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 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. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
มีนาคม ๒๕๖๓) โดยรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ สรุปความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ ๒ รายงานผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ 
๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ส่วนที่ ๓ สรุปคะแนนผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) และส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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หน้า 

สารบัญ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
ส่วนที่ ๑ สรุปความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ๑  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๒ 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 
 (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ๑๒  
   และยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม ๔๕ 
   จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ๙๕ 
      และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มี     ๑๗๑ 
   ความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ ๓ สรุปคะแนนผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๑๑ 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 
 (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๒๑๖ 
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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. ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 มีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความคล่องตัว  
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสม ส่วนราชการจะด าเนินการส ารวจก าลังคนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า โดยข้อมูล ประกอบด้วย ๑) กรอบอัตราก าลังที่ ก.ร. ก าหนด  
๒) กรอบที่มีคนครอง ๓) ข้อมูลบุคลากร และ ๔) ข้อมูลการเคลื่อนไหวก าลังคน โดยข้อมูลก าลังคนเชงิปริมาณจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวิเคราะห์แผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป 
 ๒. การขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนราชการมีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ๔ ระบบ และสามารถ
ด าเนินการตามระบบต่าง ๆ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  (๑) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่วนราชการได้สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่ได้ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต เว็บไซต์ แอนนิเมชั่น รวมทั้ง
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส่วนราชการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประเภทวิชาการเพิ่มเติม จ านวน ๑๓ สายงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
  (๒) แผนสืบทอดต าแหน่ง ส่วนราชการได้ก าหนดแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน  
  (๓) ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ส่วนราชการได้ก าหนดแผนการด าเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง และแผนปฏิบัติการพัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบฯ   
  (๔) แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการได้ด าเนินการหมุนเวียนงานในกลุ่มข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ หรือระดับช านาญการ โดย สผ. ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส าหรับ 
สว. ในกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒ สายงาน ได้แก่ สายงาน 
นิติการ และสายงานวิทยาการ  
 ๓. การเสริมสร้างระบบสรรหาเชิงรุก ส่วนราชการได้ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการ เนื่องจาก การสอบแข่งขันที่ผ่านมา ส่วนราชการไม่สามารถสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
เจ้าพนักงานชวเลข ได้ครบตามความต้องการ จึงได้ เสนอแนวทางการสรรหาเชิงรุก จ านวน ๓ แนวทาง ๑) การน า
เทคโนโลยีมาทดแทน ๒) การจ้างงานรูปแบบอ่ืน ๓) การท า MOU กับสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคคลทั่วไปที่สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งสายงานปฏิบัติงานชวเลข รวมทั้ง รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการด้วยโครงการ  
๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อ ก.ร. ซึ่งประธาน ก.ร. (นายชวน หลีกภัย) ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ส่วนราชการควรเปิดรับสมัครในต าแหน่งงานที่มีความ
จ าเป็น หรือเป็นสาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษาจ านวนน้อย หรือเป็นต าแหน่งงานที่ไม่สามารถสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขัน
ทั่วไปได้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงได้ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนดังกล่าว  



 
ค 

โดยในการประชุม อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการ ได้มีมติให้ส่วนราชการน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ไปใช้ในการสรรหาบุคคลเข้ามาท างานในต าแหน่งที่มีความจ าเป็นหรือต าแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาโดยวิธีการอ่ืน 
 ๔. การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ส่วนราชการก าหนดแผน
ด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารวงเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดกิจกรรม
ด าเนินการตามผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารวงเงินงบประมาณในการ
เลื่อนเงินเดือน 
 ๕. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส่วนราชการก าหนดข้อมูลเข้าสู่ Web 
Service ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการน าเข้า ตรวจสอบ และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรใน
กระบวนงานโครงสร้าง อัตราก าลัง กระบวนงานบริหารงานบุคคล กระบวนงานพัฒนาบุคลากร และกระบวนงานด้าน
ทะเบียนประวัติระบบ HRIS และ DPIS ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ในช่วงไตรมาสที่ ๒ 
ทั้งสองส่วนราชการได้ก าหนดแบบฟอร์มรายงานประวัติข้าราชการ จ านวน ๑๐ แบบฟอร์ม อาทิ ข้อมูลบุคลากร 
(ข้าราชการ/พนักงานราชการ) ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการเลื่อนเงินเดือน ประวัติการอบรม ประวัติ
การศึกษา ประวัติทางวินัย และจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service และเพิ่มเมนูในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสอง 
ส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัด 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

 มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัย และนโยบาย
ความโปร่งใส ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม ส่วนราชการ
ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน าผลจากการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา หรือ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาก าหนด โดย สผ. ได้น าผลจากการประเมินพฤติกรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนงานตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ได้ก าหนดโครงการหลักสูตรประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e- Learning) โครงการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริตและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ในส่วนของ 
สว.ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามผลผลิต และผลลัพธ์ ของการด าเนินงาน 
  นอกจากนี้ ปัจจุบัน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
อยู่ระหว่างรอประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประมวลจริยธรรม
ดังกล่าว 
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและป้องกันการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต   
ส่วนราชการอยู่ระหว่างจัดท าเนื้อหาและแนวทางการรณรงค์การรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เนื้อหา
ประกอบด้วย ๑) วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญและการด าเนินการทางวินัย ๒) กฎหมาย กฎ  ระเบียบเก่ียวกับการเงิน
การคลัง และกรณีตัวอย่างการกระท าผิดของหน่วยงานต่าง ๆ ๓) สาเหตุและสภาพปัญหาการกระท าผิด และ  
๔) แนวทางการป้องกันและข้อเสนอแนะ เมื่อจัดท าเนื้อหาดังกล่าวแล้วเสร็จจะน าเสนอต่อ อ.ก.ร. กฎหมายและ
ระเบียบ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าว ก่อนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ  
  ส าหรับการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่ เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  
ส่วนราชการได้ก าหนดแผนในการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่ เกี่ยวกับการทุจริตใน



 
ง 

ภาครัฐ และได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สผ. ได้ด าเนินกิจกรรมการบรรยายเร่ือง “ข้าราชการกับการปลุก
จิตส านึกที่ไม่ทนต่อทุจริต” การจัดตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ส าหรับ สว. ด าเนินโครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓. การขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใส  ส่วนราชการได้ก าหนดแผนส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๓  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา และได้ประชุม
ชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินการ ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้งองค์กรได้เข้าใจและ
ตระหนักรู้ในเร่ืองดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
    ภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติ  
อย่างเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งให้บุคลากรมีกระบวนการคิดในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ส่วนราชการได้ก าหนด
บูรณาการหลักสูตรร่วมกัน จ านวน ๖ หลักสูตร ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สายงานวิชาการเงินและบัญชี หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นช านาญการ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมเลื่อนช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ ประกอบกับทั้งสองส่วนราชการได้พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้
ก าหนดร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2561 - 2562 ควบคู่กันไปด้วย โดย สผ. พัฒนาข้าราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผลติดตาม
ภายหลังการพัฒนา ในขณะที่ สว. ได้พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
จ านวน ๓ สายงาน ประกอบด้วย สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังการพัฒนา พบว่า ข้าราชการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
 ๒. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการ 
ได้ก าหนดแผนทักษะดิจิทