความผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญย้อนหลัง ๕ ป ี 
 ๓. การขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใส  ส่วนราชการได้ก าหนดแผนส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินการใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การน านโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่การปฏิบัติงาน ๒) การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และ ๓) การส่งเสริมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีคณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐาน 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท าหน้าที่ติดตามและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการแก่ส่วนราชการ และมี
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของส่วนราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งให้บุคลากรมีกระบวนการคิดในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน



 
ง 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ  
โดยสรุปผลผลิต – ผลลัพธ์ ได้ดังนี้ 
 ๑. การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้พัฒนาข้าราชการในสังกัด 3 โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 383 คน ได้แก่ 
ข้าราชการส านักกฎหมาย  ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานประธานรัฐสภา กลุ่มงานผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักการประชุม ส านักรักษาความปลอดภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่ก าหนด และ
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔ ส าหรับ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พัฒนาข้าราชการ 9 โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 693 คน  ได้แก่ 
ข้าราชการต าแหน่งนิติกร วิทยากร เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา นักทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข้าราชการส านักการพิมพ์และ
ผู้รับบริการของส านักการพิมพ์ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ตลอดจนข้าราชการต าแหนง่
ประเภทวิชาการที่ครบระยะเวลาในการประเมินเพื่อแต่งตั้งในระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งร้อยละ ๘๙.๑๓ ของบุคลากร
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่ก าหนด และบุคลากรรัฐสภามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๔ 
  นอกจากนี้ ส่วนราชการได้บูรณาการหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วม
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ๒. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการได้ก าหนดแผนทักษะดิจิทัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร ๒) ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) ผู้ท างาน
ด้านนโยบายและวิชาการ และ ๔) ผู้ปฏิบัติงานอื่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มผู้บริหาร โดยมี
การจัดอบรม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานของรัฐ ในเร่ืองการเชื่อมโยงทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศ และกฎระเบียบ
ด้านดิจิทัลที่เก่ียวข้อง (Overview) ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินหลักสูตร 4 ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านปฏิกิริยา 
2) ด้านการเรียนรู้ ๓) ด้านพฤติกรรม และ 4) ด้านผลลัพธ์ ซึ่งเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซีย เพื่อให้
ข้าราชการรัฐสภาได้น าทักษะ ความรู้เกี่ยวกับภาษาดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าราชการที่เข้าการพัฒนาได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมใหญ่สมัชชา
รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ 
(AIPACODD) การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA และการประชุมระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับผู้น าอาเซียน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ซึ่งได้รับค าชมจากสมาชิกและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
 ๔. การผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ ส่วนราชการมีแผนด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งมีกระบวนการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ ที่ว่าด้วยเร่ืองการจัดการความรู้ การจัดการระบบสารสนเทศ 
โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญของส านักงาน จ านวน ๔ องค์ความรู้ 
เช่น องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament เป็นต้น ส าหรับ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๕ องค์ความรู้ เช่น องค์ความรู้การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสนับสนุน
กระบวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “Smart Law for Senate” : สื่อความรู้ด้านกฎหมายตาม
ภารกิจของวุฒิสภา เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนราชการได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ไ ด้ แ ก่   
เว็บเพจ ไลน์แอด การถ่ายทอดสด Facebook Live บนแอพพลิเคชั่น Facebook และจัดกิจกรรมวันแห่งการ
เรียนรู้ (KM Day) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับ
ชีวิตส่วนตัว และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ซึ่งมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยมีผลผลิต – ผลลัพธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่วนราชการได้ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตน ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผน
เสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร เพื่อก าหนดและจัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบการใช้จ่ายให้กับบุคลากร อาทิ การตรวจสุขภาพประจ าปี  
การจัดห้องปฐมพยาบาล การจัดห้องประกอบพิธีทางศาสนา การให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงินและ
การใช้จ่ายให้พอเพียง รวมทั้งจัดหาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรที่ DD Mall จตุจักร พร้อมรถรับส่งระหว่างวัน  
โดยผลส ารวจ พบว่า บุคลากรของส่วนราชการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ โดยเฉลี่ยร้อยละ 71.20 
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนราชการได้จัดโครงการ
เพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการเสริมสร้างดุลยภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 395 คน ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต  
มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๖๘ คน โดยมุ่งหมายให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม  
ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนดแล้วเสร็จ และมีการติดตามและประเมินผล พบว่า บุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ซึ่งคิดเฉลี่ยร้อยละ 83.50 
 ๓. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม  
  ส่วนราชการได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ร่วมกัน จ านวน ๑ โครงการ เพื่อพัฒนาชุมชน
โดยรอบอาคารรัฐสภา เกียกกาย ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.60 

 จากการด าเนินการทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปคะแนนได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 95.56 100 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 100 100 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 100 100 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 96 96 
คะแนนรวม 98.06 99.33 

 
 

********************** 



 

 
๑ 

  
 ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6  

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6  
เดือน 

9  
เดือน 

12 
เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การเสริมสร้าง 
ระบบ 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 
และยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. การบริหารจดัการแผนก าลังคน 3 3 5 1. การบริหารจดัการแผนก าลังคน 3 3 5 
2. ด าเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1 2 5 2. ด าเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3 3 5 
3. ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 0 2 3 3. ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 0 2 5 
4. ด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 1 3 5 4. ด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 3 3 5 
5. ด าเนินการและตดิตามแผนตามระบบการหมุนเวียน 

การปฏิบัติงาน 
2 2 5 5. ด าเนินการและตดิตามแผนตามระบบการหมุนเวียน 

การปฏิบัติงาน 
2 2 

 
5 

6. การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการดึงดูดทีม่ีคณุภาพ คณุธรรม  
“คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

1 3 5 6. การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการดึงดูดทีม่ีคณุภาพ คณุธรรม  
“คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

1 3 5 

7. พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล 
 ที่มีคุณภาพ คุณธรรมมคีวามเหมาะสมมา 
 ด ารงต าแหน่ง 
* หมายเหตุ รอรับนโยบายของประธานรัฐสภา 

1 1 N/A 
 

7. พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล 
ที่มีคุณภาพ คุณธรรมมคีวามเหมาะสมมาด ารง 
ต าแหน่ง 

* หมายเหตุ รอรับนโยบายของประธานรัฐสภา 

1 1 N/A 
 

8. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเสรมิสร้าง PMS 

1 3 5 8. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเสรมิสร้าง PMS 

1 3 5 

9. ติดตามการเช่ือมโยง PMS กับ IDP 2 3 5 9. ติดตามการเช่ือมโยง PMS กับ IDP 2 3 5 
10. บรูณาการข้อมลูบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 1 1 5 10. บรูณาการข้อมลูบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 1 1 5 

รวม (13/50*100)/(23/50*100)/(43/45*100)          ร้อยละ              26 46 95.5๖ (17/50*100)/(24/50*100)/(45/45)*100    ร้อยละ 34 48 100 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
๒ 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6  

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6  
เดือน 

9  
เดือน 

12 
เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน 
ให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
และกลา้ยืนหยดั 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  โครงการบรรยายธรรมส าหรับบคุลากรของส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   โครงการธรรมศึกษาส าหรับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   โครงการส่งเสริมการปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล 
   (กิจกรรมวันคุณธรรม การคัดเลอืกและยกย่องผูม้ีคุณธรรม

และจริยธรรมดเีด่นคนดศีรสีภา และส านักท่ีมีผลงาน 
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส) 

   โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับบคุลากรของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 3 5 1. โครงพัฒนาและปรบัปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อน 
ประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

3. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 

2 3 5 

2. ขยายผลจากหลักสูตรการสร้างเสรมิจริยธรรม 
    (หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม) 
   โครงการสรา้งเสริมจริยธรรมน าทีมงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
   โครงการฝึกอบรมผู้น าการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร 

2 3 5 4. การสร้างเสริมจริยธรรมน าทีมงาน ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. Strong  StrongerStrongest :  
พันธะสัญญาองค์กรใสสะอาด 

 

2 3 5 

3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัย 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณี
ตัวอย่าง  

0.5 2.5 5 6. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พร้อมกรณีตัวอย่าง 

0.5 2.5 5 

4. เรยีนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 3 5 7. ขยายผลจากหลักสูตรการสร้างเสรมิจริยธรรม 
 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

  โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม 

 

2 3 5 



 

 
๓ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6  

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6  
เดือน 

9  
เดือน 

12 
เดือน 

 

 

5. การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

  โครงการจัดท าแผนและก ากับตดิตามส่งเสริมสนับสนุนการ
 ด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
 สังกัดรัฐสภาและการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ 
 ดังกล่าว 

1 3 5 8. การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

  โครงการจัดท าแผนและก ากับตดิตามส่งเสริมสนับสนุน 
   การด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วน 
   ราชการสังกัดรัฐสภาและการก ากับ ติดตาม การด าเนิน 
   การดังกล่าว 

1 3 5 

รวม (6.5/25)*100/(14.5/25)*100/(25/25)*100  ร้อยละ 26 58 100 (7.5/25)*100/(14.5/25)*100/(25/25)*100ร้อยละ 30 58 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6  

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6  
เดือน 

9  
เดือน 

12 
เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
พัฒนาทรัพยากร
บุคลากรใหเ้ป็นผู้
มีความเชี่ยวชาญ 
มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยี
มาสนับสนุน
ภารกิจด้าน
กระบวนการ 
นิติบัญญตัิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

1 3 5 1. ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

1 3 5 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

2.5 4.5 5 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

2.5 4.5 5 

3. พัฒนาความพร้อมในการปฏิบตัิงานเชิงยุทธศาสตร์ของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

0.5 2.5 5 3. พัฒนาความพร้อมในการปฏิบตัิงานเชิงยุทธศาสตร ์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

1 4 5 

4. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา 
ในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ

1 4.5 5 4. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญตั ิ

1 4.5 5 

5. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบญัญัต ิ

1 4 5 5. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัต ิ

1 4 5 

6. การประเมินความคุม้ค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 3 5 6. การประเมินความคุม้ค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

1 4 5 

7. พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนลียีดิจิทลัให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

0.5 2 5 7. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลให้แก่บุคลากร 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

0.5 3 5 

8. พัฒนาหลักสูตรด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นให้แก่
บุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

5 5 5 8. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

5 5 5 

9. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (โครงการต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

0.5 2.5 5 9. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

2.5 5 5 

10. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรส านักงาน 1 2.5 5 10. พัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ 1 2.5 5 



 

 
๕ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6  

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6  
เดือน 

9  
เดือน 

12 
เดือน 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  องค์กร 

 

11. จดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 3 5 11.  การประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
(competency based HRD) ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP: individual development 
plan) 

1 2.5 5 

 
12. พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 2.5 5     

รวม (16/60)*100/(39/60)*100/(60*60)*100                ร้อยละ 26.66 65.00 100.00 (17.5/55)*100/(42/55)*100/(55/55)*100      ร้อยละ 31.82 76.36 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖ 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6  

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6  
เดือน 

9  
เดือน 

12 
เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
สร้างความผาสุก
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีความสุข 
อย่างสมดลุตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 และ
เสรมิสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

1 3 5 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพัน 
ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

2 3 5 

2. ส่งเสริมความสมัพันธ์และสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข  
(Happy Workplace) 

1 3 5 2. ส่งเสริมความสมัพันธ์และสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข  
(Happy Workplace) 

1 3 5 

3. ส ารวจความคดิเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

N/A 
 

N/A 
 

4 3. การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

N/A 
 

N/A 
 

4 

4. เสริมสร้างดลุยภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1 2.5 5 4. ส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัตติามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 2.5 5 

5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และสิ่งแวดล้อม และส่งเสรมิ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

0 3 5 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

0 3 5 

รวม (3/20*100)/(11.5/20)*100/(24/25)*100       ร้อยละ 15.00 57.50 96.00 (4/20*100)/(11.5/20)*100/(24/25)*100        ร้อยละ 20.00 57.50 96.00 
รวมท้ังสิ้น (38.5/155)*100/(88/155)*100/(15๒/155)*100 24.83 56.77 98.06 (46/150)*100/(92/150)*100/(149/150) 30.67 61.33 99.33 

 
 

 



 

 
๗ 

ตารางรายงานการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการแผนก าลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา  
แผนงาน  การบริหารจัดการแผนก าลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตราก าลังที่มีประสทิธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   บริหารจัดการแผนก าลังคน 
ภายใต้โครงสร้างระบบงาน
และอัตราก าลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่า 
สามารถรองรับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต 
กิจกรรม 
การด าเนินการตามแผน
บริหารก าลังคนและ
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ทบทวนกรอบก าลังคน 
ผลผลิต 
ส่วนราชการจดัท าแผน
บริหารก าลังคนท่ีสอดคล้อง 
กับความจ าเป็นตามภารกิจ
ของยุทธศาสตรส์ านักงานฯ 
ในปัจจุบัน 

ระดับคะแนน 1 
   ส่วนราชการจัดท าแผน
บริหารก าลังคนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามแผนบริหาร
ก าลังคน ตามระดับคะแนนท่ี 
1 อาทิ การสรรหา  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ แผนสืบทอด
ต าแหน่ง ระบบการหมุนเวยีน
การปฏิบัติงาน ระบบ
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง  
ให้บรรลตุามผลผลติ ผลลัพธ์ 
ตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 

ผลผลิต: 
ส่วนราชการจดัท าแผน
บริหารก าลังคนท่ีสอดคล้อง
กับความจ าเป็นตามภารกิจ
ของยุทธศาสตรส์ านักงานฯ 
ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 
1. การด าเนินการบริหาร
ก าลังคนด้านอัตราก าลัง 

1) การด าเนินการ
เลือกสรรต าแหน่งที่ปรึกษา/
รองเลขาธิการวุฒสิภาของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

2) การด าเนินการ
เลือกสรรต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

3) การด าเนินการ
เลือกสรรต าแหน่ง

5 โครงการ 
   บริหารจัดการแผน
ก าลังคน ภายใตโ้ครงสร้าง
ระบบงานและอัตราก าลังที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่า 
สามารถรองรับสภาวการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต 
กิจกรรม 
การด าเนินการตามแผน
บริหารก าลังคนและ
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ทบทวนกรอบก าลังคน 
ผลผลิต 
ส่วนราชการจดัท าแผน
บริหารก าลังคนท่ีสอดคล้อง 
กับความจ าเป็นตามภารกิจ
ของยุทธศาสตรส์ านักงานฯ 
ในปัจจุบัน 

ระดับคะแนน 1 
   ส่วนราชการจัดท าแผน
บริหารก าลังคนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามแผนบริหาร
ก าลังคน ตามระดับคะแนนท่ี 
1 อาทิ การสรรหา  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ แผนสืบทอด
ต าแหน่ง ระบบการหมุนเวยีน
การปฏิบัติงาน ระบบ
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง  ให้
บรรลตุามผลผลิต ผลลัพธ์ 
ตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 

ผลผลิต: 
ส่วนราชการจดัท าแผน
บริหารก าลังคนท่ี
สอดคล้องกับความจ าเป็น
ตามภารกิจของ
ยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ใน
ปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 
1. การด าเนินการบริหาร
ก าลังคนด้านอัตราก าลัง 

1) การด าเนินการ
เลือกสรรต าแหน่งที่
ปรึกษา/รองเลขาธิการ
วุฒิสภาของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

2) การด าเนินการ
เลือกสรรต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

5 



 

 ๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ ์
มีแผนบรหิารก าลังคนท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารก าลังคน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งานของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

4) การสอบแข่งขันและ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ  

5) การสรรหาบุคคล
เป็นพนักงานราชการ 
รัฐสภาทั่วไป 
2. การด าเนินการบริหาร
ก าลังคนด้านการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

1) การด าเนินการตาม
แผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(Career Path) สายงาน 
นิติการ 

2) การด าเนินการตาม
แผนสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหาร (Succession 
Plan) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ ์
มีแผนบรหิารก าลังคนท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของส่วน
ราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารก าลังคน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

3) การด าเนินการ
เลือกสรรต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

4) การสอบแข่งขัน
และคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
2. การด าเนินการบริหาร
ก าลังคนด้านการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

1) การด าเนินการตาม
แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (Career 
Path) สายงานนิติการ 

2) การด าเนินการตาม
แผนสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหาร (Succession 
Plan) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

3) การด าเนินการตาม
แผนระบบการหมุนเวียน



 

 ๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

3) การด าเนินการตาม
แผนระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน (Job 
Rotation) 
ผลลัพธ:์ 
มีแผนบรหิารก าลังคนท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

การปฏิบัติงาน (Job 
Rotation) 
ผลลัพธ:์ 
มีแผนบรหิารก าลังคนท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

กลยุทธ์ที่ 2  ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรฐัสภาตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน 1  การด าเนินการและติดตามการน าระบบ (Career Path) ไปปฏิบัต ิ
โครงการ 
   ด าเนนิการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
ผลผลิต 
- รายงานผลการน าแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ สายงานนิติการ 
ไปปฏิบตัิของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- แผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 4 สายงาน 

ระดับคะแนน 1  
   ด าเนินการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โดยด าเนินการพัฒนา
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (สายงาน
นิติการ) 
ระดับคะแนน 3 
    ศึกษาเพื่อจัดท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 4 สายงาน คือ 
สายงานวิทยาการ สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

ผลผลิต: 
1. รายงานผลการน าแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ สายงาน 
นิติการ ไปปฏิบัติของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2. แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4 สายงาน คือ สายงาน
วิทยาการ สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน สายงาน

5 โครงการ 
   ด าเนินการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
ผลผลิต 
- รายงานผลการน าแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ สายงาน 
นิติการ ไปปฏิบัติของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ระดับคะแนน 1  
   ด าเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
โดยด าเนินการพัฒนาให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย (สายงาน 
นิติการ) 
ระดับคะแนน 3 
    ศึกษาเพื่อจัดท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 4 สายงาน คือ สายงาน
วิทยาการ สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน สายงาน
ทรัพยากรบุคคล และสายงาน

ผลผลิต: 
1. รายงานผลการน าแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ สายงาน 
นิติการ ไปปฏิบัติของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ซึ่งประกอบด้วย 
 1) รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ Career Path)  

5 



 

 ๑๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ์ 
- ส่วนราชการใช้แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กร 
(ส ารวจอัตราการสูญเสีย
บุคลากร) 
- ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (นิติการ) 
 

และสายงานวิเทศสมัพันธ์ 
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบใน
หลักการ 
 ติดตามการน าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ในสายงาน 
นิติการไปปฏิบัต ิ
 ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(สายงานนิติการ) 
ระดับคะแนน 5 
 มีรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(สายงานนิติการ)  
 รายงานการจดัท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 4 สายงาน คือ  
สายงานวิทยาการ สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคล และสาย
งานวิเทศสัมพันธ์ 
ผลลัพธ:์ 
1.  ร้อยละ 76.44 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (นิติการ) 

- แผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 4 สายงาน 
ผลลัพธ์ 
- ส่วนราชการใช้แผน
เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กร 
(ส ารวจอัตราการสูญเสีย
บุคลากร) 
- ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (นิติการ 
 

วิเทศสัมพันธ์ เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 
 ติดตามการน าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ในสายงาน 
นิติการไปปฏิบัต ิ
 ด าเนินการส ารวจความ 
พึงพอใจต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(สายงานนิติการ) 
ระดับคะแนน 5 
 มีรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(สายงานนิติการ)  
 รายงานการจดัท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 4 สายงาน คือ สายงาน
วิทยาการ สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน สายงาน
ทรัพยากรบุคคล 
และสายงานวิเทศสมัพันธ์ 

สายงานนิติการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
ประจ าปีงบประมาณ พศ. 
2562 โดยส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาได้
พัฒนาข้าราชการสายงาน
นิติการ ตามหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพฯ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวด
วิชา 
- หมวดวิชาการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัต ิ
- หมวดวิชาการเตรียม
ความพร้อมสู่การด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
- หมวดวิชาการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 



 

 ๑๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

และสายงานวิเทศสมัพันธ์ 
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

- หมวดวิชาการพัฒนา
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและ 
ธรรมาภิบาล  
รวมทั้งข้อเสนอแนะตา่ง ๆ   
 2) รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ข้าราชการสายงานนิติการ
ที่มีต่อเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
Career Path) ของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พศ. 
2562 
2.  แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 4 สายงาน คือ  
สายงานวิทยาการ สาย
งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สายงานทรัพยากร
บุคคล และสายงานวิเทศ 
สัมพันธ์ 
 
 



 

 ๑๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

 
ผลลัพธ:์ 
1. ร้อยละ 73.13 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อแผน
เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (นิติการ) 

แผนงาน 2  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบัต ิ 
โครงการ 
   ด าเนินการตามแผน 
สืบทอดต าแหน่ง  
ผลผลิต 
- รายงานผลการน าแผน 
สืบทอดต าแหน่ง ไปปฏิบัติ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลลัพธ ์
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนา
ความพร้อม และมีคณุภาพ 
ในการสืบทอดต าแหน่งส าคญั 
- ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ 
พึงพอใจต่อแผนสืบทอด

ระดับคะแนน 1  
   ส่วนราชการมีแผนการ
พัฒนาตามแผนสืบทอด
ต าแหน่ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ต าแหน่งเป้าหมาย 
ผู้อ านวยการส านัก) 
ระดับคะแนน 3  
  ด าเนินการตามแผน 
สืบทอดต าแหน่ง  
  ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจต่อแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(ต าแหน่งเป้าหมาย 

ผลผลิต: 
รายงานผลการจดัโครงการ
สัมมนาเรื่อง เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการการสืบทอด
ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง 
ผลลัพธ์: 
๑. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรจัด
โครงการสัมมนาเรื่อง 
เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การการสืบทอดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูง 
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดับต้นของ

๓ โครงการ 
   ด าเนินการตามแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง  
ผลผลิต 
- รายงานผลการน าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง ไปปฏิบตัิของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลลัพธ ์
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
บุคลากรทีไ่ด้รบั 
การพัฒนาความพร้อม และ
มีคุณภาพ 
ในการสืบทอดต าแหน่ง
ส าคัญ 

ระดับคะแนน 1  
   ส่วนราชการมีแผนการ
พัฒนาตามแผนสืบทอด
ต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต าแหน่ง
เป้าหมาย ผู้อ านวยการส านัก) 
ระดับคะแนน 3  
  ด าเนินการตามแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง  
  ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจต่อแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(ต าแหน่งเป้าหมาย 
ผู้อ านวยการส านัก) และ

ผลผลิต: 
รายงานผลการน า 
แผนสืบทอดต าแหน่งไป
ปฏิบัติของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งกอบด้วย 
1) การด าเนินการตามแผน
ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก 

5 



 

 ๑๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการส านัก) และ
รายงานความพึงพอใจต่อ
แผนสืบทอดต าแหน่ง ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการ
ด าเนินการต าแหน่งเป้าหมาย
ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อพัฒนา
ความพร้อมให้บุคลากร 
มีคุณภาพในการสืบทอด
ต าแหน่งส าคญั 
๒) ผลการประเมินโครงการฯ 
- ด้านความรู้ความเข้าใจ 
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการการสืบทอด
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
สูง อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70.60 (หลังการ
ฝึกอบรม) 
- ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ในภาพรวมใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
80.40 

- ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 
 
 

รายงานความพึงพอใจต่อแผน
สืบทอดต าแหน่ง ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการ
ด าเนินการต าแหน่งเป้าหมาย
ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- จัดประชุมช้ีแจงเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
- การด าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาผูส้ืบ
ทอดต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านัก ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา   
- การด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจและความ
เข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- สภาพปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 
ผลลัพธ:์ 
1. ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้พัฒนากลุม่



 

 ๑๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผู้บังคับบัญชากลุม่/กลุ่ม
งาน จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก ่
1) โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหาร 
2) โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
กับส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
เพื่อพัฒนาความพร้อมให้
บุคลากรมีคุณภาพ 
ในการสืบทอดต าแหน่ง
ส าคัญ 
2. ร้อยละ 70.54 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจมาก – มาก
ที่สุด ต่อแผนสืบทอด
ต าแหน่ง และมคีวาม 
พึงพอใจระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 29.54 
 



 

 ๑๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 3  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศกัยภาพสูง (Talent Management) ไปปฏิบัต ิ 
โครงการ 
   ด าเนินการตามระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง  
ผลผลิต 
- ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูงของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รุ่น
ที่ 1 
- รายงานผลการน าระบบ
บริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ 
ผลลัพธ ์
- มีผลการด าเนินการตาม
ระบบบรหิารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง  
- มีบุคลากรทีผ่่านการพัฒนา
ตามระบบบริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ระดับคะแนน 1  
   ส่วนราชการมีแผนการ
ด าเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
ระดับคะแนน 3  
   ด าเนินการตามระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
ตามระบบบริหารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต: 
รายงานผลการน าระบบ
บริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1) ขั้นตอนการด าเนินการ 
2) วิธีการและเกณฑ์การ
คัดเลือกข้าราชการรัฐสภา
สามัญเพื่อเข้าสูร่ะบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง 
3) วิธีการคัดเลือกและ
เกณฑ์การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงของส่วน
ราชการสังกัดส านักงาน 
ก.พ. 
4) การขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการรัฐสภา
สามัญเข้าสูร่ะบบบริหาร

5 โครงการ 
   ด าเนินการตามระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง  
ผลผลิต 
- ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา รุ่นที่ 1 
- รายงานผลการน าระบบ
บริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ 
ผลลัพธ ์
- มีผลการด าเนินการตาม
ระบบบรหิารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง  
- มีบุคลากรทีผ่่านการ
พัฒนาตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง

ระดับคะแนน 1  
   ส่วนราชการมีแผนการ
ด าเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
ระดับคะแนน 3  
   ด าเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
ตามระบบบริหารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต: 
รายงานผลการน าระบบ
บริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1) การชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ระดับ
ปฏิบัติการ – ช านาญการ 
เกี่ยวกับระบบบริหาร
ข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
2) การรับสมัคร 
3) การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ 
4) การคัดเลือก 
5) เกณฑ์การคัดเลือก 
6) ผลการคัดเลือก  
ซึ่งมีบุคคลผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าสูร่ะบบบรหิาร
ข้าราชการ 

5 



 

 ๑๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 
ในการประเมิน
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัให้กับ
ข้าราชการผูม้ีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกฯ ในการ
ทดสอบ IC3 Digital 
Literacy Certification 
5) ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก และ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาสามญัเพื่อ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
6) ด าเนินการทดสอบ
ข้าราชการผูม้ีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก 
ผลลัพธ:์  
มีการด าเนินการตามระบบ
บริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง  
 

ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

ผู้มีศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
นางสาวอุษา  
ถาละคร นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตัิการ และนาย
ภีรภัทร์ ดิษฐาภรณ์  
นักวิเคราะห์งบประมาณ
และแผนช านาญการ 
ผลลัพธ:์  
มีการด าเนินการตาม
ระบบบรหิารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง  
 
 



 

 ๑๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 4  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ไปปฏิบัต ิ(โครงการร่วม) 
โครงการ 
   ด าเนินการตามแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
(Job Rotation) 
ผลผลิต 
รายงานผลการน าแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ภายในกลุ่มงาน/ส านัก 
ส าหรับข้าราชการประเภท
วิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ใน 2 สายงาน 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรภายในกลุ่มงานมี
ความสามารถและ 
รอบรู้ในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
- ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายม ี
ความพึงพอใจต่อแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 
 

ระดับคะแนน 1  
   มีแผนการด าเนินการตาม
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 3  
 มีการด าเนินการตาม
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน 
 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
ขยายผลการด าเนินการไปยัง
สายงานอื่น  
 ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมาย) 
ระดับคะแนน 5 
 รายงานผลการน า
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
การส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
(กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อเสนอ

ผลผลิต: 
- รายงานผลการน าแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไปปฏิบตัิ โดย
ด าเนินการในกลุ่ม
ข้าราชการประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ ใน 2  
สายงาน ได้แก่ สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดส านักนโยบายและแผน 
และสายงานทรัพยากรบุคคล 
สังกัดส านักบริหารงานกลาง 
และจะขยายผลการ
ด าเนินการไปยังข้าราชการ
สายงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด
ส านักองค์การระหว่าง
ประเทศ 
ผลลัพธ์: 
1. ร้อยละ 73.60 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายม ี
ความพึงพอใจต่อแผนการ
หมุนเวียนการ 
ปฏิบัติงาน 

5 โครงการ 
   ด าเนินการตามแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
(Job Rotation) 
ผลผลิต 
รายงานผลการน าแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ภายในกลุม่งาน/
ส านัก ส าหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ ใน 2 สายงาน 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรภายในกลุ่มงานมี
ความสามารถและ 
รอบรู้ในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได ้
- ร้อยละ 70 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายม ี
ความพึงพอใจต่อแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 

ระดับคะแนน 1  
   มีแผนการด าเนินการตาม
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 3  
 มีการด าเนินการตาม
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน 
 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
ขยายผลการด าเนินการไปยัง
สายงานอื่น  
 ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมาย) 
ระดับคะแนน 5 
 รายงานผลการน า
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
การส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
(กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อเสนอ

ผลผลิต: 
- รายงานผลการน า
แผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไปปฏิบตัิ โดย
ด าเนินการในกลุ่ม
ข้าราชการประเภท
วิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ ใน 2  
สายงาน ได้แก่ สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดส านักนโยบายและ
แผน และสายงานทรัพยากร
บุคคล สังกัดส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และจะ
ขยายผลการด าเนินการไป
ยังข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง ใน
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 
2 เมษายน 2561 ดังนี ้
      1) สายงานนิติการ 
ส านักท่ีรับผิดชอบในการ

5 



 

 ๑๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

 คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 รายงานผลการศึกษา
การขยายผลการน าแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานไป
ด าเนินการยังสายงานอ่ืน 
 
 
 
 
 

2. บุคลากรภายในกลุ่มงานมี
ความสามารถและรอบรู้ใน
การปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้
 
 

 คณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 รายงานผลการศึกษาการ
ขยายผลการน าแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานไป
ด าเนินการยังสายงานอ่ืน 

ควบคุมระยะเวลา
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
คือ ส านักกรรมาธิการ 1 
ส านักกรรมาธิการ 2 
ส านักกรรมาธิการ 3 และ
ส านักก ากับและตรวจสอบ  
      2) สายงานวิทยาการ 
ส านักทีร่ับผิดชอบในการ
ควบคมุระยะเวลาหมุนเวียน
การปฏิบตัิงาน คือ ส านกั
กรรมาธิการ 2 และส านัก
กรรมาธิการ 3  
ผลลัพธ์: 
1. ร้อยละ 75 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายม ี
ความพึงพอใจต่อแผนการ
หมุนเวียนการ 
ปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรภายใน 
กลุ่มงานมีความสามารถ
และรอบรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่ง
ประเมินโดยพีเ่ลี้ยงท่ีท า
หน้าท่ีติดตามตรวจสอบ 



 

 ๑๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

และให้ค าปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

กลยุทธ์ที่ 3  เสรมิสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน 1  การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรฐัสภา (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   การพัฒนา หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรรหา  
และดึงดดู “คนดี คนเก่ง” ให้
เข้ามาปฏิบตัิงานกับส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ตามแนวทางการสรรหา 
เชิงรุก 
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตาม
แนวทางการสรรหาเชิงรุก ใน
การสรรหาบุคคลเขา้มา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ/์
วิธีการ 
ผลลัพธ ์
น าหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ
ตามแนวทางการสรรหาเชิง
รุก ในการสรรหาบุคคลเข้ามา

ระดับคะแนน 1  
   มีหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ
ตามแนวทางการสรรหาเชิง
รุกของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือวิธีการตามแนวทางการ
สรรหาเชิงรุกของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
น าหลักเกณฑ์หรือวิธีการตาม
แนวทางการสรรหาเชิงรุก  
ในการสรรหาบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกนักเรียนทุน
โครงการ 1 ทุน 1 อ าเภอ 
(One District One 
Scholarship: ODOS)  
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
1) คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2) หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก 
3) เงื่อนไขในการคัดเลือก 
ผลลัพธ:์ 
๑) ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรน า
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกนักเรียนทุน
โครงการ 1 ทุน 1 อ าเภอ 

5 โครงการ 
   การพัฒนา หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรรหา  
และดึงดดู “คนดี คนเก่ง” 
ให้เข้ามาปฏิบตัิงานกับส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ตามแนวทางการสรรหา 
เชิงรุก 
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตาม
แนวทางการสรรหาเชิงรุก 
ในการสรรหาบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ/์
วิธีการ 
ผลลัพธ ์
น าหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ
ตามแนวทางการสรรหาเชิง
รุก ในการสรรหาบุคคลเข้า

ระดับคะแนน 1  
   มีหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ
ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก
ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือวิธีการตามแนวทางการ
สรรหาเชิงรุกของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
น าหลักเกณฑ์หรือวิธีการตาม
แนวทางการสรรหาเชิงรุก  
ในการสรรหาบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกนักเรียนทุน
โครงการ 1 ทุน 1 อ าเภอ 
(One District One 
Scholarship: ODOS)  
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
1) คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2) หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก 
3) เงื่อนไขในการคัดเลือก 
ผลลัพธ:์ 
๑) ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกนักเรยีนทุน
โครงการ 1 ทุน 1 อ าเภอ 
ไปด าเนินการ โดย

5 



 

 ๒๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สงักัดรัฐสภา อย่างน้อย 1 
หลักเกณฑ์/วิธีการ ไป
ด าเนินการ 
 
 
 

ไปด าเนินการ โดยประกาศ
รับสมคัรคัดเลือกนักเรียน
นักเรียนทุนโครงการ 1 ทุน 
1 อ าเภอ จ านวน 3 
ต าแหน่ง 11 อัตรา 
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ (1 อัตรา) 
3. นักวิเทศสมัพันธ์
ปฏิบัติการ (5 อัตรา) 
4. นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ (5 อัตรา) 
๒) ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้บุคคล
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
จ านวน ๓ ต าแหน่ง ๙ 
อัตรา ได้แก ่
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ (1 อัตรา) 
3. นักวิเทศสมัพันธ์
ปฏิบัติการ (5 อัตรา) 
4. นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ (๓ อัตรา) 

มาปฏิบัติงานกับส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา อย่าง
น้อย 1 หลักเกณฑ/์วิธีการ 
ไปด าเนินการ 
 
 
 

ประกาศรับสมคัรคดัเลือก
นักเรียนนักเรียนทุน
โครงการ 1 ทุน 1 อ าเภอ 
จ านวน 5 ต าแหน่ง 9 
อัตรา 
1. นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ (1 อัตรา) 
2. นักวิเทศสมัพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) (3 อัตรา) 
3. นักวิเทศสมัพันธ์
ปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) 
(1 อัตรา) 
4. นักทรัพยากรบคุคล
ปฏิบัติการ (1 อัตรา) 
5. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
(3 อัตรา) 
๒) ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาอยู่ระหว่าง
พิจารณาเลือกสรรบุคคล
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
ซึ่งจะสัมภาษณโ์ดย
ผู้บริหารของส านักงานฯ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตลุาคม 
๒๕๖๒ และจะประกาศผล



 

 ๒๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

การคัดเลือกในช่วงปลาย
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  

แผนงาน 2  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ัง เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   การคัดเลือกบุคคลที่มี
ศักยภาพและมผีลงานโดด
เด่นเป็นท่ีประจักษ์ หรือคนดี 
คนเก่ง และมีคณุภาพ 
กิจกรรม 
ด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ  
ช้ันท่ี 2 
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุน
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มี
ศักยภาพเหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง

ระดับคะแนน 1  

 จัดท าคู่มือการคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันท่ี 2  

 จัดท าคู่มือการคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันท่ี 2  
จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจการด าเนินการ
ตามคู่มือการคัดเลือกฯ 
 ระดับคะแนน 3  
 ด าเนินการคดัเลือกตาม
หลักเกณฑ์และคู่มือคดัเลือก
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันท่ี 2 
ระดับคะแนน 5 
 จัดท ารายงานผลการ
คัดเลือก ปญัหา และอุปสรรค 
ในการด าเนินการของ 
คณะกรรมการฯ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
- 
ผลลัพธ์: 
- 
หมายเหตุ:  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
เตรียมความพร้อม
ข้าราชการ 
สายงานนิติการ ด้วยการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการในต าแหน่งนิติกร
ในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ
จัดท าคู่มือด าเนินการ
เกี่ยวกับต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ และ
จัดท าโครงการเพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมาย
นิติบัญญตัิของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
แต่ทั้งนี้ เนื่องจากต้องรับ

n/a โครงการ 
   การคัดเลือกบุคคลที่มี
ศักยภาพและมผีลงานโดด
เด่นเป็นท่ีประจักษ์ หรือคน
ดี คนเก่ง และมีคณุภาพ 
กิจกรรม 
ด าเนินการคดัเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ  
ช้ันท่ี 2 
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุน
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มี
ศักยภาพเหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานใน

ระดับคะแนน 1  

 จัดท าคู่มือการคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันท่ี 2  

 จัดท าคู่มือการคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันท่ี 2  
จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจการด าเนินการ
ตามคู่มือการคัดเลือกฯ 
 ระดับคะแนน 3  
 ด าเนินการคดัเลือกตาม
หลักเกณฑ์และคู่มือคดัเลือก
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันท่ี 2 
ระดับคะแนน 5 
 จัดท ารายงานผลการ
คัดเลือก ปญัหา และอุปสรรค 
ในการด าเนินการของ 
คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
- 
ผลลัพธ์: 
- 
หมายเหตุ:  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้เตรียมความพร้อม
ข้าราชการ 
สายงานนิติการ ด้วยการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการในต าแหน่งนิติ
กรในต าแหน่งนิติกรให้
เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิจัดท าคูม่ือ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
ต าแหน่งนักกฎหมายนิติ
บัญญัติ และจดัท า
โครงการเพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

n/a 



 

 ๒๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

นักกฎหมายนติิบัญญัติ  
ช้ันท่ี 2 

นโยบายของประธานรัฐสภา
จึงไม่สามารถด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ต าแหน่งนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ ช้ันท่ี 2 

แต่ทั้งนี้ เนื่องจากต้องรับ
นโยบายของประธาน
รัฐสภาจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 
ตามที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 
แผนงาน  การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
โครงการ 1 
   พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
และรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา แนวทางแก้ไขของ
บุคลากร เพื่อเสรมิสร้าง
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : 
PMS) 
ผลผลิต 
รายงานผลการทบทวนการ
ปรับปรุงระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการบริหารผล 

ระดับคะแนน 1  
ทบทวนรายงานผลการศึกษา
วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรค
การด าเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2561  
ระดับคะแนน 3 
จัดท าข้อเสนอรูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
น าไปรับฟังความคดิเห็นจาก

ผลลัพธ:์ 
รายงานผลการทบทวนการ
ปรับปรุงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1. ผลการศึกษา วิเคราะห์
ปัญหา และอุปสรรคการ
ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
– 2561 โดยสรุปผลได้ 
ดังนี ้
1) ปัญหาด้านระบบ  
2) ปัญหาดา้นขั้นตอนการ
ด าเนินการ  

5 โครงการ 1 
   พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
และรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา แนวทางแก้ไขของ
บุคลากร เพื่อเสรมิสร้าง
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : 
PMS) 
ผลผลิต 
รายงานผลการทบทวนการ
ปรับปรุงระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการบริหารผล 

ระดับคะแนน 1  
ทบทวนรายงานผลการศึกษา
วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรค
การด าเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2561  
ระดับคะแนน 3 
จัดท าข้อเสนอรูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
น าไปรับฟังความคดิเห็นจาก
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ:์ 
รายงานผลการทบทวน
การปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
ซึ่งประกอบด้วย 
1. ผลการศึกษา วิเคราะห์
ปัญหา และอุปสรรคการ
ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2561 โดยสรุป
ผลได้ ดังนี ้
1) ปัญหาด้านระบบ  
2) ปัญหาดา้นขั้นตอนการ
ด าเนินการ  

5 



 

 ๒๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

การปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลรูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์ และการรับฟัง
ความคิดเห็น เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
น าไปสู่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ในการประเมินรอบถัดไป 

2. การส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) และการ
บริหารวงเงินงบประมาณ
ส าหรับเลื่อนเงินเดือนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
- ผลส ารวจความคิดเห็น
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ตาม
ระบบ PMS  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามระบบ PMS  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เกี่ยวกับการบรหิารวงเงิน
งบประมาณส าหรับเลื่อน
เงินเดือนในปัจจุบันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

การปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลรูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์ และการรับฟัง
ความคิดเห็น เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อน าไปสู่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ในการประเมิน
รอบถัดไป 

2. การส ารวจความ
คิดเห็นเกีย่วกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
(PMS) และการบริหาร
วงเงินงบประมาณส าหรับ
เลื่อนเงินเดือนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
- ผลส ารวจความคิดเห็น
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญเกี่ยวกับการ
ประเมินผล การปฏิบตัิ
ราชการ ตามระบบ PMS  
- ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการตาม
ระบบ PMS  
- ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเกี่ยวกับการ
บริหารวงเงินงบประมาณ
ส าหรับเลื่อนเงินเดือนใน



 

 ๒๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

เกี่ยวกับข้อเสนอรูปแบบ
การบริหารวงเงิน
งบประมาณส าหรับการ
เลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
3. ข้อเสนอ 
- ข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- ข้อเสนอการปรับรูปแบบ
การบริหารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อน
เงินเดือน 
- แนวทางการด าเนินการ
ต่อไป 
ผลลัพธ:์ 
สว่นราชการสังกัดรัฐสภามี
แนวทางส าหรับการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานที่
เหมาะสมกับส่วนราชการ 

ปัจจุบันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
- ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเกี่ยวกับ
ข้อเสนอรูปแบบการ
บริหารวงเงินงบประมาณ
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญ  
3. ข้อเสนอ 
- ข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- ข้อเสนอการปรับรูปแบบ
การบริหารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อน
เงินเดือน 
- แนวทางการด าเนินการ
ต่อไป 
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
แนวทางส าหรับการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานที่
เหมาะสมกับส่วนราชการ 



 

 ๒๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 2 
   ติดตามการเช่ือมโยงระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
การปรับปรุงวิธีการประเมิน
และตดิตามผลการพัฒนา
รายบุคคล  
ด้วยวิธีการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรม  
เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีมาตรฐาน
สะท้อนผลของการพัฒนา
และสามารถเป็นที่ยอมรบั 
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ระดับคะแนน 1  
   จัดท าแผนการตดิตามการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน กับ
แผนพัฒนารายบุคคล โดยให้
น าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการตดิตามฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ระดับคะแนน 3 
   มีการด าเนินการตาม
แผนการเชื่อมโยงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
กับแผนพัฒนารายบคุคล 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน กับ
แผนพัฒนารายบุคคล  ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
การปรับปรุงวิธีการประเมิน
และตดิตามผลการพัฒนา
รายบุคคลด้วยวิธีการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรม 
เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยใช้เครื่องมือ
พัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็นการ
เรียนรูจ้ากประสบการณ์
ปฏิบัติการร้อยละ 70 การ
เรียนรูจ้ากบุคคลอื่นร้อยละ 
20 และการเรียนรู้จาก
หลักสตูรหรือสื่ออย่างเป็น
ทางการร้อยละ 10   
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในเรื่องแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยทั้ง
สองส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาไดด้ าเนินการ ดังนี ้
1) ก าหนดแบบฟอร์มการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

5 โครงการ 2 
   ติดตามการเช่ือมโยง
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
การปรับปรุงวิธีการประเมิน
และตดิตามผลการพัฒนา
รายบุคคล  
ด้วยวิธีการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรม  
เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีมาตรฐาน
สะท้อนผลของการพัฒนา
และสามารถเป็นที่ยอมรบั 
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

ระดับคะแนน 1  
   จัดท าแผนการตดิตามการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน กับแผนพัฒนา
รายบุคคล โดยให้น าข้อมูล 
ปัญหา อุปสรรคใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการตดิตามฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ระดับคะแนน 3 
   มีการด าเนินการตาม
แผนการเชื่อมโยงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
กับแผนพัฒนารายบคุคล 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน กับแผนพัฒนา
รายบุคคล  ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
การปรับปรุงวิธีการ
ประเมินและติดตามผล
การพัฒนารายบุคคลด้วย
วิธีการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยใช้
เครื่องมือพัฒนา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ปฏิบตัิการ
ร้อยละ 70 การเรียนรู้
จากบุคคลอื่นร้อยละ 20 
และการเรียนรู้จาก
หลักสตูรหรือสื่ออย่างเป็น
ทางการร้อยละ 10   
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยทั้งสองส่วน

5 



 

 ๒๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

และแบบบันทึกรายละเอียด
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ตามรูปแบบของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
2) ก าหนดรอบการจัดท า
แผนและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
ปีละ 2 ครั้ง ในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยท าการ
แจกแบบการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลแยก
ออกมาจากมาประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยใหส้่วน
ราชการชี้แจงให้ผู้ประเมิน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลให้สอดคล้องกัน 
3) เห็นชอบการจัดท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนระบบ Online ออกจาก
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลของทั้ง 2 ส่วน
ราชการ  

ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ราชการสังกัดรัฐสภาได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดแบบฟอร์มการ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล และแบบ
บันทึกรายละเอียด
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ตามรูปแบบของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  
2) ก าหนดรอบการจัดท า
แผนและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ปีละ 2 ครั้ง ในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยท าการ
แจกแบบการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลแยก
ออกมาจากมาประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยใหส้่วน
ราชการชี้แจงให้ผู้ประเมิน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลให้สอดคล้องกัน 
3) เห็นชอบการจัดท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนระบบ Online ออก



 

 ๒๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

จากระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของทั้ง 2 
ส่วนราชการ  

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
โครงการ 
   บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
ผลผลิต 
รายงานการบรูณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(อย่างน้อย 1 ข้อมูล/เรื่อง) 
ผลลัพธ ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมลูมีความทันสมัย 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ท า
ให้สามารถใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร 
 
 
 

ระดับคะแนน 1  
   ศึกษาวิเคราะห์ระบบและ
ข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อการ
เชื่อมโยงสารสนเทศ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
 มีการบูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลบุคลากรของส่วน
ราชการกับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
อย่างน้อย 1 ข้อมูล/เรื่อง 
เพื่อน าไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 5 
    มีการรายงานการ 
บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูล

ผลผลิต: 
รายงานการบรูณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
จ านวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ:์ 
- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถสนับสนุน
การตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหาร กร. และ อกร.  
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
บุคลากร ระหว่างระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Departmental 
Personnel Information 
System:DPIS) ของ

5 โครงการ 
   บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
ผลผลิต 
รายงานการบรูณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(อย่างน้อย 1 ข้อมูล/เรื่อง) 
ผลลัพธ ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมลูมีความทันสมัย 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
ท าให้สามารถใช้สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนองต่อการ
น าไปใช้บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 
 
 
 

ระดับคะแนน 1  
   ศึกษาวิเคราะห์ระบบและ
ข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อการ
เชื่อมโยงสารสนเทศ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
 มีการบูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลบุคลากรของส่วน
ราชการกับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
อย่างน้อย 1 ข้อมูล/เรื่อง เพื่อ
น าไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 5 
    มีการรายงานการบรูณา
การเช่ือมโยงข้อมลูบุคลากร

ผลผลิต: 
รายงานการบรูณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา จ านวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ:์ 
- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของผู้บรหิาร กร. 
และ อกร.  
- ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร 
ระหว่างระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental 

5 



 

 ๒๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

  บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กับระบบบรหิารจดัการ
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคล (Human 
Resources Information 
System: HRIS) ของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร โดยใช้ 
Web Service ด าเนินการ
เรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย   
เมนูค้นหา 
1) ค้นหาจากช่ือ 
- ค้นหาจากช่ือหรือนามสกุล 
- ค้นหาจากต าแหน่งปัจจุบัน 
- ค้นหาจากระดับปัจจุบัน 
2) ค้นหาจากส านัก 
3) ค้นหาจากต าแหน่ง 
เมนูรายงาน 
1) แผนภูมิแสดงจ านวน
บุคลากร 
2)  จ าแนกตามกลุ่มส านัก 
3)  จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
 
 

 
  

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

Personnel Information 
System:DPIS) ของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กับระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศดา้น
ทรัพยากรบุคคล (Human 
Resources Information 
System: HRIS) ของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร โดยใช้ 
Web Service ด าเนินการ
เรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าว 
ประกอบด้วย   
เมนูค้นหา 
1) ค้นหาจากช่ือ 
- ค้นหาจากช่ือหรือนามสกุล 
- ค้นหาจากต าแหน่งปัจจุบัน 
- ค้นหาจากระดับปัจจุบัน 
2) ค้นหาจากส านัก 
3) ค้นหาจากต าแหน่ง 
เมนูรายงาน 
1) แผนภูมิแสดงจ านวน
บุคลากร 
2)  จ าแนกตามกลุ่มส านัก 
3) จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 



 

 ๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  ขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
แผนงาน 1  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลกัดันการปฏิบัติ ตามประมวลจรยิธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม (โครงการรว่ม) 
โครงการ 
   ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
ผลผลิต 
- มีการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- การคัดเลือกและยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น
ของส านักงานฯ และประกาศ
ยกย่องให้ทราบโดยทั่วกันทุก
ปีงบประมาณ 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เป็นคนดี มี
คุณธรรม และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
 
 

ระดับคะแนน 1 
   มีแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐานทาง
จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
 
 
 

ผลผลิต: 
1. ด าเนินการจัดโครงการ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการบรรยายธรรม
ส าหรับบคุลากรของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) โครงการธรรมศึกษา
ส าหรับบคุลากรของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทน ราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
3) โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมภิบาล  
4) โครงการปฏิบัติธรรม
ส าหรับบคุลากรของ
ส านักงานเลขาธิการ 

5 โครงการ 
1) โครงพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกใน
การขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความ
โปร่งใส 
2)  โครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
3)  โครงการคดัเลือก
และเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
ผลผลิต 
- มีการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- การคัดเลือกและยก
ย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นของ

ระดับคะแนน 1 
   มีแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวล

ผลผลิต: 
1. ด าเนินการจัด
โครงการตามเปา้หมายที่
ก าหนด จ านวน 3  
โครงการ ได้แก่  
1) โครงพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกใน
การขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความ
โปร่งใส 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ช้ีแจง/สัมมนา
แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
กิจกรรมที่ 2 การ
ก าหนดแนวทางและ

5 



 

 ๓๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
2. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรมีการ
คัดเลือกและยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่นของส านักงานฯ และ
ประกาศ 
ยกย่องให้ทราบโดยทั่วกัน
ทุกปีงบประมาณ ผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์
ส านักงาน facebook 
วารสารทรัพยากรบุคคล
รัฐสภา เป็นต้น โดยมผีล
การคัดเลือก ดังนี้  
บุคลากรดีเด่น 
๑. ข้าราชการรัฐสภา 
ประเภทวิชาการ 
- นางปิยะนาถ  รอดมุ้ย 
ผู้บังคับบญัชากลุม่งาน
พระราชบญัญตัิและญตัติ ๑ 
ส านักการประชุม 

ส านักงานฯ และ
ประกาศยกย่องให้ทราบ
โดยทั่วกันทุก
ปีงบประมาณ 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม 
และปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 
 
 

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

มาตรการทางกฎหมาย
ในการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
ของสมาชิกรัฐสภา และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐให้ปลอด
จากการทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2) โครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
3) โครงการคัดเลือก
และเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกผู้
ยึดมั่นและปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และ 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือก
หน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่น 



 

 ๓๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

๒. ข้าราชการรัฐสภา 
ประเภททั่วไป 
- นายกันตพงศ์  ลายทิพย์ 

    เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ช านาญงาน     
กลุ่มงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์  

    ส านักสารสนเทศ 
๓. พนักงานราชการ 
    - นายสกล  ศุภมาศ  
    ส านักกรรมาธิการ ๓  
๔. ลูกจ้างประจ า 
    - นายศุภะโชค  ยังจิตร 
    ส านักประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานดีเด่น 
ล าดับที่ ๑ ส านักการประชุม 
ล าดับที่ ๒ สถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา 
ล าดับที่ ๓ ส านักรรมาธิการ ๑ 
ผลลัพธ:์ 
- บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เป็นคนดี มี
คุณธรรม และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม

กิจกรรมที่ 3 วันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยดึมั่น
และส านักท่ีปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
2. ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสภามีการ
คัดเลือกและยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่นของส านักงานฯ 
และประกาศ 
ยกย่องให้ทราบโดยทั่ว
กันทุกปีงบประมาณ 
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์
ส านักงาน facebook 
วารสารทรัพยากรบุคคล
รัฐสภา เป็นต้น 
ผลลัพธ:์ 
- บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม 
และปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ



 

 ๓๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ข้าราชการรัฐสภา และ
มาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามผลการประเมิน ดังนี ้
สรุปผลการประเมิน
พฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา    
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จากการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
หมวดที่ 2 มาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการ
รัฐสภา พบว่า บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีพฤติกรรม 
ในเรื่อง ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (ข้อ 2) สูงทีสุ่ด โดย
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.63 คิด
เป็นร้อยละ 92.60 

รัฐสภา และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ตามผล
การประเมิน ดังนี ้
โครงพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกใน
การขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมและความ
โปร่งใส 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมชี้แจง/สมัมนา
แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ผลผลิต :  มีการ
ปรับปรุงยกรา่งประมวล
จริยธรรมเจา้หน้าท่ี
รัฐสภาให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 จ านวน 1 
ฉบับ 



 

 ๓๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

รองลงมาคือ ความภักดีต่อ
องค์กร (ข้อ 4)  
รู้รักสามัคคี มีจติส านึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจรติ และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ (ข้อ 6) 
และ การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารให้แกส่มาชิกรัฐสภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชนภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บดิเบือน
ข้อเท็จจริง (ข้อ 9)  
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.60  
คิดเป็นร้อยละ 92.00  
ส่วนพฤติกรรมในด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(ข้อ 5) มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด 
เท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 
89.60 แต่ก็ยังอยู่ในระดับ
ของพฤติกรรมที่มากท่ีสดุ 
 
 

ผลลัพธ์ :  มีการจัด
กิจกรรมก าหนดแนวทาง
และรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาฉบับใหม่  
จ านวน 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 การ
ก าหนดแนวทางและ
มาตรการทางกฎหมาย
ในการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
ของสมาชิกรัฐสภา และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐให้ปลอด
จากการทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลผลิต :  มีการ
ปรับปรุงยกรา่งประมวล
จริยธรรมเจา้หน้าท่ี
รัฐสภาให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 จ านวน  
1 ฉบับ 



 

 ๓๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

สรุปผลการประเมิน
พฤติกรรมผู้บังคับบัญชา 
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จากการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
หมวดที่ 2 มาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการ
รัฐสภา พบว่า บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีพฤติกรรม 
ในเรื่อง ความจงรักภักดตี่อ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ (ข้อ 1) 
มากที่สุด โดยมีคา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 
92.60 รองลงมาคือ ภักดี
ต่อองค์กร (ข้อ 4)  
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.62  
คิดเป็นร้อยละ 92.40 

ผลลัพธ์ :  มีการจัด
กิจกรรมก าหนดแนวทาง
และรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ฉบับใหม่ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2) โครงการพัฒนา
บุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
81.80 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วม
โครงการน าความรู้ 
ความเข้าใจไปปฏิบัตติน
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  
ร้อยละ 87.20 



 

 ๓๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ส่วนพฤติกรรมในด้านการ
ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(ข้อ 3) มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด 
เท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 
88.80 แต่ก็ยังอยู่ในระดับ
ของพฤติกรรมที่มากท่ีสดุ 
 
 

3) โครงการคัดเลือก
และเชิดชูเกียรติการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
3.1) กิจกรรมคดัเลือก 
ผู้ยึดมั่นและปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และ 
3.2)  กิจกรรมคดัเลือก
หน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่น 
3.3) กิจกรรมวันแห่ง
คุณธรรม : เชิดชูผู้ยดึมั่น
และส านักท่ีปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
ผลผลิต :  
1. การคัดเลือก
ข้าราชการผูม้ีคุณธรรม
และจริยธรรมดเีด่น 
     1) ข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ได้แก่  



 

 ๓๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

นายธนธร  ภู่ศรเีหม 
ต าแหน่งนักวิชาการโสต
ทัศนศึกษาช านาญการ 
กลุ่มงานฝึกอบรมและ
สัมมนา ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

2) ข้าราชการ
รัฐสภาประเภทท่ัวไป 
ได้แก่  
นางหทัยรัตน์  สัจจัง 
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบรหิารทั่วไป กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป  
     3) พนักงานราชการ 
ได้แก่  
นางสาวสุพาณี  พุมมา 
ต าแหน่งพนักงานบริการ  
กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  
ส านักบริหารงานกลาง  
     4) ลูกจ้างประจ า 
ได้แก่  
นายสถาพร  แย้มขยัน 
ต าแหน่งคนสวน กลุม่
งานอาคารสถานท่ี 
ส านักบริหารงานกลาง  



 

 ๓๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

และการคัดเลือกส านักท่ี
มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และความ
โปร่งใสดเีด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 3 ส านัก 
ดังนี ้
อันดับ 1 ส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข 
รางวัลดีเด่น 
อันดับ 2 ส านักการ
พิมพ์ รางวัลด ี
อันดับ 3 ส านัก
กรรมาธิการ 3 รางวัล
ชมเชย 
ผลลัพธ์ :  
มีบุคลากรและ
หน่วยงานส าหรบัเป็น
ต้นแบบในการยึดมั่น
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาตามที่
ก าหนด จ านวน 4 คน 
และ จ านวน 3 ส านัก 



 

 ๓๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 2  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
โครงการ 
   ขยายผลจากหลักสูตรการ
สร้างเสริมจริยธรรม 
ผลผลิต 
- มีการด าเนินกิจกรรมตาม
หลักสตูรการสร้างเสริม 
จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน 
- มีเครื่องมือและมีการ
รายงานติดตาม  
และประเมินผลโครงการ 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาเป็นคนดี มี
คุณธรรม และปฏิบตัิตาม
ค่านิยมองค์กร 
 

ระดับคะแนน 1  
   ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
แผนปฏิบัติการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
ตามหลักสูตรการสรา้งเสริม
จริยธรรม ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
1. ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ แล้วเสร็จ ตาม
กิจกรรม/โครงการที่ก าหนด 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการสร้างเสรมิ
จริยธรรมน าทีมงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   
 
กิจกรรมที่ 1  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้บริหาร เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับ    
ทิศทางการขับเคลื่อน
จริยธรรมและค่านิยม
องค์กร 
กิจกรรมที่ 2  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเสริม
จริยธรรมและค่านิยม
องค์กร โดยใช้

5 โครงการ 
1) โครงการสรา้งเสริม
จริยธรรมน าทีมงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 - กิจกรรม
เสรมิสร้างปฏิญญาความ
ดีของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
2) โครงการ Strong     
Stronger Strongest : 
พันธสัญญาองค์กรใส
สะอาด 
ผลผลิต 
- มีการด าเนินกิจกรรม
ตามหลักสูตรการสรา้ง
เสรมิ จริยธรรมได้อยา่ง
ครบถ้วน 
- มีเครื่องมือและมีการ
รายงานติดตาม  
และประเมินผลโครงการ 
ผลลัพธ ์
จ านวนกรณีการกระท า
ผิดวินัยลดลงในแต่ละป ี

ระดับคะแนน 1  
   ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีแผนปฏิบตัิการตาม
หลักสตูรการสร้างเสริม
จริยธรรม 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
ตามหลักสูตรการสรา้งเสริม
จริยธรรม ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
1. ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ แล้วเสร็จ ตาม
กิจกรรม/โครงการที่ 
ก าหนด จ านวน 2 
โครงการ ได้แก่  
1) โครงการสร้างเสรมิ
จริยธรรมน าทีมงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กิจกรรม
เสริมสร้างปฏิญญา
ความดีของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
กิจกรรมย่อย ประชุม 
ยกร่างปฏิญญาความดี
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
2) โครงการ Strong 
Stronger Strongest : 
พันธสัญญาขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร 
- มีเครื่องมือและมีการ
รายงานติดตาม  
และประเมินผลโครงการ 

5 



 

 ๓๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

กระบวนการพัฒนาคณุภาพ
ของ Deming (PDCA) 
กิจกรรมที่ 3  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างผู้บริหารของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
ก าหนดค่านิยมร่วมของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
กิจกรรมที่ 4  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้ปฏิบตัิของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมการผลิตสื่อและ
รณรงค์ส่งเสริมคา่นิยม
องค์กร 
2) โครงการฝึกอบรมผู้น า
การขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 
2. มีเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
2.1  มีแบบสอบถามการ
ประเมินผลและรายงานการ
ประเมินผลโครงการ 

 
 

โดยมผีลผลติ/ผลลัพธ์ใน
รายโครงการ ดังน้ี 
1) โครงการสร้างเสรมิ
จริยธรรมน าทีมงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กิจกรรม
เสริมสร้างปฏิญญา
ความดีของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
กิจกรรมย่อย ประชุม 
ยกร่างปฏิญญาความดี
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ผลผลิต :   
ค่านิยมร่วมของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและมีการลงนาม
ว่าจะน าไปปฏิบัติ
ร่วมกัน  
“สามัคคี มีวินัย  
ใจซือ่ตรง” 
ผลลัพธ์ :   
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาน าแผนปฏิบตัิ



 

 ๔๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

- กิจกรรมที่ 1 - 4 มี
รายงานผลการประเมินผล
โครงการ 
2.2 มีแบบติดตามโครงการ 
และการรายงานผลการ
ติดตามโครงการ 
 - กิจกรรมที่ 1-2 มี
รายงานผลการติดตาม
โครงการ 
- กิจกรรมที่ 4 มีการ
ติดตามผลการจดัโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับ
ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
      1. ความรู้ความเข้าใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับทิศทางการ
ขับเคลื่อนจรยิธรรมและ
ค่านิยมองค์กรมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเห็น
ว่าสามารถเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะเพิ่ม
มากขึ้นอยู่ในระดับมาก 

การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรไปขับเคลื่อนและ
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
100 
2) โครงการ Strong 
Stronger Strongest : 
พันธสัญญาขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร 
ผลผลิต :  
1. นโยบาย/แผนปฏิบตัิ
การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
2. อยู่ระหว่างการจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ผลลัพธ์ : หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาน า
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรไปขับเคลื่อนและ
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
100 



 

 ๔๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
สามารถจัดระบบความคิด
และวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
และสามารถบอกประโยชน์ 
ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.26 
       2. การน าความรู้ไปใช้ 
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
โดยแยกเป็นสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.26 และสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะมากขึ้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.52 

2. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามหลักสตูร
การสร้างเสริมจริยธรรม 
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ 
เลขาธิการวุฒสิภา  
ผลลัพธ ์
สถิติลักษณะพฤติกรรม
ที่มีการกระท าความผดิ
วินัยของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พบว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญมีการ
กระท าความผิดวินัย
ลดลง เมื่อเทียบกับสถติิ
การกระท าความผดิวินัย
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญย้อนหลัง 5 ป ี
 



 

 ๔๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

การปฏิบัติตามความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก 
      ผลจากการประเมิน
ตนเองของ 
ผู้อ านวยการส านักของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในการ ปฏิบตัิ
ตามความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของ 
ส านัก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.26 คิดเป็น 
ร้อยละ 85.20 โดยในด้าน
ความสามารถปฏบิัติตาม
ความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของ 
ส านักได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 
รองลงมา คือ ด้านได้
คาดหวังว่า ความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก จะเกดิเป็นค่านยิม
และวัฒนธรรมของ



 

 ๔๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 คิดเป็นร้อยละ 
86.00 ด้านการมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ร่วมใจในการ 
ปฏิบัติให้มุ่งไปสู่เปา้หมาย
ตามความดีที่ไดต้กลง
ร่วมกัน อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
คิดเป็นร้อยละ 85.20 และ
ด้านการน าความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก มาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการท างาน อยู่
ใน ระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13  
คิดเป็นร้อยละ 82.60 
         ความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านักมีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร 
        ผลจากการประเมิน
ตนเองของ 



 

 ๔๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผู้อ านวยการส านัก กับความ
ดีและปฏิญญา (ข้อตกลง) 
ของส านักมีความสอดคล้อง
กับค่านิยมองค์กร ในด้านม ี
จิตบริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62  
คิดเป็นร้อยละ 92.40 
ล าดับรองลงมาด้านสมาน
สามัคคี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 คิด
เป็นร้อยละ 92.20 ด้านมี
วินัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็น 
ร้อยละ 92.00 ด้านใจสัตย์
ซื่อ ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็น 
ร้อยละ 89.40  และ ดา้น
ถือหลักพอเพียง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
4.36 คิดเป็นร้อยละ  
87.20    
     การติดตามผลการ
ฝึกอบรมจาผู้บังคับบัญชา
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม      
     ความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบตัิ



 

 ๔๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ตามความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของผู้อ านวยการ
ส านักท่ีบังคับบัญชา  
     2.1 การปฏิบตัิตาม
ความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของส านักของ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
           ผลจากการ
ประเมินจากผู้บังคับบญัชา
ของผู้ผ่านการอบรมในการ
ปฏิบัติตามความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่  
4.66 คิดเป็นร้อยละ 
93.20 โดยแบ่งเป็น ด้านมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 คิด
เป็นร้อยละ 94.00 ด้านมี
ความกระตือรือร้นในการ 
ท างาน อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็น 
ร้อยละ 94.00 ด้าน
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ



 

 ๔๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

มอบหมาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 คิด
เป็นร้อยละ 92.20 ด้านมี
ขั้นตอนในการท างานอย่าง
เป็นระบบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.48 คิด
เป็นร้อยละ 89.60  
ด้านการใช้เวลาในการ
ท างานอย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
4.57 คิดเป็นร้อยละ 
91.40 ด้านมีความร่วมมือ
สามัคคี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70  
คิดเป็นร้อยละ 96.60  
ด้านความสนใจในการเข้า
ร่วมปฏิบตัิตามความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 4.83  
คิดเป็นร้อยละ 94.00  
และด้านการยอมรับ
ข้อตกลงในการปฏิบตัิตาม 
ความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของส านัก อยู่ใน



 

 ๔๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
4.70 คิดเป็นร้อยละ 
94.00 
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน 
      รุ่นที่ 1  
      1. มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 96  โดยเห็นว่า
สามารถเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ       
เพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
สามารถจัดระบบความคิด
และวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ
สามารถบอกประโยชน์ ข้อดี 
และอธิบายรายละเอียดได้ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.14   
     2. การน าความรูไ้ปใช้ 
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 



 

 ๔๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 โดย
แยกเป็นสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดบั
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 และสามารถเพิม่พูน
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะมากขึ้น อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.02 
      รุ่นที่ 2  
      1. มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยเห็นว่า
สามารถเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ       
เพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
สามารถจัดระบบความคิด
และวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
และสามารถบอกประโยชน์ 
ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้ อยู่ในระดับ



 

 ๔๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48   
     2. การน าความรูไ้ปใช้ 
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
โดยแยกเป็นสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.45 และสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะมากขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.34 
การปฏิบัติตามความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก 
         ผลจากการประเมิน
ตนเองของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในการปฏิบัตติามความดี
และปฏญิญา (ข้อตกลง) 
ของส านัก ในภาพรวมอยู่ใน



 

 ๕๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.25  คิดเป็น 
ร้อยละ 85.00 โดยแยก
เป็นด้านการสามารถปฏิบตัิ
ตามความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของส านักได้ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 คิดเป็น 
ร้อยละ 85.00 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน ร่วมใจในการ
ปฏิบัติให้มุ่งไปสู่เปา้หมาย
ตามความดีที่ไดต้กลง
ร่วมกัน อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
คิด เป็นร้อยละ 84.60 
ด้านการน าความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านัก มาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการท างาน อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 คิดเป็น 
ร้อยละ 86.20 และด้านได้
คาดหวังว่าความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ



 

 ๕๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ส านัก จะเกดิเป็นค่านยิม
และวัฒนธรรมของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 คิดเป็นร้อยละ 
84.20 
       ความดีและปฏิญญา 
(ข้อตกลง) ของส านักมี
ความสอดคล้องกับค่านิยม
องค์กร 
        ผลจากการประเมิน
ตนเองของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานกับความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ส านักมีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร ในด้านมจีิต
บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็น 
ร้อยละ 88.80 ล าดับ
รองลงมาด้านใจสัตยซ์ื่อ 
ค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็น 
ร้อยละ 88.40 ด้าน 
สมานสามัคคี อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.39  



 

 ๕๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 87.80  
ด้านมีวินัย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35  
คิดเป็นร้อยละ 87.00  
และด้านถือหลักพอเพียง 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 
4.18 คิดเป็นร้อยละ  
83.60 
         การติดตามผลการ
ฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม  
        ความเห็นของ
ผู้อ านวยการส านักต่อการ
ปฏิบัติตามความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง) ของ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานท่ี
บังคับบัญชา 
           การปฏิบัติตาม
ความดีและปฏิญญา 
(ข้อตกลง) ของส านัก  
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
           ผลการประเมิน
จากผู้อ านวยการส านักของ
ผู้ผ่านการอบรมในการ



 

 ๕๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ปฏิบัติตามความดีและ
ปฏิญญา (ข้อตกลง)  
ของส านัก ในภาพรวม อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
4.53 คิดเป็นร้อยละ 
90.60 โดยแบ่งเป็น ด้านมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.41  
คิดเป็นร้อยละ 88.20 ด้าน
มีความกระตือรือร้นในการ 
ท างาน อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็น 
ร้อยละ 89.00 ด้าน
รับผิดชอบในงานท่ี ไดร้ับ
มอบหมาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49  
คิดเป็นร้อยละ 89.80  
ด้านมีขั้นตอนในการท างาน
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.34 
คิดเป็นร้อยละ 86.80 ด้าน
การใช้เวลาในการท างาน
อย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 



 

 ๕๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 86.60 ด้าน
มีความร่วมมือสามัคคี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
4.64 คิดเป็นร้อยละ 
92.80  ด้านความสนใจใน
การเข้าร่วมปฏิบัตติามความ
ดีและปฏิญญา (ข้อตกลง) 
ของส านัก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80  
คิดเป็นร้อยละ 96.00  
และด้านการยอมรับ
ข้อตกลงในการปฏิบตัิตาม 
ความดีและปฏญิญา 
(ข้อตกลง) ของส านัก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
4.80 คิดเป็นร้อยละ 
96.00 
กิจกรรมที่ 3  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างผู้บริหารของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อ
ก าหนดค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

 ๕๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

     ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาตาม
โครงการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
58.33 และล าดับรองลงมา
อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 37.50 และอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 4.17 โดยผูเ้ข้าร่วม
โครงการ รับรู้และเข้าใจใน
การก าหนดค่านยิมร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามโครงการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 โดย
แยกเป็นสามารถเพิม่พูน
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเพิ่มมากข้ึนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.54 สามารถ
จัดระบบความคดิและ
วางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก



 

 ๕๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
และสามารถบอกประโยชน์ 
ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.46 
      ด้านการน าความรู้ไปใช้   
      ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
โดยแยกเป็นสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.58 และสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะมากขึ้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.42 
     การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นวา่
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



 

 ๕๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 โดย
เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาเชิงจริยธรรมทีเ่กิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง
รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนจรยิธรรม และ
ค่านิยมองค์กร ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเห็นว่าบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.58  
เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
องค์กรได้อย่างถูกต้อง 
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่า
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ
เพื่อให้ผู้บริหารและ



 

 ๕๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน
สามารถก าหนดมาตรการจูง
ใจและเสริมแรง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มี
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมองค์กร 
วินัย และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระดับทีสู่งขึ้น ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็นว่าบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.50 และเพื่อให้
บุคลากรระดบัผู้ปฏิบัติ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมองค์กรด้วยการมี
ส่วนร่วม ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมองค์กร ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเห็นว่าบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.54 
 



 

 ๕๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมที่ 4  
       การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ภายหลังการฝึกอบรม 
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้ปฏิบตัิของ 
ส านักงานฯ อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 52.94 และ
ล าดับรองลงมาอยู่ในระดับ
มากที่สุด คดิเป็น 
ร้อยละ 45.59 และอยู่ใน
ระดับปานกลาง               
คิดเป็นร้อยละ 1.47 โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้และ
เข้าใจในการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบตัิ
ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก



 

 ๖๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
โดยแยกเป็นสามารถเพิม่พูน
ความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะเพิ่มมากขึ้น  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.47 สามารถ
จัดระบบความคดิและ
วางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
และสามารถบอกประโยชน์ 
ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 
     ด้านการน าความรู้ไปใช้   
     ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
โดยแยกเป็นสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.51 และสามารถ



 

 ๖๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะมากข้ึน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.40 
     วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
     ผู้เข้าร่วมโครงการเหน็ว่า
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  โดย
แยกเป็นผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาเชิงจริยธรรมทีเ่กิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง
รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนจรยิธรรม และ
ค่านิยมองค์กร บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.43  ผู้บริหาร
และผูบ้ังคับบัญชากลุม่งาน
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 



 

 ๖๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

จริยธรรม และค่านิยม
องค์กรได้อย่างถูกต้อง 
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  
ผู้บริหารและผู้บังคับบญัชา
กลุ่มงานสามารถก าหนด
มาตรการจูงใจและเสริมแรง
ผู้ใต้บังคับ บัญชา เพื่อให้มี
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมองค์กร 
วินัย และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่สูงขึ้น บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.38 และบุคลากร
ระดับผู้ปฏิบตัิเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
องค์กร ด้วยการมสี่วนร่วม
ในการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
องค์กร บรรลผุลสัมฤทธ์ิใน



 

 ๖๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมการผลิตสื่อและ
รณรงค์ส่งเสริมคา่นิยม
องค์กร 
         1. จัดท าน้ าดื่ม
ค่านิยมองค์กร 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อเผยแพร่
ในโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ             
จ านวน 1 ครั้ง   
         2. เผยแพร่น้ าดื่ม 
“ค่านิยมองค์กรส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร”  ใน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 22 ครั้ง 
         3. จัดท าสติกเกอร์ป
ระชาสัมพันธ์ค่านยิมองค์กร
ส าหรับติดแฟ้มคา่นิยม
องค์กรส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร “มีจิต
บริการ สมานสามัคคี มีวินัย 



 

 ๖๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ใจสัตย์ซื่อ ถือหลักพอเพยีง  
จ านวน 1 ครั้ง  
         4. เผยแพร่แฟ้ม
เอกสาร “ค่านิยมองค์กร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร” ในโครงการ
ต่างๆ จ านวน 2 ครั้ง  
         5. เผยแพร่แบน
เนอร์ (Banner) ค่านิยม
องค์กรผ่านทางอินทราเน็ต
ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  
2. โครงการฝึกอบรมผู้น า
การขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 
ผลการประเมินผลโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในผู้น า
การขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กรเพิ่มมากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 93.48 โดยรับรู้
และเข้าใจผู้น าการ
ขับเคลื่อนจรยิธรรมใน
องค์กร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 



 

 ๖๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

4.24  โดยแยกเป็น
สามารถเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะเพิ่ม
มากขึ้น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
สามารถจัดระบบความคิด
และวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  
และสามารถบอกประโยชน์ 
ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 
             2. ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 โดยแยกเป็นสามารถ
น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.33 และสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะมากขึ้น อยู่ใน



 

 ๖๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 
         ผลติดตามผลการ
ด าเนินการโครงการ  
      ด้านการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติงาน ภายหลัง
เสร็จสิ้นการพัฒนา 
       ผลจากการติดตาม
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานภายหลัง
เสร็จสิ้นการพัฒนา อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 
คิดเป็นร้อยละ 80.80   
      ด้านการน าความรู้ที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน   
      ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการอบรมไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนจรยิธรรมภายใน
กลุ่มงานหรือส านักได้
จ านวน 46 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 100.00 โดยระบุ
ช้ินงาน จ านวน 51 ช้ินงาน 



 

 ๖๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

      ผลการติดตาม
ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 
       การมอบหมายงานให้
ปฏิบัติงาน 
        ผลการตดิตามพบว่า
ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
งานให้ผู้ผ่านการพัฒนาแล้ว 
จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อย
ละ 100.00 เป็นช้ินงาน 
จ านวน 51 ช้ินงาน     
        การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   
        ผลจากการติดตาม
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อย
ละ 82.00 โดยแยกเป็น
ด้านสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การพัฒนาการปฏบิัติงาน 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 
4.09  คิดเป็นร้อยละ 



 

 ๖๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

81.80 ด้านสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนา
หน่วยงาน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.09  คิดเป็นร้อย
ละ 81.80 ด้านการน าองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างผู้ร่วมงาน  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 
4.15  คิดเป็นร้อยละ 
83.00  
        ความพึงพอใจต่อผล
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลัง
ได้รับการพัฒนาแล้ว 
        ความพึงพอใจต่อผล
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลัง
ได้รับการพัฒนาแล้วอยู่ใน 
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13  
คิดเป็นร้อยละ 82.60 
 
 
 



 

 ๖๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ:์ 
ผลการประเมินพฤติกรรม 
การปฏิบัตติามคา่นิยม
องค์กรของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร   
- จากการประเมิน
ผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีพฤติกรรมในเรื่อง ใจสัตย์
ซื่อมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.62 คิดเป็น 
ร้อยละ 92.40 รองลงมา
คือ ถือหลักพอเพียง  
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.60 
คิดเป็นร้อยละ 92.00  
ส่วนพฤติกรรมในด้านสมาน
สามัคคี มคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 
เท่ากับ 4.57 คิดเป็น 
ร้อยละ 91.40 แต่ก็ยังอยู่
ในระดับของพฤติกรรมที่
มากที่สุด 



 

 ๗๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

- จากการประเมิน 
ผู้บังคับบัญชา พบว่า 
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีพฤติกรรมในเรื่อง  
มีจิตบริการ และมีวินัย มาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.60 คิดเป็นร้อยละ 
92.00 รองลงมาคือ ถือ
หลักพอเพียง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อย
ละ 91.80  
ส่วนพฤติกรรมในด้านสมาน
สามัคคี มคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 
เท่ากับ 4.50 คิดเป็น 
ร้อยละ 90.00 แต่ก็ยังอยู่
ในระดับของพฤติกรรมที่
มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
แผนงาน 1  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัยของบุคลากร (โครงการรว่ม) 
โครงการ 
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยและโทษทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ระดับคะแนน 1 
 มีรายงานการศึกษา
วิเคราะห์การด าเนินการด้าน

ผลผลิต : 
1. เอกสาร/แผ่นพับ 

5 โครงการ 
   เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยตามกฎหมายว่า

ระดับคะแนน 1 
 มีรายงานการศึกษา
วิเคราะห์การด าเนินการด้าน

ผลผลิต : 
1. เอกสาร/แผ่นพับ 

5 



 

 ๗๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณี
ตัวอย่าง 
ผลผลิต 
- เอกสาร/แผ่นพับ เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัย 
- เอกสาร บทความทาง
วิชาการ วารสารทรัพยากร
บุคคลรัฐสภา (HRJ) และ
กรณีตัวอยา่งเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ข้อมูลสถิติจ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย 
ของข้าราชการ 
- แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ 
ของข้าราชการเกี่ยวกับวินัย
ของข้าราชการ 
- จ านวนข้าราชการที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัยและโทษทางวินัยของ
ข้าราชการ 
 
 

วินัยของบุคลากร ปัญหา 
อุปสรรค ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา  
 มีเอกสาร แผ่นพับ 
บทความทางวิชาการ กรณี
ตัวอย่าง ข้อมูลสถิตจิ านวน
กรณีการกระท าผิดทางวินัย 
ส าหรับเผยแพร่ความรู้เรื่อง
วินัยและการป้องกันการ
กระท าผดิวินัยของบุคลากร 
และมีแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจ 
ของข้าราชการ 
 มีช่องทางให้ค าปรึกษา
กรณีมีปญัหาข้อสงสัย
เกี่ยวกับการกระท าผดิวินัย 
ระดับคะแนน 3 
 น าสาระและกรณีศึกษา
การด าเนินการทางกฎหมาย
ในปีท่ีผ่านมาไปเผยแพร่
เอกสารความรูเ้รื่องวินัยและ
การป้องกันการกระท าผิด
วินัยผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัย 
2. เอกสาร บทความทาง
วิชาการ วารสารทรัพยากร
บุคคลรัฐสภา (HRJ) และ
กรณีตัวอยา่งเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจ
ของข้าราชการ 
4. มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของข้าราชการ 
ผลลัพธ์ : 
1. ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการด าเนินการ
รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ด้านวินัยและการป้องกัน
การกระท าผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการทุจรติในภาครัฐ 
2. สถิตลิักษณะพฤติกรรมที่
มีการกระท าความผิดวินัย

ด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พร้อมกรณี
ตัวอย่าง 
ผลผลิต 
- เอกสาร/แผ่นพับ 
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัย 
- เอกสาร บทความทาง
วิชาการ วารสาร
ทรัพยากรบุคคลรัฐสภา 
(HRJ) และกรณีตัวอย่าง
เทียบเคียงกับส่วน
ราชการอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ข้อมูลสถิติจ านวนกรณี
การกระท าผิดทางวินัย 
ของข้าราชการ 
- แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูค้วาม
เข้าใจ 
ของข้าราชการเกี่ยวกับ
วินัยของข้าราชการ 
- จ านวนข้าราชการที่มี
ความรู้ความเข้าใจ

วินัยของบุคลากร ปัญหา 
อุปสรรค ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา  
 มีเอกสาร แผ่นพับ 
บทความทางวิชาการ กรณี
ตัวอย่าง ข้อมูลสถิตจิ านวน
กรณีการกระท าผิดทางวินัย 
ส าหรับเผยแพร่ความรู้เรื่อง
วินัยและการป้องกันการ
กระท าผดิวินัยของบุคลากร 
และมีแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจ 
ของข้าราชการ 
 มีช่องทางให้ค าปรึกษา
กรณีมีปญัหาข้อสงสัย
เกี่ยวกับการกระท าผดิวินัย 
ระดับคะแนน 3 
 น าสาระและ
กรณีศึกษาการด าเนินการ
ทางกฎหมายในปีที่ผ่านมา
ไปเผยแพร่เอกสารความรู้
เรื่องวินัยและการป้องกัน
การกระท าผิดวินัยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัย 
2. เอกสาร บทความ
ทางวิชาการ วารสาร
ทรัพยากรบุคคลรัฐสภา 
(HRJ) และกรณีตัวอย่าง
เทียบเคียงกับส่วน 
ราชการอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูค้วาม
เข้าใจของข้าราชการ 
4. มากกว่าร้อยละ 80 
ของข้าราชการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
และโทษทางวินัยของ
ข้าราชการ 
ผลลัพธ์ : 
1. ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการด าเนินการ
รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ด้านวินัยและการป้องกัน
การกระท าผิดกฎหมาย



 

 ๗๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ ์
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ด้านวินัย และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติในภาครัฐ 
- จ านวนกรณีการกระท าผดิ
ทางวินัยลดลงในแตล่ะป ี
 
 
 

 ให้ค าปรึกษากรณีมี
ปัญหาข้อสงสยัเกี่ยวกับการ
กระท าผดิวินัย 
 รวบรวมข้อมลูสถติิ
จ านวนกรณีการกระท าผิด
ทางวินัยของข้าราชการ 
 ประเมินความรูค้วาม
เข้าใจของข้าราชการเกี่ยวกับ
วินัยและป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ
ในการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ การให้
ค าปรึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติการกระท าผดิวินัย
เพื่อใช้ในการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ การประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของข้าราชการ 
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร

ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่าข้าราชการรัฐสภา
สามัญมีการกระท าความผิด
วินัยลดลง เมื่อเทียบกับสถิติ
การกระท าความผดิวินัย
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ย้อนหลัง 5 ปี 

เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของข้าราชการ 
ผลลัพธ ์
- ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย และ
การป้องกันการกระท า
ผิดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติใน
ภาครัฐ 
- จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัยลดลง
ในแต่ละป ี
 
 
 

 ให้ค าปรึกษากรณีมี
ปัญหาข้อสงสยัเกี่ยวกับการ
กระท าผดิวินัย 
 รวบรวมข้อมลูสถติิ
จ านวนกรณีการกระท าผิด
ทางวินัยของข้าราชการ 
 ประเมินความรูค้วาม
เข้าใจของข้าราชการ
เกี่ยวกับวินัยและป้องกันการ
กระท าผดิวินัย 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ
ในการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ การให้
ค าปรึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติการกระท าผดิ
วินัยเพื่อใช้ในการปรับปรุง
กฎ ระเบยีบ การประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของ
ข้าราชการ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร

ที่เกี่ยวกับการทุจรติใน
ภาครัฐ 
2. สถิตลิักษณะ
พฤติกรรมที่มีการกระท า
ความผิดวินยัของ
ข้าราชการรัฐสภาสามญั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พบว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญมีการ
กระท าความผิดวินัย
ลดลง เมื่อเทียบกับสถติิ
การกระท าความผดิวินัย
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญย้อนหลัง 5 ปี 



 

 ๗๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แผนงาน 2  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทจุริตในภาครัฐ 
โครงการ 
   เรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลผลิต 
มีการจัดการบรรยายและ
ศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่าง
น้อย 200 คน 
ผลลัพธ ์
จ านวนกรณีการกระท าผิด
ทางวินัยลดลงในแตล่ะป ี
 

ระดับคะแนน 1 
   มีการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ ในการ
รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผดิ
กฎหมายที่เกีย่วกับการทุจริต
ในภาครัฐ ตามที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
   มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ 
ระดับคะแนน 5  
   มีการรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต 
มีการจัดการบรรยายและ
ศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
209 คน 
ตามแผนงาน/โครงการ ใน
การรณรงค์ส่งเสรมิ
มาตรการป้องกันการกระท า
ผิดกฎหมายที่เกีย่วกับการ
ทุจริตในภาครัฐ ตามที่
ก าหนด โดยด าเนินการจัด
โครงการ จ านวน 5 รุ่น 
กิจกรรมที่ 1 การบรรยาย
เรื่อง “ข้าราชการกับการ
ต้านภัยทุจริต” 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดู
งานพิพิธภัณฑ์และหอ
จดหมายเหตุการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 

5 โครงการขยายผลจาก
หลักสูตรการสร้างเสริม
จริยธรรม 
1) โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ช. กับส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาและ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
ผลผลิต 
มีการจัดการบรรยาย
และศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 230 คน 
ผลลัพธ ์
จ านวนกรณีการกระท า
ผิดทางวินัยลดลงใน 
แต่ละป ี

ระดับคะแนน 1 
   มีการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ ในการ
รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผดิ
กฎหมายที่เกีย่วกับการ
ทุจริตในภาครัฐ ตามที่
ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
   มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ 
ระดับคะแนน 5  
   มีการรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
 

ผลผลิต 
มีการจัดการบรรยาย
และศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 194 คน 
ประกอบด้วย 
(1) ผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงาน จ านวน  
94 คน  
(2) ข้าราชการระดับ
เชี่ยวชาญของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน 100 คน 
โดยมรีายละเอียด
ผลผลติ/ผลลัพธ์ ราย
โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตระหว่าง

5 



 

 ๗๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

Anti-Corruption Museum 
: ACM)  ณ ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
รุ่นที่ 1 42 คน 
รุ่นที่ ๒ 44 คน 
รุ่นที่ ๓ 49 คน 
รุ่นที่ ๔ 45 คน 
รุ่นที่ 5 50 คน 
กิจกรรมที่ 3 การรณรงค์
ส่งเสริมผา่นสื่อ 
     1. เผยแพร่วิดโีอ 
ส่งเสริมความซื่อสัตย์และ
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต เรื่อง “โกงข้อสอบ” 
จากส านักงาน ป.ป.ช. ผ่าน
ทาง (Group Page on 
Facebook ช่ือว่า “ส.ส านัก
พัฒนาบุคลากร สผ.” 
    2. เผยแพร่พระบรม
ราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ผ่านทางอินทราเน็ต

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. กับ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
1.1 บรรยายและศึกษา
ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ 
ต้านโกง  
ผลผลิต :  
1. กลุ่มเป้าหมายที ่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและภัยของ
การทุจริต คดิเป็น 
ร้อยละ 82.97  
ผลลัพธ:์  
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติตนใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการอย่างซื่อสตัย์
สุจรติ คิดเป็นร้อยละ 
86.88 
2. การให้ความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบ



 

 ๗๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
    3. เผยแพร่วีดิทัศน์
เกี่ยวกับป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
จากส านักงาน  
ป.ป.ช. ผ่านทางอินเตอร์เนต็
ของส านักงานฯ 
และมผีลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 5 รุ่น ดังน้ี 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจใน
ข้าราชการกับการต้านภยั
ทุจริต เพิ่มมากข้ึน คิดเป็น
ร้อยละเฉลีย่ 72.79 โดย
เห็นว่าสามารถเพิม่พูน
ความรู ้ความเข้าใจ และ
ทักษะ จัดระบบความคิด
และวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน และบอก
ประโยชน์ ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้ ดังนี้   

ทรัพย์สินและหน้ีสิน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ผลผลิต:  
1. กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนา“การยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ินของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”  
คิดเป็นร้อยละ 82.00 
ผลลัพธ์ :  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการยื่น
บัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 
80.88 
ผลลัพธ ์
สถิติลักษณะพฤติกรรม
ที่มีการกระท าความผดิ
วินัยของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พบว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญมีการ
กระท าความผิดวินัย
ลดลง เมื่อเทียบกับสถติิ



 

 ๗๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

         ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับรู้และเข้าใจในข้าราชการ
กับการต้านภยัทุจรติใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 โดย
แยกเป็นสามารถเพิม่พูน
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเพิ่มมากข้ึน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.22 สามารถ
จัดระบบความคดิและ
วางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ
สามารถบอกประโยชน์ 
ข้อดี และอธิบาย
รายละเอียดได้อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.14 
     2. ด้านการน าความรู้
ไปใช้          
         ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
โดยแยกเป็นสามารถน า

การกระท าความผดิวินัย
ของข้าราชการรัฐสภา
สามัญย้อนหลัง 5 ป ี



 

 ๗๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์     
ในการปฏิบัติงานได ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.30 และสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะมากขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 
     3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
         ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นว่าบรรลผุลสัมฤทธ์ิใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
โดยแยกเป็นวัตถุประสงค์
ดังนี้  
          วตัถุประสงค์ที่ 1 
เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การ
เฝ้าระวัง และการต่อต้าน
การทุจริต และการรับรู้ถึง
ภัยของการทุจริตให้แก่
บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 

 ๗๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่า
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  
          วัตถุประสงค์ที่ 2 
เพื่อเสรมิสร้างทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็นว่าบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.28   
          วัตถุประสงค์ที่ 3 
เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
พร้อมท้ังเสรมิสร้างบทบาท             
ในการเฝ้าระวัง และการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นว่าบรรลผุลสัมฤทธ์ิใน



 

 ๗๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
          - มีการติดตามการ
ด าเนินการโครงการ โดยมี
ผลการติดตาม ดังนี ้
     ด้านการด าเนินงานใน
เรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับ
การเกิดการทจุริต  
ได้น าความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการมาต่อยอดหรือ
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน/
ชีวิตประจ าวัน เช่น 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์
และให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบของส านักงานฯ   
มีความรับผิดชอบในเวลา
ปฏิบัติราชการ ท างานตรง
ต่อเวลา และการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานให้คุ้มค่ า 
ไม่สิ้นเปลือง  น าความรู้ด้าน
การจัดการความเสี่ยง มา
ปรับใช้เกี่ยวกับกระบวนการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ศึกษากฎ 



 

 ๘๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ระเบียบ และข้อมลูที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  
     การน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ
มาใช้ภายหลังเสร็จสิ้น 
การพัฒนา 
     การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 
โดยแยกเป็นด้านการ
เผยแพรค่วามรูจ้ากการ
ฝึกอบรมต่อคนในองค์กร 
สามารถน าความรู้ไปใช้ คิด
เป็นร้อยละ 96.40 ด้าน
การให้ความช่วยเหลือ 
แนะน าผู้ร่วมงานหากมี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ได้
อบรมมา สามารถน าความรู้
ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 
97.30 และด้านพยายาม
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
องค์กร สังคมและ
ประเทศชาติ เช่น การเป็น
แบบอย่างท่ีดีการเสนอ



 

 ๘๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 
100 
      ผลการติดตาม
ผู้บังคับบัญชาของ 
ผู้ผ่านการพัฒนา   
      ผู้ใต้บังคับบัญชามี
พฤติกรรมและ 
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61  
คิดเป็นร้อยละ 92.20 โดย
แยกเป็นด้านไม่ท า
พฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็น
ว่าเป็น การรับสินบนหรือ
ติดสินบนแกผู่้มสี่วนได้เสยี
ในเรื่องที่ตนท าหน้าท่ี
รับผิดชอบท้ังโดยตรงหรือ
โดยอ้อม เพื่อให้ได้ม าซึ่ง
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 
4.72 คิดเป็นร้อยละ 
94.40 ด้านค านึงถึง



 

 ๘๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ประโยชน์ของส่วนรวมและ
ของชาติมากกว่าประโยชน์
ตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.59  คิดเป็น 
ร้อยละ 91.80 ด้าน
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
มีอุดมการณ ์
ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54  
คิดเป็นร้อยละ 90.80  
    ความพึงใจต่อพฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ภายหลังไดร้ับการพัฒนา
แล้ว ผู้บังคับบัญชาของผู้
ผ่านการฝึกอบรมพิจารณา
ในภาพรวม มีความพึงพอใจ
ต่อการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายหลัง
ได้รับการพัฒนาแล้ว อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.65  
คิดเป็นร้อยละ 93.00 
ผลลัพธ ์
สถิติลักษณะพฤติกรรมท่ีมี
การกระท าความผดิวินัย



 

 ๘๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่าข้าราชการรัฐสภา
สามัญมีการกระท าความผิด
วินัยลดลง เมื่อเทียบกับสถิติ
การกระท าความผดิวินัย
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ย้อนหลัง 5 ป ี

    2) โครงการ Digltal 
Thinking : การขัดกัน     
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัว    
กับส่วนรวม   
 

ระดับคะแนน 1 
   มีการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ ในการ
รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผดิ
กฎหมายที่เกีย่วกับการ
ทุจริตในภาครัฐ ตามที่
ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
   มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ 
ระดับคะแนน 5  
   มีการรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ผลผลิต :  
1. บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
คิดเป็นร้อยละ 86.29 
2. รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 
ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผลลัพธ์ : บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการได้น า
ความรู้ไปใช้และปฏิบตัิ
ตนและสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวออก

 



 

 ๘๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

เพื่อเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

จากส่วนรวมได้ คดิเป็น
ร้อยละ 84.00 

กลยุทธ์ที่ 3  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 
แผนงาน 1  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา (โครงการร่วมกัน) 
โครงการ 
   การจัดท าแผนและก ากับ
ติดตามส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาและการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินการ
ดังกล่าว 
ผลผลิต 
- แผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
- คู่มือการด าเนินการตาม
แผนส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ระดับคะแนน 1 
 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการด าเนินการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา โดยคณะท างานท่ี
ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร.  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนการ
ด าเนินการทีม่ีการพัฒนา/
ปรับปรุงดังกล่าว จะต้อง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรและบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยแผนการ
ด าเนินการดังกล่าว จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก  
อ.ก.ร. และ ก.ร. ตามล าดับ 
 ประชุมชี้แจง เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการด าเนินการ  
ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วท้ัง

ผลผลิต: 
1. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
2. คู่มือการด าเนินการตาม
แผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
3. อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการ  
ผลลัพธ:์ 
1. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรมีการ
ด าเนินการตามแผนส่งเสรมิ 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดยมี

5 โครงการ 
   การจัดท าแผนและ
ก ากับติดตามส่งเสรมิ 
สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาและการ
ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินการดังกล่าว 
ผลผลิต 
- แผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
- คู่มือการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา  

ระดับคะแนน 1 
 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการด าเนินการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา โดย
คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก อ.ก.ร.  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนการ
ด าเนินการทีม่ีการพัฒนา/
ปรับปรุงดังกล่าว จะต้อง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรและบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยแผนการ
ด าเนินการดังกล่าว จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก  
อ.ก.ร. และ ก.ร. ตามล าดับ 
 ประชุมชี้แจง เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการด าเนินการ  

ผลผลิต: 
1. แผนส่งเสริม 
สนับสนุน คณุธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
2. คู่มือการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คณุธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
3. อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินการ  
ผลลัพธ:์ 
1. ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภามีการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด

5 



 

 ๘๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

- รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
การด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภารวมทั้ง
ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นท่ี
ยอมรับในเรื่องดังกล่าว 
 

องค์กรได้เข้าใจและตระหนัก
รู้ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการดังกล่าว 
ระดับคะแนน 2 
 ร้อยละของการรับรู้ 
เข้าใจ แผนส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการด้านคุณธรรมฯ  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 75 ได้คะแนน 1 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 70 ได้คะแนน 0.85 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 65 ได้คะแนน 0.7 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ได้คะแนน 0.55 
คะแนน 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการฯ ได ้ร้อยละ 80 
ระดับคะแนน 4 

ผลการด าเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร
ด าเนินการตามแผน 
ส่งเสริมฯ และบุคลากรมี
การรับรู ้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนฯ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร คิดเป็น 
ร้อยละ 80.45) 
๓. ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาไดร้ับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) จาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปรากฏผลดังนี้  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ร้อยละ ๙๑.๑๑ และ

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภารวมทั้ง 
 

ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วท้ัง
องค์กรได้เข้าใจและ
ตระหนักรู้ในเรื่องดังกลา่ว 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการดังกล่าว 
ระดับคะแนน 2 
 ร้อยละของการรับรู้ 
เข้าใจ แผนส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการด้านคุณธรรมฯ  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 75 ได้คะแนน 1 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 70 ได้คะแนน 
0.85 คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 65 ได้คะแนน 0.7 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ได้คะแนน 
0.55 คะแนน 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการฯ ได ้ร้อยละ 80 

รัฐสภา โดยมีผลการ
ด าเนินการตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาด าเนินการตาม
แผนส่งเสริมฯ และ
บุคลากรมีการรับรู ้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แผนฯ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
(ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คิดเป็น 
ร้อยละ 91.25) 
๓. ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาไดร้ับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
จากส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าปีงบประมาณ 



 

 ๘๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

   ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการฯ ได้ ร้อยละ 100 
ระดับคะแนน 5 
  มีการส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรภายใน
และมีการส ารวจความคิดเห็น 
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดย 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 80 ได้คะแนน 1 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 75 ได้คะแนน 0.85 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 70 ได้คะแนน 0.7 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 65 ได้คะแนน 0.55 
คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ร้อยละ ๘๙.๖๒  

ระดับคะแนน 4 
   ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการฯ ได้ ร้อยละ 
100 
ระดับคะแนน 5 
  มีการส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรภายใน
และมีการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้รบับริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเกี่ยวกับ
การด าเนินการด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดย 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 80 ได้คะแนน 1 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 75 ได้คะแนน 
0.85 คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 70 ได้คะแนน 0.7 
คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 65 ได้คะแนน 
0.55 คะแนน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏผล
ดังนี้  ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้
ร้อยละ ๙๑.๑๑ และ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้ร้อยละ 
๘๙.๖๒ 



 

 ๘๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ได้คะแนน 0.4 
คะแนน 
 รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พร้อมทั้งผลการ
ส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ 
และผลการส ารวจความ
คิดเห็นการด าเนินการตาม
แผนการด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ได้คะแนน 0.4 
คะแนน 
 รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริม 
สนบัสนุน การด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
พร้อมท้ังผลการส ารวจการ
รับรู้ ความเข้าใจ และผล
การส ารวจความคดิเห็นการ
ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 



 

 ๘๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  เสรมิสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการสังกัดรฐัสภาที่มีประสทิธิภาพ 
แผนงาน 1  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกจิของส่วนราชการ (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   ติดตามผลการด าเนินการ
ในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ผลผลิต 
รายงานผลการด าเนินการน า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน ์
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
น าความรู้ความสามารถ 

ระดับคะแนน 1 
จัดท าแผนการติดตามผลการ
ด าเนินการในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เสนอเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา
เห็นชอบและแจ้งส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาทราบ 
ระดับคะแนน 3 
   ติดตามผลการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการน า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากร

ผลผลิต: 
รายงานผลการด าเนินการ
น าความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
น าความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งประกอบด้วย  
1. การบรรจุและแต่งต้ัง  
- การสรรหาโดยการ
สอบแข่งขัน  
การสรรหาโดยการคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการในกรณี
ที่มีเหตุพิเศษ (กรณีเป็นผู้
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือ

5 โครงการ 
   ติดตามผลการ
ด าเนินการในการน า
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามญั
ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ผลผลิต 
รายงานผลการ
ด าเนินการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามญั
ไปใช้ประโยชน ์
ในการบริหารทรัพยากร

ระดับคะแนน 1 
จัดท าแผนการติดตามผล
การด าเนินการในการน า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเสนอเลขาธิการ
วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ
และแจ้งส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาทราบ 
ระดับคะแนน 3 
   ติดตามผลการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการ
น าความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามญัไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหาร

ผลผลิต: 
รายงานผลการด าเนินการ
น าความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
น าความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งประกอบด้วย  
1. การบรรจุและแต่งต้ัง  
- การสรรหาโดยการ
สอบแข่งขัน  
การสรรหาโดยการคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการในกรณี
ที่มีเหตุพิเศษ (กรณีเป็นผู้

5 



 

 ๘๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามญัไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

บุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรคของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อ
ทราบ 

ทุนรัฐบาล) ใช้ประกอบการ
พิจารณาว่า 
ผู้สอบแข่งขัน มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเหมาะสมในการ
ท างานในต าแหน่งที่ขอโอน
มาหรือไม ่ 
2. การรับโอน  
ใช้ประกอบการพิจารณาว่า
ผู้ขอโอน มีความรู้ความ 
สามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเหมาะสมในการ
ท างานในต าแหน่งที่ขอโอน
มาหรือไม ่ 
3. การย้ายและแต่งต้ัง  
ใช้ประกอบการพิจารณา
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชกา
รัฐสภาสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งตามที่มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่ง  
4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
ใช้เป็นองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

บุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาได้น าความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามญั
ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรคของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อ
ทราบ 

ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือ
ทุนรัฐบาล)  
ผู้สอบแข่งขัน มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเหมาะสมในการ
ท างานในต าแหน่งที่ขอโอน
มาหรือไม ่
2. การรับโอน  
ใช้ประกอบการพิจารณาว่า 
ผู้ขอโอน มีความรู้ความ 
สามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเหมาะสมในการ
ท างานในต าแหน่งที่ขอโอน
มาหรือไม ่ 
3. การย้ายและแต่งต้ัง  
ใช้ประกอบการพิจารณา
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชกา
รัฐสภาสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งตามที่มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่ง  
4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
ใช้เป็นองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มี



 

 ๙๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

มีสัดส่วนน้ าหนัก ร้อยละ 
30 ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก มีสดัส่วน
น้ าหนัก  
ร้อยละ 20 และสมรรถนะ
ทางการบริหาร หรือ
สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิหรือ
สมรรถนะ ความเป็นมือ
อาชีพ มีสดัส่วนน้ าหนัก 
ร้อยละ 10  
5. การประเมินเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น  
น ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ มาใช้ส าหรับ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น 
- การแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน  

สัดส่วนน้ าหนัก ร้อยละ 30 
ประกอบด้วย สมรรถนะ
หลัก มีสดัส่วนน้ าหนัก  
ร้อยละ 20 และสมรรถนะ
ทางการบริหาร หรือ
สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิหรือ
สมรรถนะ ความเป็นมือ
อาชีพ มีสดัส่วนน้ าหนัก  
ร้อยละ 10  
5. การประเมินเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น  
น ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ มาใช้ส าหรับ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น 
- การแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงาน  



 

 ๙๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

น ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ มาใช้ส าหรับ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น 
- การเลือกสรรเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิและ
ประเภทอ านวยการ  
น ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ มาใช้ส าหรับ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น 
8. การพัฒนาบุคลากร 
- ใช้อ้างอิงในการจัดท า
แผนพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล 

น ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ มาใช้ส าหรับ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น 
- การเลือกสรรเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิและ
ประเภทอ านวยการ  
น ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ มาใช้ส าหรับ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบ
และเกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น 
8. การพัฒนาบุคลากร 
- ใช้อ้างอิงในการจัดท า
แผนพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล 



 

 ๙๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

- การสร้างหลักสตูร และ
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

- การสร้างหลักสตูร และ
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

แผนงาน 2  การบูรณาการหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท้ังสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการ (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   โครงการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมสายอาชีพของบุคลากร 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ผลผลิต 
มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ที่จัดท าและบูรณาการร่วมกัน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
อย่างน้อย  
6 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรสายงาน 
วิเทศสัมพันธ ์
2. หลักสูตรสายงาน
ทรัพยากรบุคคล 
3. หลักสูตรสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. หลักสูตรสายงาน
วิทยาการ 

ระดับคะแนน 1 
ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดท า
กรอบแนวทางในการจัดท า
และบูรณาการหลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากรร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินการจัดท า
หลักสตูรที่ก าหนด จ านวน  
6 หลักสูตร 
 น าหลักสตูรไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย หลักสตูรสาย
อาชีพ ผลการรับฟังความ
คิดเห็น และแผนด าเนินการ
ในปีต่อไป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ

ผลผลิต: 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ที่จัดท าและบูรณาการ
ร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาอย่างน้อย  
6 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรสายงาน 
วิเทศสัมพันธ ์
2. หลักสูตรสายงาน
ทรัพยากรบุคคล 
3. หลักสูตรสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. หลักสูตรสายงาน
วิทยาการ 
5. หลักสูตรส าหรับผูบ้ริหาร 
6. หลักสูตรส าหรับ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน 
ผลลัพธ:์ 
1. หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ

5 โครงการ 
   โครงการพัฒนา
หลักสตูรร่วมสายอาชีพ
ของบุคลากร 
ส านกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ผลผลิต 
มีหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่จัดท าและ
บูรณาการร่วมกันของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาอย่างน้อย  
6 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรสายงาน
วิเทศสัมพันธ ์
2. หลักสูตรสายงาน
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษาและวิเคราะห์
เพื่อจัดท ากรอบแนวทางใน
การจัดทและบูรณาการ
หลักสตูรการพัฒนาบุคลากร
ร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินการจัดท า
หลักสตูรที่ก าหนด จ านวน 
6 หลักสูตร 
 น าหลักสตูรไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย หลักสตูรสาย
อาชีพ ผลการรับฟังความ
คิดเห็น และแผนด าเนินการ

ผลผลิต: 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ที่จดัท าและบูรณาการ
ร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาอย่างน้อย  
6 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรสายงาน 
วิเทศสัมพันธ ์
2. หลักสูตรสายงาน
ทรัพยากรบุคคล 
3. หลักสูตรสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. หลักสูตรสายงาน
วิทยาการ 
5. หลักสูตรส าหรับผูบ้ริหาร 
6. หลักสูตรส าหรับ
ผู้บงัคับบัญชากลุม่งาน 
ผลลัพธ:์ 
1. หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ

5 



 

 ๙๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

5. หลักสูตรส าหรับผูบ้ริหาร 
6. หลักสูตรส าหรับ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน 
 
ผลลัพธ ์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีความเหมาะสมกับบุคลากร
ในสายอาชีพ รวมทั้งแผนงาน
การด าเนินการในการน า
หลักสูตรดังกล่าวไปด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

สังกัดรัฐสภามีความ
เหมาะสมกับบุคลากรในสาย
อาชีพ เนื่องจากหลักสูตร
ดังกล่าวได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ด ารงต าแหน่งตามสายงาน
ของแต่ละหลักสูตร เข้าร่วม
พิจารณาหลักสูตรเพื่อให้
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
หลักสตูรและส่งรายละเอียด
ร่างหลักสูตร ใหส้ านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  และ
น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมา
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรให้
มีความเหมาะสม 
2. แผนการด าเนินการในการ
น าหลักสูตรดังกล่าวไป
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 
 

3. หลักสูตรสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
4. หลักสูตรสายงาน
วิทยาการ 
5. หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 
6. หลักสูตรส าหรับ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน 
ผลลัพธ ์
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภามี
ความเหมาะสมกับ
บุคลากรในสายอาชีพ 
รวมทั้งแผนงานการ
ด าเนินการในการน า
หลักสูตรดังกล่าวไป
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

ในปีต่อไป เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

สังกัดรัฐสภามีความ
เหมาะสมกับบุคลากร 
ในสายอาชีพ เนื่องจาก
หลักสูตรดังกล่าวไดเ้ชิญผู้ที่
เกี่ยวข้อง ท่ีด ารงต าแหน่ง
ตามสายงานของแต่ละ
หลักสตูร เข้าร่วมพิจารณา
หลักสตูรเพื่อให้ข้อมลู และ
แสดงความคดิเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
หลักสตูร เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องพิจารณา และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมา
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูร
ให้มีความเหมาะสม 
2. แผนการด าเนินการใน
การน าหลักสูตรดังกล่าวไป
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 



 

 ๙๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมท้ังทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
โครงการ 
   พัฒนาความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม
โครงการ/กิจกรรม 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลลัพธ ์
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามคีวามรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ระดับคะแนน 1 
 จัดท ากรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ตามที่ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565 เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 
2565) 
 จัดท าเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานความรู้
ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะตามที่ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการ  
 จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาบุคลากร ตาม
แผนการพัฒนาท่ีเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับคะแนน 3 

ผลผลิต: 
ร้อยละ 98.17 ของ
บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การพัฒนาตามโครงการ/
กิจกรรมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ผลลัพธ:์ 
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามคีวามรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่สามารถ
น าไปปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็น 
ร้อยละ 77.84 

5 โครงการ 
   พัฒนาความพร้อมใน
การปฏิบัติงานเชิง
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ผลผลิต 
- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ตามโครงการ/กจิกรรม 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลลัพธ ์
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภามี
ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สามารถ
น าไปปฏิบตัิงานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ระดับคะแนน 1 
 จัดท ากรอบแนว
ทางการพฒันาบุคลากรตาม
มาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ตามที่ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565 เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 
2565) 
 จัดท าเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรตาม
มาตรฐานความรู้
ความสามารถทักษะ  
และสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการ  
 จัดท าโครงการ/
กิจกรรม การพัฒนา
บุคลากร ตามแผนการ

ผลผลิต: 
1. ร้อยละ 89.13 ของ
บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม
โครงการ/กิจกรรมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลลัพธ:์ 
1. บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามคีวามรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็น 
ร้อยละ 81.54 
 
 

5 



 

 ๙๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

   มีการด าเนินการจดั
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด
แล้วเสร็จ บรรลตุามเปา้หมาย 
ที่ก าหนด 
 
 
ระดับคะแนน 5  
 ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทีเ่ป็นกลุ่มเปา้หมาย ผ่านการ
พัฒนาตามโครงการ/กจิกรรม 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่า 
ของการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

พัฒนาท่ีเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 
ระดับคะแนน 3 
   มีการด าเนินการจดั
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด
แล้วเสร็จ บรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 5  
 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านการพัฒนาตามโครงการ/
กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่าของการ
ด าเนินการ ปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

แผนงาน 4  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางที่ก าหนด (โครงการร่วม) 
โครงการ 1 
พัฒนาหลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญตั ิ

ระดับคะแนน 1 
 ติดตามและประเมินผล 
ผู้ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมาย
นิติบัญญตัิในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 

5 โครงการ 1 
พัฒนาหลักสตูรการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในต าแหน่งนิติกรให้เป็น

ระดับคะแนน 1 
 ติดตามและประเมินผล
ผู้ที่ผ่านการอบรมนัก
กฎหมายนติิบัญญัติใน
ปีงบประมาณ 

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 

5 



 

 ๙๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
นิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิที่
ได้รับการปรับปรุงให้มี
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
นิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญตัิ 
สอดคล้องกับระเบียบ ก.ร. 
และหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. ก าหนด 
เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ต่อไป 

การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมาย (สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบที่ 
ก.ร. ก าหนด) 
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ผลการติดตามประเมินผลผู้ที่
ผ่านการอบรมนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ เพื่อพัฒนา
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนติิ
บัญญัต ิ
ระดับคะแนน 3 
   รายงานผลการศึกษาเพื่อ
จัดท าข้อเสนอในการปรับปรุง
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภา ใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับคะแนน 5  
   มีหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 

นักกฎหมายนติิบัญญัต ิที่
ได้รับการปรับปรุงให้มี
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญตัิ ที่
สอดคล้องกับระเบียบ ก.ร. 
และหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. 
ก าหนด โดยส านักพัฒนา
บุคลากร ได้ตดิตามและ
ประเมินผลผู้ทีผ่่านการ
อบรมนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษา
วิเคราะห์การน าความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
(สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
และระเบียบที่ ก.ร. 
ก าหนด) โดยผูผ้่านการ
ฝึกอบรมสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ

นักกฎหมาย 
นิติบัญญตั ิ
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิ
ที่ได้รับการปรับปรุงให้มี
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญตัิ 
สอดคล้องกับระเบียบ 
ก.ร. และหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ร. ก าหนด เพื่อเป็น
แนวทาง 
ในการพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาต่อไป 
 

ที่ผ่านมา เพื่อศึกษา
วิเคราะห์การน าความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 
(สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
และระเบียบที่ ก.ร. ก าหนด) 
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ผลการติดตามประเมินผลผู้
ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ เพื่อพัฒนา
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
กฎหมายนติิบัญญัต ิ
ระดับคะแนน 3 
   รายงานผลการศึกษาเพื่อ
จัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภา  
ในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับคะแนน 5  
   มีหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน

นักกฎหมายนติิบัญญัต ิที่
ได้รับการปรับปรุงให้มี
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบ ก.ร. และ
หลักเกณฑ์ที่ ก.ร. ก าหนด 
โดยส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้ตดิตามและ
ประเมินผลผู้ทีผ่่านการ
อบรมนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิในปีงบประมาณที่
ผ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย (สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่ ก.ร. ก าหนด) โดยผูผ้่าน
การฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 



 

 ๙๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

นิติบัญญตัิที่ไดร้ับการ
ปรับปรุงแล้ว เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 

ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 
87.80 หลังจากน้ัน จึงได้ 
ศึกษาวิเคราะห์โดยน าผลการ
ส ารวจและข้อเสนอแนะมา
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการ ในต าแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัติที่
ได้รับการปรับปรุงแล้ว 
เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 
 

87.40 หลังจากน้ัน จึงได้
ศึกษาวิเคราะห์โดยน าผลการ
ส ารวจและข้อเสนอแนะมา
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการ ในต าแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
 

แผนงาน 5  การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ 
นิติบัญญตั ิ
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติ
บัญญัต ิ
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสูตรการพัฒนา

ระดับคะแนน 1 
 ติดตามและประเมินผล 
ผู้ที่ผ่านการอบรมนักวิชาการ
นิติบัญญตัิในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย (สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ 
ก.ร. ก าหนด) 
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ผลการติดตามประเมินผล 
ผู้ที่ผ่านการอบรมนักวิชาการ 
นิติบัญญตัิ เพื่อพัฒนา

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัต ิ
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัติ ที่เกิด
จากการติดตามและ
ประเมินผลผู้ทีผ่่านการ

5 โครงการ  
   พัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในต าแหน่งวิทยากรให้
เป็นนักวิชาการ 
นิติบัญญตั ิ
ผลผลิต 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในต าแหน่งวิทยากรให้
เป็นนักวิชาการนิติ
บัญญัต ิ
 

ระดับคะแนน 1 
 ติดตามและประเมินผล
ผู้ที่ผ่านการอบรม
นักวิชาการนิติบัญญัติใน
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษา
วิเคราะห์การน าความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
(สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
และระเบียบที่ ก.ร. ก าหนด) 
 ศึกษาวเิคราะห์รายงาน
ผลการติดตามประเมินผลผู้
ที่ผ่านการอบรมนักวิชาการ 

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัต ิ
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญตัิ ที่เกิดจากการ
ติดตามและประเมินผลผู้ที่
ผ่านการอบรมนักวิชาการ

5 



 

 ๙๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติ
บัญญัติ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ให้มี
ความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัตติ่อไป 
 
 
 

หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิชาการให้เป็นนักวิชาการนิติ
บัญญัต ิ
ระดับคะแนน 3 
 รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการน าความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจงานต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ผลการติดตามและ
ประเมินผลผู้ทีผ่่านการอบรม
นักวิชาการนิติบัญญัติ เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติ
บัญญัต ิ
ระดับคะแนน 5  
 มีการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในต าแหน่งวิทยากรให้เป็น 
นักวิชาการนิติบัญญัต ิ
 รายงานผลการพัฒนา
หลักสตูรการพัฒนา

อบรมนักวิชาการนิติบญัญตัิ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 
83.80 หลังจากน้ัน จึงได้ 
ศึกษาวิเคราะห์โดยน าผลการ
ส ารวจและข้อเสนอแนะมา
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการในต าแหน่ง
วิทยาการให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้
มีความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญตัิต่อไป 

 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ให้
มีความเป็นมืออาชีพใน
การสนับสนนุ
กระบวนการนิติบัญญัติ
ต่อไป 
 
 
 

นิติบัญญตัิ เพื่อพัฒนา
หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิชาการให้เป็น
นักวิชาการ 
นิติบัญญตั ิ
ระดับคะแนน 3 
 รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการน า
ความรู้ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจงานต่อหวัหน้า
ส่วนราชการ 
 ศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ผลการติดตามและ
ประเมินผลผู้ทีผ่่านการ
อบรมนักวิชาการนิติบญัญตัิ 
เพื่อพัฒนาหลักสตูรการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภา 
ในต าแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัต ิ
ระดับคะแนน 5  
 มีการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภา

นิติบัญญตัิในปีงบประมาณที่
ผ่านมา โดยผูผ้่านการ
ฝึกอบรม สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 
80.00 หลังจากน้ัน จึงได้ 
ศึกษาวิเคราะห์โดยน าผลการ
ส ารวจและข้อเสนอแนะมา
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการในต าแหน่ง
วิทยาการให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ให้มีความเป็นมืออาชีพใน
การสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญตัิต่อไป 



 

 ๙๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ 
นิติบัญญตัิ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ในต าแหน่งวิทยากรให้เป็น 
นักวิชาการนิติบัญญัต ิ
 
 

แผนงาน 6  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
โครงการ 
   การประเมินความคุ้มค่า
โครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลผลิต 
โครงการพัฒนาบุคลากรไดม้ี
การมีการประเมิน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าตาม
แนวทางและวิธีการประเมินที่
ก าหนด อย่างน้อย 5 
โครงการ 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าใน

ระดับคะแนน 1 
โครงการที่น ามาท าความ 
ตกลง มีการจดัท า
รายละเอียดโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ โดยมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนและ
รายละเอยีดการจดัท า
ครบถ้วนสมบรูณ์ สามารถ
น าไปพิจารณาประเมิน
ผลลัพธ์และความคุ้มคา่ของ
การด าเนินโครงการไดต้าม
แนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง    
ระดับคะแนน 2 
   โครงการที่น ามาท าความ
ตกลง มีการจดัท ารายงาน
ประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าโครงการเสนอต่อ

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรก าหนด
โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อการประเมิน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ตามแนวทางและวิธีการ
ประเมินท่ีก าหนด จ านวน 
5 โครงการ ประกอบด้วย 
   1. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูรการเป็นข้าราชการ
ที่ด ี
   2. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายงานเจ้าหน้าที่
ต ารวจรัฐสภาในการรกัษา
ความปลอดภยัเพื่อรองรับ 
รัฐสภาแห่งใหม่  

5 โครงการ 
   การประเมินความ
คุ้มค่าโครงการด้าน
พัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
 

ระดับคะแนน 1 
โครงการที่น ามาท าความ 
ตกลง มีการจดัท า
รายละเอียดโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ โดยมี
การด าเนินการตามขั้นตอน
และรายละเอียดการจัดท า
ครบถ้วนสมบรูณ์ สามารถ
น าไปพิจารณาประเมิน
ผลลัพธ์และความคุ้มคา่ของ
การด าเนินโครงการไดต้าม
แนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง    
ระดับคะแนน 2 
   โครงการที่น ามาท าความ
ตกลง มีการจดัท ารายงาน
ประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าโครงการเสนอต่อ

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ก าหนดโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อการประเมิน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าตามแนวทางและ
วิธีการประเมินท่ีก าหนด 
จ านวน 5 โครงการ 
ประกอบด้วย 
 1. โครงการพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบญัญตัิ  
ส าหรับข้าราชการสายงาน
นิติการ  
 2. โครงการพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบญัญตัิ 

5 



 

 ๑๐๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

การพัฒนาบุคลากร  
เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
 
 

ผู้บริหารส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ระดับคะแนน 3 
 โครงการที่น ามาท า
ความตกลง ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 60 
ระดับคะแนน 4 
 โครงการทีน่ ามาท าความ 
ตกลง ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 70 
ระดับคะแนน 5  
 โครงการทีน่ ามาท าความ
ตกลง ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า  ตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  

   3. โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมเจา้หน้าท่ี
ประสานงาน (Liaison 
Officer) การประชุมภายใต้
กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ในปี พ.ศ.2562  
   4. โครงการแลกเปลี่ยน 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ไทยกับต่างประเทศ  
   5. โครงการฝึกอบรมผู้น า
การขับเคลื่อนจรยิธรรมใน
องค์กร  
ผลลัพธ:์ 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร
ด าเนินการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าใน
การพัฒนาบุคลากร  
เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
1. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ผู้บริหารส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ระดับคะแนน 3 
 โครงการที่น ามาท า
ความตกลง ด าเนินการ
บรรลเุป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลผลติ ผลลัพธ์ ความคุม้ค่า
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562  แล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 60 
ระดับคะแนน 4 
 โครงการทีน่ ามาท าความ 
ตกลง ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 
70 
ระดับคะแนน 5  
 โครงการทีน่ ามาท าความ
ตกลง ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า  ตาม

ส าหรับข้าราชการสายงาน
วิทยาการ  
 3. โครงการเสริมสร้าง
เทคนิคการจดัการเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
 4. โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา  
 5. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่า  
ผลลัพธ:์ 
ส านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ 
และความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลวชิาการเพ่ือ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 



 

 ๑๐๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80 
 รายงานผลการ
ด าเนินการการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการฯ เพื่อ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

- มีผู้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน   
70 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.60 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- มีผู้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายงานเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจรฐัสภาในการรกัษา
ความปลอดภัยเพ่ือรองรับ 
รัฐสภาแห่งใหม ่
- มีผู้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
- ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานได้ อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 
80 
 รายงานผลการ
ด าเนินการการประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการฯ 
เพือ่เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

สาหรับข้าราชการสายงาน
นิติการ 
- ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาการจัดท าข้อมลู
วิชาการเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญตัิส าหรับข้าราชการ
สายงานนิติการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจท่ีก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 82.50 
-  ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ร้อยละ 81.70 
2. โครงการพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลวชิาการเพ่ือ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
สาหรับข้าราชการสายงาน
วิทยาการ 
- ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาการจัดท าข้อมลู
วิชาการเพื่อสนับสนุนงาน



 

 ๑๐๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

จ านวน 14 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 93.33 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
3. โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมเจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน (Liaison 
Officer) การประชุม
ภายใต้กรอบสมชัชารฐัสภา
อาเซียนในปี พ.ศ.2562 
- มีผู้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานการประชุม
รัฐสภาระหวา่งประเทศ
ภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภา
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 58 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 96.67 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ให้ค าแนะน า และ
ตอบข้อซักถามกับผู้แทน
ต่างชาติ ได้อย่างถูกต้อง 
โดยที่ผู้ก ากับดูแลมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็น  

นิติบัญญตัิ ส าหรับ
ข้าราชการสายงานวิทยาการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจท่ีก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 88.20 
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการปฏบิัติงาน
ได้ ร้อยละ 80.20 
3. โครงการเสรมิสร้าง
เทคนิคการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ
เสรมิสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
การอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ



 

 ๑๐๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ร้อยละ 100.00  เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรไทยกับ
ต่างประเทศ 
รายงานผลการแลกเปลี่ยน 
ผลที่ได้รับจากการ
แลกเปลีย่นความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ มาเป็น
แนวทางปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ/ 
การปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และข้อเสนอแนะ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5. โครงการฝึกอบรมผู้น า
การขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 
- ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
จ านวน 46 คนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การขับเคลื่อนจริยธรรมใน
ส านักงาน/ส านัก/สถานี/

ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
92.50 
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการปฏบิัติงาน
ได้ ร้อยละ 80.40 
4. โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจรฐัสภา 
- ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจรัฐสภามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจท่ี
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
100  
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการปฏบิัติงาน
ได้ ร้อยละ 80.60 



 

 ๑๐๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

กลุ่ม/ คดิเป็นร้อยละ 92. 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
- ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
จ านวน 46 คน มี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดีขึ้น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ  82.60   

 
 
5. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินความ
คุ้มค่า 
- มีการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความคุ้มค่าฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 
- เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การประเมินความรู้ค่า คดิ
เป็นร้อยละ 88.75 
ภาพรวมของการประเมิน
ความคุ้มค่าในมิติต่าง ๆ  
1. มิติประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย  

1) การประเมินร้อยละ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ผลการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
การฝึกอบรม 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 90.80 



 

 ๑๐๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

2) ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้เข้ารับ
การฝึกอบรม คิดเป็น 
ร้อยละ 94.66 

3) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม  
คิดเป็นร้อยละ 88.27 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
2. มิติประสิทธิผล  
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
ฝกึอบรมทีส่ามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 
80.68 
3. มิตผิลกระทบ 
เป็นการประเมิน 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มรีะดับสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง และ
ระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน



 

 ๑๐๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี 
3 ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการที่
น ามาประเมินความคุ้มค่า
การประเมินในรอบ 9 เดือน 
ได้ระดับ 4.5 และผลการ
ประเมินดังกล่าวจะใช้ผล
การประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร และผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ รอบ 12 
เดือน ไดร้ะดับ 5  

กลยุทธ์ที่ 2  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
แผนงาน  การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิานให้แก่บุคลากร 
โครงการ 1 
   พัฒนาทักษะด้านการใช้ 
เทคโนลียดีิจิทัลให้แก่
บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปี 2561  
(3 กิจกรรม) 
ผลผลิต 
จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษา วิเคราะห์ 
ประเมินผล การด าเนินพัฒนา
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลย ี
และการสรา้งนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานให้แก่
บุคคล ปัญหา อุปสรรค  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 จัดท าแผนและ 
แนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน

ผลผลิต: 
จ านวนผู้บุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
ดิจิทัลและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ผลลัพธ:์ 
1. มีผูผ้่านหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสร้าง

5 โครงการ 1 
   พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัให้แก่
บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ผลผลิต 
จ านวนบุคลากรที่เข้า
อบรมผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษา วิเคราะห์ 
ประเมินผล การด าเนิน
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
และการสรา้งนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ให้แก่บุคลากร ปญัหา 
อุปสรรค ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
 จัดท าแผนและ 
แนวทางการพัฒนาทักษะ

ผลผลิต: 
จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ 
การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
ซึง่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
84.85 
ผลลัพธ:์ 
1. มีผูผ้่านหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสร้าง

5 



 

 ๑๐๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
- มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
- บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาเสริม 
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

การปฏิบัติงานให้แก่บุคคล 
โดยมรีายละเอียด กิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 มีเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคล 
 ประเมินก่อน-หลังการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล 
ระดับคะแนน 5  
 ด าเนินการติดตามผลการ
น าไปใช้สนับสนุนการปฏิบตัิ
ภารกิจ 
 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการแผนและ 
แนวทางการพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลและการ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน  
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
2. บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
โดยประเมินผลจาก 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
หรือการบรหิารงานได้ระดับ
มาก คิดเป็น  4.17 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการฝึกอบรมไปปรับใช้
ในการพัฒนา/เพิ่มพูนทักษะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติงานในระดับมาก  
คิดเป็น 4.14 
 
 
 

สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
- มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายราย
ปีท่ีก าหนด 
- บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาเสริม 
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ
การสร้างนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ให้แก่บุคคล โดยมี
รายละเอียด กิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
เป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 มีเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 ประเมินก่อน-หลังการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ระดับคะแนน 5  
 ด าเนินการติดตามผล
การน าไปใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจ 

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
ซึ่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
88.34 
2. บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถ 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 
82.10 
 
 



 

 ๑๐๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

สร้างนวัตกรรมที่ก าหนด 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ ของการ
ด าเนินการปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ    

 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการแผนและแนว
ทางการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและการ
สร้างนวัตกรรมที่ก าหนด 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ ของการ
ด าเนินการปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน 1  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใชภ้าษาต่างประเทศ 
โครงการ 
   พัฒนาหลักสูตรด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น
ใหแ้ก่บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 
มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอินโดนีเชีย  
(ระดับต้น) และภาษาจีน 
(ระดับต้น) 
ผลลัพธ ์
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอินโดนีเชีย (ระดับ
ต้น) และภาษาจีน (ระดบัต้น) 

ระดับคะแนน 1 
   ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา
เนื้อหาของหลักสตูร 
ให้มีความเป็นมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสตูรการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และภาษาจีน 
(ระดับต้น) 
ระดับคะแนน 3 
   จัดท าหลักสตูรภาษา 
อินโดนีเชีย (ระดับต้น) และ
ภาษาจีน (ระดับต้น) แล้ว

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีหลักสตูร 
การพัฒนาทักษะด้านภาษา
อินโดนีเชีย (ระดับต้น) และ
ภาษาจีน (ระดับต้น) 
ผลลัพธ:์ 
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และภาษาจีน 
(ระดับต้น) มคีวาม
เหมาะสม โดยศึกษา 
วิเคราะห์ ปจัจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพิจารณาเนื้อหาของ

5 โครงการ 
   พัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ผลผลิต 
มีการจัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา 
อังกฤษและสามารถ
สนับสนุนภารกิจของ

ระดับคะแนน 1 
   ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณา
เนื้อหาของหลักสตูรให้มี
ความเป็นมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสตูรการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ระดับคะแนน 3 
   จัดท าหลักสตูรการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
โดยมรีายละเอียดที่ชัดเจน 
อาทิ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต: 
มีการจัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา 
อังกฤษและสามารถ
สนับสนุนภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 หลักสูตร โดยการ
พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมได้
มีการหารือกับส านัก
ภาษาต่างประเทศ และได้
เชิญอาจารยจ์ากคณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5 



 

 ๑๐๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

มีความเหมาะสม รวมทั้งมี
แผนงานการด าเนินการใน
การน าหลักสูตรดังกล่าวไป
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 
 

เสร็จ โดยมีรายละเอียดที่
ชัดเจน อาทิ กิจกรรม/
ขั้นตอนการด าเนินงาน และ
เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับคะแนน 5 
รายงานผลการจดัท าหลักสูตร
ที่ก าหนด ผลผลติ/ผลลัพธ์
ของการด าเนินการ ปญัหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และหลักสตูร
การพัฒนาทักษะด้านภาษา
ภาษาจีน (ระดับต้น) ให้มี
ความเป็นมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ 
2. มีแผนด าเนินการในการ
น าหลักสตูรฯ ไปด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

รัฐสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ ์
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
มีความเหมาะสม 
รวมทั้งมีแผนงานการ
ด าเนินการในการน า
หลักสตูรดังกล่าวไป
ด าเนินการปฏิบัตติ่อไป 
 

ระยะเวลา และเปา้หมาย
ผลผลติ ผลลัพธ์ 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการจัดท า
หลักสตูรที่ก าหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ 

มาช่วยพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา
หลักสตูร และก าหนดใหม้ี
การทดสอบความรู้และ
ทักษะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อวัดการผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมตามที่
หลักสตูรก าหนดไว้ 
นอกจากน้ียังได้ก าหนดให้มี
การติดตามการน าทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ:์ 
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษมคีวาม
เหมาะสมรวมทั้งมีแผนงานการ
ด าเนินการในการน า
หลักสตูรดังกล่าวไป
ด าเนินการปฏิบัตติ่อไป 
จ านวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
 



 

 ๑๑๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 2  การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
โครงการ 1 
   พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning) (โครงการ
ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2565) 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัโอกาสใน
การพัฒนา และฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
- มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด และ

ระดับคะแนน 1 
 มีการขออนุมัติการ
ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning) เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
 มีการด าเนินการจดั
โครงการ/กิจกรรม การ
พัฒนาแล้วเสร็จ บรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
   มีการติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม  
การพัฒนาทักษะ 
ระดับคะแนน 5 
 รายงานผลการด าเนินการ
พัฒนา ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
การด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
จ านวน 273 คน โดยมีผา่น
เกณฑ์การพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด รวมจ านวน 136 
คน อยู่ระหว่างการเรียน 
จ านวน 99 คน จึงมผีู้ผ่าน
การพัฒนาในขณะนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 49.82  
(รอการสอบอีก 99 คน) 
ผลลัพธ:์ 
บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัโอกาสใน
การพัฒนา และฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษหลากหลาย
ช่องทาง 

5 โครงการ 1 
   พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาและฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ 
- มีผู้ผ่านการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับคะแนน 1 
 ก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 ด าเนินการจัดหลักสตูร
ที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
   มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ระดับคะแนน 5 
 รายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตามที่
หลักสตูรที่ก าหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 87.88 
ผลลัพธ:์ 
1. บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัโอกาสใน
การพัฒนาและฝึกอบรมตาม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ จ านวน  
33 คน  
2. มีผูผ้่านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปี ท่ีก าหนด 
และผูผ้่านการอบรม 
น าทักษะภาษาอังกฤษไปใช้
ในการปฏิบัติงานหรือด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมี

5 



 

 ๑๑๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผู้ผ่านการอบรมน าทักษะ
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมายราย
ปีท่ีก าหนด และผู้ผ่าน
การอบรมน าทักษะ
ภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ ด าเนินการได้ 
ร้อยละ 81.20 

โครงการ 2  
   โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอิน
โดนีเชีย (ระดับต้น) และ
ภาษาจีน (ระดับต้น) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลลัพธ ์
- บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัโอกาสใน
การพัฒนา และฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ

ระดับคะแนน 1 
 จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาทักษะภาษาอินโดนี
เชีย (ระดับต้น) และภาษาจีน 
(ระดับต้น) เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ  
 มีการด าเนินการจดั
โครงการ/กิจกรรม การ
พัฒนาแล้วเสร็จ บรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
   มีการติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม การ
พัฒนาทักษะ 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
พัฒนา ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ

ผลผลิต: 
ร้อยละ 98.31 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา 
อินโดนีเชีย (ระดับต้น) และ
ภาษาจีน (ระดับต้น) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลลัพธ:์ 
1. บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัโอกาสใน
การพัฒนา และฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอินโดนีเชีย (ระดับต้น) 
และภาษาจีน 
2. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และภาษาจีน 

5     



 

 ๑๑๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ภาษาอินโดนีเชีย (ระดับต้น) 
และภาษาจีน (ระดบัต้น) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และภาษาจีน 
(ระดับต้น) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด และ
ผู้ผ่านการอบรมน าทักษะ
ภาษาอินโดนีเชีย (ระดับต้น) 
และภาษาจีน (ระดบัต้น)ไปใช้
ในการปฏิบัติงานหรือด้านอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

(ระดับต้น) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
และผูผ้่านการอบรมน า
ทักษะภาษาอินโดนเีชีย 
(ระดับต้น) และภาษาจีน 
(ระดับต้น) ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือด้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรวมทั้ง 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
63  

กลยุทธ์ที่ 4  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
แผนงาน 1  การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในส่วนราชการ 
โครงการ 
   จัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ผลผลิต 
มีแผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ระดับคะแนน 1 
 พัฒนา/ปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ โดยให้มีความ
สอดคล้องและสนบัสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
รวมทั้ง มีกระบวนการ
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีแผนการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้อง
และสนบัสนุนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ รวมทั้ง มี

5 โครงการ 
   พัฒนาการจัดการ
ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร 
ผลผลิต 
มีแผนการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับ

ระดับคะแนน 1 
 พัฒนา/ปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ โดยให้มีความ
สอดคล้องและสนบัสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
รวมทั้ง มีกระบวนการ
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีแผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องและสนบัสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
รวมทั้ง มีกระบวนการ
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์

5 



 

 ๑๑๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ส่วนราชการและมมีาตรฐาน
ตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตามแผน 
การจัดการความรู้ ซึ่งมี
มาตรฐาน และส่งเสริม 
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 

คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 
4 การวัด การวิเคราะห์  
และการจัดการความรู ้
 จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบ
ในการด าเนินการและติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิการจดัการความรู้ 
โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

กระบวนการด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์คณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ในหมวดที่ 4 การ
วัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู ้
ผลลัพธ:์ 
๑. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ ซึ่งมี
มาตรฐาน โดยด าเนินการ 
ดังนี ้
- การบ่งช้ีความรู้ เป็นการ
พิจารณาทบทวนองค์ความรู้             
ที่ส่วนราชการด าเนินการ
แล้ว พร้อมทั้งทบทวนความ
สอดคล้องขององค์ความรู้ที่
ด าเนินการแล้วกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
มีการทบทวนองค์ความรู้ที่
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 – 2561 

ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ผลลัพธ ์
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการตาม
แผนการจดัการความรู้ 
ซึ่งมีมาตรฐาน และ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 

คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 
4 การวัด การวิเคราะห์  
และการจัดการความรู ้
 จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพื่อเป็นกรอบ 
ในการด าเนินการและ
ติดตามผลสมัฤทธ์ิการ
จัดการความรู้ โดยเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ ให้บรรลุ
เป้าหมายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพือ่เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 
4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู ้
ผลลัพธ:์ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ ซึ่งมี
มาตรฐาน โดยด าเนินการ 
ดังนี ้
“ด าเนินการจดัการความรู้ที่
มีความส าคัญต่อองค์กร คือ
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้
บรรลเุป้าหมาย สอดคล้อง
กับความต้องการหรือส่งผล
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
และความรู้ที่ช่วยแก้ปัญหา
หรือด าเนินการในเรื่อง 
ที่ส าคัญเร่งด่วนขององค์กร 
โดยมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ รวบรวม และ



 

 ๑๑๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ 
- การสร้างและแสวงหา
ความรู้ เป็นการวิเคราะห์
เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ใหม่
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และสนบัสนุนภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร มี
การประชุมเพื่อก าหนดองค์
ความรู้ที่จะด าเนินการ
จัดการความรู้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ เป็นการด าเนินการ
จัดการความรู้ ในส่วนของ
องค์ความรู้ที่ไดร้ับการ
คัดเลือกใหด้ าเนินการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อย่างเป็นระบบ ก าหนด
ประเด็น/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ที่ถูกเลือก
ด าเนินการ เพื่อเตรยีมการ
จัดการความรู ้คัดเลือก

แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่ดี เพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง มีการตดิตาม
ประเมินผลการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
น าไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิในการ
จัดการความรู้ ซึ่งสนับสนุน
การบรรลุยุทธศาสตร์และ
การให้บริการทีด่ียิ่งขึ้น” 
 



 

 ๑๑๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผู้เชี่ยวชาญและผูเ้กี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้จากทุก
หน่วยงานเพื่อเป็น
คณะท างาน ร่วมกันจัดท า
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
- การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ เป็นการ
รวบรวมและปรบัปรุง
เนื้อหาของ องค์ความรู้ให้มี
ความสมบรูณ์ ถูกต้องตาม
มาตรฐาน เพื่อจัดท าใน
รูปแบบเอกสาร/คู่มือ/
มาตรฐานงาน/แนวทางการ
ด าเนินงาน รวบรวมและ
ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อ
ประมวลองค์ความรู ้
๒. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรก าหนด
องค์ความรู้ที่ส าคญัของ
หน่วยงาน จ านวน ๔ องค์
ความรู้ ได้แก่  
1) องค์ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
องค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น 



 

 ๑๑๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

Digital Parliament & 
Smart Parliament 
2) องค์ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและความ
ร่วมมือในเวทีประชาคม
อาเซียนและรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ 
3) องค์ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ประชารัฐและความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4) องค์ความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรให้มีขดี
สมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล
และความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน 2  การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โครงการ 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของส านักงาน

ระดับคะแนน 1 
   ก าหนดแนวทางการเรียนรู้
ด้วยตนเองของบุคลากร โดย

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรจัดท า 

5 โครงการ 
การประเมินและพัฒนา
บุคลากรตามหลัก

ระดับคะแนน 1 
   ก าหนดแนวทางการเรียนรู้
ด้วยตนเองของบุคลากร โดย

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดท าแนวทางการพัฒนา

5 



 

 ๑๑๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลผลิต 
มีการจัดท าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธ ี
การเรยีนรู้ด้วยตนเองที่
ชัดเจนและเป็นระบบ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านกิจกรรม
การเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สามารถน าความรู้ไปส่งเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

มีรายละเอียด อาทิ กิจกรรม 
ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาในการพัฒนา และ
การติดตามผล 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการเรียนรูด้้วยตนเองที่
ชัดเจนและเป็นระบบ โดย 
พัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วย
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
โครงการดังกล่าว โดยก าหนด
แผนพัฒนาออกเป็น 2 
กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการ
นอกเหนือจากการฝึกอบรม 
NCT (Non – Classroom 
Training 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning 
ผลลัพธ:์ 
ร้อยละ 81.43 ของ
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านกิจกรรม
การเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สามารถน าความรู้ไปส่งเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

สมรรถนะ 
(Competency based 
HRD) เพื่อประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP : 
Individual 
development plan) 
กิจกรรม : การเรยีนรู้
ด้วยตนเอง (Self-
development) 
 
ผลผลิต 
มีการจัดท าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธ ี
การเรยีนรู้ด้วยตนเองที่
ชัดเจนและเป็นระบบ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่าน
กิจกรรมการเรียนรูด้้วย
ตนเองเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด และสามารถ
น าความรูไ้ปส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานให้มี

มีรายละเอียด อาทิ กิจกรรม
ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาในการพัฒนา และ
การติดตามผล 
ระดบัคะแนน 3 
   ด าเนินการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
ระดับคะแนน 5 
   รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

บุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเองที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ จ านวน 1 ฉบับ โดย
ได้ก าหนดแนวทางการ
เรียนรูด้้วยตนเองของ
บุคลากร ตามแนวคิดการ
เรียนรู ้แบบ 70:20:10 
(70:20:10 Learning 
Model)  
 
 
ผลลัพธ:์ 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่าน
กิจกรรมการเรียนรูด้้วย
ตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และสามารถน า
ความรู้ไปส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการได ้
ร้อยละ 80 
 



 

 ๑๑๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินการ 
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จากการด าเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

 ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 



 

 ๑๑๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพชวีิตของทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน 1  การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหม้ีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชวีิตส่วนตัว 
โครงการ 
   เสริมสร้างความผาสุกของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- 2565 และเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565 
ผลผลิต 
มีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผล
ผลิตตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
มีสุขอนามัยทีด่ี  
เพื่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความพึง
พอใจร้อยละ 75 
 

ระดับคะแนน 1 
ด าเนินการตามแผน
เสรมิสร้างความผาสุกของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และแผนเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 3 
 สื่อสารสรา้งความเข้าใจ
ต่อบุคลากรผ่าน 
สื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต 
วารสาร เว็บไซต์  
 ติดตามการด าเนินการ
ตามแผนเสริมสร้างความ
ผาสุกของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและแผน
เสรมิสร้างความผูกพันของ

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด าเนินการเพื่อให้ไดผ้ลผลติ/
ผลลัพธ์ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด 
ซึ่งส านักงานฯ สามาถ
ด าเนินการได้ ร้อยละ 
100 ซึ่งด าเนินการตาม
แผนการเสรมิสร้างความ
ผูกพันส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน  
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) มีการ
ด าเนินการในสายงานนิติการ 
วิทยาการ ทรัพยากรบคุคล 

5 โครงการ 
   การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการสรา้งความ
ผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ผลผลิต 
มีการด าเนินการเพื่อให้
ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตามโครงการ/กจิกรรมที่
ก าหนด 
ผลลัพธ ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
และมสีุขอนามัยที่ดี  
เพื่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความพึง
พอใจร้อยละ 75 
 
 

ระดับคะแนน 1 
  ศึกษาวิเคราะห์และหา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
และความผูกพันของ
บุคลากร พร้อมจัดล าดับ
ความส าคญั และเลือก
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 3 
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
บรรลตุามเป้าหมายที่
ก าหนด  
ระดับคะแนน 5  
รายงานผลตามโครงการ/
กิจกรรม ปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาด าเนินการ
เพื่อให้ได้ผลผลิต/
ผลลัพธ์ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด 
ซึ่งส านักงานฯ สามาถ
ด าเนินการได้ ร้อยละ 
100 ซึ่งด าเนินการตาม
แผนฯ โดยมีปัจจยั  
5 ด้าน ดังน้ี 
1) ด้านสุขอนามัย 

(1) การให้บริการ
เครื่องออกก าลังกาย  

(2) การจัดกิจกรรม
ออกก าลังกาย  

(3) การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

(4) การจัดห้องปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

5 



 

 ๑๒๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ระดับคะแนน 5  
 ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตและสุขอนามัย
ภายหลังการด าเนินการตาม
แผนเสริมสร้างความผาสุก
ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และแผนเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และผลส ารวจข้อเสนอแนะ  
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

วิเทศสัมพันธ์ และวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
(2) การด าเนินการตาม
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession plan) ต าแหน่ง
เป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการ
ส านัก 
(3) ระบบบรหิารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง 
ด าเนินการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
มีการหมุนเวียนข้าราชการไป
แล้ว จ านวน 14 ราย 
(4) การมอบหมายงาน
ลักษณะ Work Project ให้
ข้าราชการได้รวมกลุ่มกัน
ท างาน 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมี
ความผูกพันรูส้ึกเป็นส่วน
ส าคัญต่อองค์กร 
(1) การมอบโล่รางวัลให้
หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบตัิ

 
 

2) ด้านปลอดภัยและ
ป้องกันภัย 

(1) การแลกบตัรผ่าน
เข้าออก 

(2) การจัดเตรยีม
แผนความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน 

(3) การฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(4) การส ารวจระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั 
(5) การเพิ่มกล้องวงจร
ปิด 
3) ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

(1) โครงการหนา้
บ้านหน้ามอง 

1.1 ศึกษาดูงาน
การผลิตผลิตภณัฑ์ไร้
สารเคมี ณ ต่างจังหวัด/
ปริมณฑล 

1.2 น าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ เช่น  
การทดลองผลิตภัณฑ์



 

 ๑๒๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ราชการดีเด่นตามตัวช้ีวัดรวม
ไปถึงการให้รางวัลหน่วยงาน
และบุคคลที่มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น  
(2) การจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ตามประเพณี
และเทศกาล อาทิ เทศกาลขึ้น
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  
การแสดงมุทติาจิตแก่
บุคลากรที่เกษยีณอายุ การ
แข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อม
ความสามัคคีประจ าปี พ.ศ. 
2562  
(3) กิจกรรมชมรม อาทิ 
ชมรมรัฐสภาอาสา ชมรมกีฬา
ต่าง ๆ  
(4) ช่องทางการรับฟังปัญหา
และข้อร้องเรยีนจากการ
ด าเนินการตามแผนการสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน 
ผลลัพธ:์ 
1) ความพึงพอใจของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจาก
การด าเนินการตามแผน

ใหม่ ๆ เพื่อทดลองใช้
เกี่ยวกับการผลิตสบู่
เหลวล้างมือ น้ ายาล้าง
ห้องน้ า 

1.3 ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายในสถานท่ี
ท างานให้เป็นระเบยีบ
และสวยงาม โดยจัด
ตกแต่งสถานท่ีด้วยไม้
ดอกไม้ประดับ 
4) ด้านสวสัดิการ 

(1) การจัด
ร้านอาหาร 

(2) การจัดหาและ
มอบทุนการศึกษาบุตร 

(3) โครงการเงินยืม
เพื่อช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินส าหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานราชการ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

(4) โครงการการ
จัดสวสัดิการเพิ่มเติม



 

 ๑๒๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

เสรมิสร้างความผาสุก ปี พ.ศ. 
2562 ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับ
มาก โดยคดิเป็นร้อยละ 70 

2) ความพึงพอใจของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจาก
การด าเนินการ 
ตามแผนเสริมสร้างความ
ผูกพัน ปี พ.ศ. 2562 ใน
ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 อยู่ในระดับมาก 
โดยคดิเป็นร้อยละ 71.6 
 

และการสรา้ง 
การพึ่งพาตนเอง 
5) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

(1) กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อ
สังคม 

(2) โครงการพัฒนา
สมรรถนะการบริหาร 
(Management 
Competency) ส าหรับ
กิจกรรมที่ 1 การ
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

(3) โครงการให้
ความรู้เรื่องบ าเหน็จ
บ านาญและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนให้กับ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายรุาชการตาม
ปีงบประมาณ 

 
 



 

 ๑๒๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ:์ 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
และมสีุขอนามัยที่ดี เพื่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยม ี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
75 และบุคลากรของ
ส านักงานฯ มีคณุภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย 
ที่ด ีร้อยละ 71.20 

แผนงาน 2 การส่งเสรมิความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธภิาพและมีความสขุ (Happy Workplace) 
โครงการ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
(Happy Workplace) 
ผลผลิต 
การด าเนินการเพื่อให้ได ้
ผลผลติตามแผนท่ีก าหนดไว ้
ผลลัพธ ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
มีสุขอนามัยทีด่ี  
เพื่อประสิทธิภาพ และ

ระดับคะแนน 1 
   ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
(Happy Workplace) 
ระดับคะแนน 3 
   ติดตามการด าเนินตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อ

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด าเนินการเพื่อให้ไดผ้ลผลติ/
ผลลัพธ์ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด 
ซึ่งส านักงานฯ สามาถ
ด าเนินการได้ ร้อยละ 
100 ซึ่งด าเนินการตาม
แผนการเสรมิสร้างความ
ผูกพันส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน  
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

5 โครงการ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุข (Happy 
Workplace) 
ผลผลิต 
มีการด าเนินการเพื่อให้
ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตามโครงการ/กจิกรรมที่
ก าหนด 
 

ระดับคะแนน 1 
   ก าหนดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
(Happy Workplace) 
ระดับคะแนน 3 
   ด าเนินโครงการ/กจิกรรม
ตามแผนเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ 
และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อ

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาด าเนินการ
เพื่อให้ได้ผลผลิต/
ผลลัพธ์ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด ได้แก่
โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุข หลักสูตร  
“การบริหารจัดการองค์

5 



 

 ๑๒๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความพึง
พอใจร้อยละ 75 

ต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) 
บรรลผุลผลิต ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ 
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) มีการ
ด าเนินการในสายงานนิติการ 
วิทยาการ ทรัพยากรบคุคล 
วิเทศสัมพันธ์ และวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
(2) การด าเนินการตาม
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession plan) ต าแหน่ง
เป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการ
ส านัก 
(3) ระบบบรหิารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง 
ด าเนินการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
มีการหมุนเวียนข้าราชการไป
แล้ว จ านวน 14 ราย 
(4) การมอบหมายงาน
ลักษณะ Work Project ให้
ข้าราชการได้รวมกลุ่มกัน
ท างาน 

ผลลัพธ ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
และมสีุขอนามัยที่ด ี
เพื่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีความพึง
พอใจร้อยละ 75 
 
 

ต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) 
บรรลผุลผลิต ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ 
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ความรูสู้่ความสุขในการ
ท างาน (Routine to 
Happiness R2H) :  
นักสร้างสุขของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งส านักงานฯ 
สามาถด าเนินการได้ 
ร้อยละ 100 
ผลลัพธ:์ 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
และมสีุขอนามัยที่ดี เพื่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 75 
และบุคลากรของ
ส านักงานฯ มีคณุภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัยที่ดี
ร้อยละ 71.20 



 

 ๑๒๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมี
ความผูกพันรูส้ึกเป็นส่วน
ส าคัญต่อองค์กร 
(1) การมอบโล่รางวัลให้
หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบตัิ
ราชการดีเด่นตามตัวช้ีวัดรวม
ไปถึงการให้รางวัลหน่วยงาน
และบุคคลที่มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น  
(2) การจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ตามประเพณี
และเทศกาล อาทิ เทศกาลขึ้น
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  
การแสดงมุทติาจิตแก่
บุคลากรที่เกษยีณอายุ การ
แข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อม
ความสามัคคีประจ าปี พ.ศ. 
2562  
(3) กิจกรรมชมรม อาทิ 
ชมรมรัฐสภาอาสา ชมรมกีฬา
ต่าง ๆ  



 

 ๑๒๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

(4) ช่องทางการรับฟังปัญหา
และข้อร้องเรยีนจากการ
ด าเนนิการตามแผนการสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน 
ผลลัพธ:์ 
1) ความพึงพอใจของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจาก
การด าเนินการตามแผน
เสรมิสร้างความผาสุก ปี พ.ศ. 
2562 ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับ
มาก โดยคดิเป็นร้อยละ 70 

2) ความพึงพอใจของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจาก
การด าเนินการ 
ตามแผนเสริมสร้างความ
ผูกพัน ปี พ.ศ. 2562 ใน
ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 อยู่ในระดับมาก 
โดยคดิเป็นร้อยละ 71.6 

 



 

 ๑๒๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 3 การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โครงการ 
   ส ารวจความคดิเห็นและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ผลผลิต 
รายงานผลการส ารวจความ
คิดเหน็และความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ ์
มีผลการส ารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับคะแนน 1 
   ร้อยละ 50 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 2 
   ร้อยละ 55 ของความพึง
พอใจของทรัพยากรบุคคล 
ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
   ร้อยละ 60 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับคะแนน 4 
   ร้อยละ 65 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 

ผลผลติ: 
รายงานผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลลัพธ์: 
สว่นราชการสังกัดรัฐสภา 
มีผลการส ารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยผลการ
ส ารวจฯ พบว่า  
ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
67.29  โดยสามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิ
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ และ

4 โครงการ 
   ส ารวจความคดิเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต 
รายงานผลการส ารวจความ
คิดเหน็และความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ:์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ผลการส ารวจความคดิเห็น
และความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยผล
การส ารวจฯ พบว่า  
ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 

ระดับคะแนน 1 
   ร้อยละ 50 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 2 
   ร้อยละ 55 ของความพึง
พอใจของทรัพยากรบุคคล 
ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
   ร้อยละ 60 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับคะแนน 4 
   ร้อยละ 65 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 

ผลผลติ: 
รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
ผลลัพธ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
มีผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยผลการ 
ส ารวจฯ พบว่า  
ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในภาพรวม คิด
เป็น 

4 



 

 ๑๒๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 5 
   ร้อยละ 70 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยึดหลักธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
63.79 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนและผลักดันให้
ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม และกล้า
หยัดใน 
สิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 70.25 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นผู้มีความ
เช่ียวชาญ มีศักยภาพสูงและ 
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัติอย่างมี
ประสทิธิภาพ อยูใ่นระดับมาก 
คิดเป็นรอ้ยละ 68.27 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง
ความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคลให้มีความสุขอย่าง
สมดลุ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 66.87 

2.32 ซึ่งอยู่ในระดับความ
พึงพอใจน้อย โดยสามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ และยดึหลัก
ธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ย 
2.45 มรีะดับความ 
พึงพอใจน้อย 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนและผลักดันให้
ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กล้าหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ย 2.20  
มีระดบัความพึงพอใจน้อย 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นผู้มี
ความเช่ียวชาญ มีศักยภาพ
สูงและ 
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัติ
อย่างมปีระสิทธิภาพ มี

โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับคะแนน 5 
   ร้อยละ 70 ของความ 
พึงพอใจของทรัพยากร
บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 67.29 โดย
สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยึดหลักธรรมาภิบาล คิด
เป็นร้อยละ 63.79 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้ทรัพยากรบุคคลเป็น
คนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกล้าหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง คิดเป็น 
ร้อยละ 70.25 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาทรพัยากรบุคคลให้
เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มี
ศักยภาพสูงและ 
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัติ
อย่างมปีระสิทธิภาพ คดิ
เป็นร้อยละ 68.27 



 

 ๑๒๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเฉลีย่ 2.34 มีระดบัความ
พึงพอใจน้อย 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างความผาสุกและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสุขอย่างสมดลุ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่าเฉลี่ย 2.36 
มีระดบัความพึงพอใจน้อย 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความผาสุกและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสุขอย่างสมดลุ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
คิดเป็นร้อยละ 66.87 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
โครงการ 
   เสริมสร้างดลุยภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
ผลผลิต 
- มีการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามที่ก าหนด 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
- การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับความรู้ 

ระดับคะแนน 1 
   มีการด าเนินการตาม
แผนงานการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมท้ังน้อมน า
พระบรมราโชวาท 
มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 3 
 การติดตามและ
ประเมินผลตามแผนงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน

ผลผลิต: 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามที่
ก าหนด จ านวน 2 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมสุขภาพดีตามวิถี
พอเพียง จ านวน 3 หลักสูตร  
หลักสตูรที่ 1 “พออยู่ พอกิน 
พอใช้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

5 โครงการ 
   โครงการ Strong 
Model จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
ผลผลิต 
- มีการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามที่
ก าหนด 
- มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 80 
 
 

ระดับคะแนน 1 
    มีการด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 3 
 มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
ระดับคะแนน 5  
    มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

ผลผลิต: 
1.มีการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามที่
ก าหนด จ านวน  
1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ Strong 
Model จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. มีกลุม่เป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.15 

5 



 

 ๑๓๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 
 
 

การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมท้ังน้อมน าพระบรม
ราโชวาท 
มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 5  
   มีการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 
 
 
 

หลักสตูรที่ 2 “การบริหาร
การเงินเพื่อความพอเพียง และ
กิจกรรมเสริมเพิ่มดุลยภาพ
ชีวิต”  
หลักสตูรที่ 3 “ตามรอยพ่อ 
กษัตริย์ เกษตรพอเพียง 
2. กิจกรรมเสริมสร้างดุลย
ภาพชีวิต 
หลักสตูร “อาหาร ออกก าลัง
กาย และอารมณด์ีง่ายๆ ได้ด้วย
ตนเอง และสมาธิ SKT บ าบัด
โรค” 
2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 80 
    - หลักสูตรที่ 1   
ร้อยละ 98 
    - หลักสูตรที่ 2 - 3  
และกิจกรรมเสริมดลุยภาพ
ชีวิต  
ร้อยละ 93  
ผลลัพธ:์ 
การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
สามารถท าให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 

ผลลัพธ ์
- การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 
 
 

 
 
 

ผลลัพธ:์  
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
สามารถท าให้บุคลากร
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจและน าไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
ได้ ร้อยละ 80 



 

 ๑๓๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ผลการติดตามผลโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้าง 
ดุลยภาพชีวิต จ านวน ๓ 
หลักสตูร 
ผลการติดตามผู้ผ่านการ
พัฒนาพบว่าภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ไดม้ีการ
ปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิต 
โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00  
โดยแบ่งเป็น 
ด้านความพอประมาณ คือ มี
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
เหมาะสมกับฐานะตนเอง โดย
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย
4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80 
ด้านความมีเหตุผล คือ มีการ
ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากการ
กระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ



 

 ๑๓๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

และระมัดระวัง อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35  
คิดเป็นร้อยละ 87.00  
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในตัว แยกเป็นการเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปลีย่นแปลงดา้นต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ ์
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 
ตลอดจนประเมินผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 
คิดเป็นร้อยละ 85.00 และการ
ตัดสินใจและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับ
พอเพียง โดยอาศัยทั้งความรู้
และคณุธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
กล่าวคือ มีความตระหนักใน
คุณธรรมมีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
และมีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปญัญา ในการ
ด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็น 



 

 ๑๓๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ร้อยละ 88.00 
   ผลที่ได้รับจากการน า
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิต 
   ผลการตดิตามผูผ้่านการ
พัฒนาพบว่าสามารถน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้การปฏิบตัิงาน
และการด าเนินชีวิตโดยสรุป
เป็นประเด็นดังนี ้
   1. การรู้จักช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว ด้วยการ 
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ตนเองและครอบครัวอย่างสมดลุ
และยั่งยืน เช่น การใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ 
อย่างประหยดั รู้จักเก็บ 
ออมเงินไว้จ่ายในชีวิต 
ประจ าวัน มีวินัยในการจ่าย  
   2.การน าไปใช้พัฒนา
ทางด้านจิตใจ เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีจิตใจเขม้แข็ง เป็น
ตัวของตัวเอง มีความ 



 

 ๑๓๔ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ใฝ่ดี หลีกเลี่ยงอบายมุข 
ที่จะน าไปสู่ความเสื่อมเสียแก่
ตนเองและครอบครัว  
มีจิตส านึกท่ีดี นึกถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลัก   
   3.การน าไปใช้พัฒนา 
ด้านสังคม มีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมท้ังใน
บริบทของการท างานและการ
ใช้ชีวิต น าองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
   4.การน าไปใช้พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รู้จักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง
อย่างสมดลุ เช่น รู้จักการใช้
ที่ดินท่ีว่าเปล่าภายในบ้าน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การไม่ทิ้งของเสียลงในแม่น้ า
ล าคลอง การอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น 



 

 ๑๓๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

   5.การน าไปใช้พัฒนาด้าน
วัฒนธรรมด้วยการตระหนัก
ถึงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ การใช้สินค้า
ไทยพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น
ให้ความส าคญัด้านมารยาท
ไทย โดยการร่วมกันสืบทอด
วัฒนธรรมและมารยาทอันดี
งามของไทย และของท้องถิ่น 
เป็นต้น 
   การติดตามผลการ
ฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชา
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
   ผลจากการติดตามการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85  
คิดเป็นร้อยละ 77.00  
โดยแยกเป็นด้านน าความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิต อยู่ใน



 

 ๑๓๖ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.92  
คิดเป็นร้อยละ 78.40  
ด้านน าความรู้มาเผยแพร่ให้กับ
เพื่อนร่วมงานได ้อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 3.39  คิดเป็น
ร้อยละ 67.80 
   กิจกรรมสขุภาพดีตาม 
วิถีพอเพียง 
   ผลการตดิตามผูผ้่านการ
พัฒนาพบว่าภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ไดม้ีการ
ปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิต
หลังจากท่ีท่านไดผ้่านการ
ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง
ดุลยภาพชีวิต  
โดยยดึสุขภาพดีตามวิถี
พอเพียง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
๔.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ 
คือ มีความรู้เกีย่วกับในเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพให้
แข็งแรงตามวิถีพอเพียงไปใช้
ในหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่น 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๑๙  คิดเป็นร้อยละ 



 

 ๑๓๗ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

๘๓.๘๐ มีความรู้และเทคนิค
สมาธิ skt บ าบัดโรค อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 
๔.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ 
มีความรู้การดแูลสุขภาพด้วยวิถี
ธรรมชาติ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๖๐ และมีความรู้หลักการ
รับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีดี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๔๐ 
   ผลที่ได้รับจากการ
เสริมสร้างสขุภาพตาม 
วิถีพอเพียงมาประยุกต์ใช้
การปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิต 
   ๑. รู้จักการใช้ธรรมชาติ
บ าบัดตัวเอง เพื่อให้มีสุขภาพ
ที่ดีพร้อมปฏิบตัิงาน เช่น 
แก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรม  
   ๒. ท าให้เรารู้วิธีช่วยเหลือ
คน และออกก าลังกายที่
พอเหมาะกับเรา 



 

 ๑๓๘ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

   ๓. รู้จักเลือกกินอาหารมาก
ขึ้น รู้คุณค่าของผลไม้และ
สมุนไพรไทยมาใช้เกี่ยวกับ
การกิน เพื่อรักษาสุขภาพมาก
ขึ้น  
   ๔. ใช้ในการด ารงชีวิตให้
เหมาะสม ความพอ ประมาณ 
ความมีเหตุผล ท างานให้เต็ม
ความสามารถ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น 
   ๕.การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพท่ีดี ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ ท าให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ท าให้พร้อม
ในการปฏิบัติงานและไม่ขาด
การปฏิบัติงานโดยไม่จ าเป็น  
   ๖. สามารถด าเนินชีวิตและ
ดูแลสุขภาพได้ดีมากข้ึน ท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
   การติดตามผลการ
ฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชา
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 



 

 ๑๓๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

   ผลจากการติดตามการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 คิด
เป็นร้อยละ 81.00  
โดยแยกเป็นด้านน าความรู้ 
ความเข้าใจ การเสรมิสร้าง
สุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรงตาม
วิถีพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิต อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.14  คิดเป็น 
ร้อยละ 82.80 ด้านน าความรู้
มาเผยแพร่ให้กับ 
เพื่อนร่วมงานได ้อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 3.95  คิดเป็น
ร้อยละ 79.00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๔๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนงาน 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนงาน 2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ 
   - เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลผลิต 
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้าน CSR ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะที่รายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
 

ระดับคะแนน 1 
   ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 3 
   ติดตามการด าเนินการ
แผนที่ก าหนด บรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการ
ด าเนินการ ปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ตามแผน
ที่ก าหนด และรายงานผล
ส ารวจความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติของข้าราชการ 
(กลุ่มเป้าหมาย) ต่อการ
ด าเนินการด้านความ

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินกิจกรรม/โครงการด้าน 
CSR ได้ตามที่ก าหนด ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรม เพื่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ผลลัพธ:์ 
- ข้าราชการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภ 
จ านวน 238 คน มีความเห็น
ว่า โครงการฯ สอดคล้องกับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนพื้นที่ท่ีด าเนินการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในภาพรวม อยู่ใน

5 โครงการ 
   - เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลผลิต 
- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้าน CSR ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนฯ ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะที่รายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

ระดับคะแนน 1 
   ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคะแนน 3 
   ติดตามการด าเนินการ
แผนที่ก าหนด บรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับคะแนน 5  
   รายงานผลการ
ด าเนินการ ปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ตามแผน
ที่ก าหนด และรายงานผล
ส ารวจความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติของข้าราชการ 
(กลุ่มเป้าหมาย) ต่อการ
ด าเนินการด้านความ

ผลผลิต: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้าน CSR ได้
ตามที่ก าหนด ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรม เพื่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  
ผลลัพธ:์ 
- ข้าราชการ 
(กลุ่มเป้าหมาย) ของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภ 
จ านวน 238 คน มี
ความเห็นว่า โครงการฯ 
สอดคล้องกับส่วน

5 



 

 ๑๔๑ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ ์
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
และสิ่งแวดล้อม เสนอ
คณะกรรมการ ด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00  และผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.08 
นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเห็นว่า ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาควรมุ่งเน้น 
ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1) สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(ตรากฎหมาย การเผยแพร่
ความรู้ การเมือง การ
ปกครอง)  
2) มีรูปแบบการด าเนินการ
อย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง  
3) สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนหรือ
สถานการณ ์  

ผลลัพธ ์
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
และสิ่งแวดล้อม เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ราชการสังกัดรัฐสภา 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนพื้นที่
ที่ด าเนินการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 
4.00  และผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 
นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามเห็นว่า 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาควรมุ่งเน้น 
ส่งเสริมความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้
1) สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการสังกัด



 

 ๑๔๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

4) ควรมสีัญลักษณ ์
เครื่องหมาย รูปแบบที่แสดง
ให้เห็นถึง CSR ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา เช่น เสื้อ 
กระเป๋าผ้า เป็นต้น  
5) ผู้บริหารก าหนดแนว
ทางการด าเนินการและ
เผยแพรเ่พื่อสรา้งความรู ้และ
ความร่วมมือจากทุกคนใน
องค์กร 
6) มีคณะกรรมการ/
คณะท างาน ดูแลรับผิดชอบ
การด าเนินการและเผยแพร่
ผลการด าเนินการได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง  

 

รัฐสภา (ตรากฎหมาย 
การเผยแพร่ความรู้ 
การเมือง การปกครอง)  
2) มีรูปแบบการ
ด าเนินการอยา่งยั่งยืน 
และต่อเนื่อง  
3) สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนหรือ
สถานการณ ์  

4) ควรมสีัญลักษณ ์
เครื่องหมาย รูปแบบที่
แสดงให้เห็นถึง CSR 
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เช่น เสื้อ 
กระเป๋าผ้า เป็นต้น  
5) ผู้บริหารก าหนดแนว
ทางการด าเนินการและ
เผยแพรเ่พื่อสรา้งความรู ้
และความร่วมมือจาก
ทุกคนในองค์กร 
6) มีคณะกรรมการ/
คณะท างาน ดูแล
รับผิดชอบการ



 

 ๑๔๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระดับ
คะแนน 

ด าเนินการและเผยแพร่
ผลการด าเนินการได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง 

 




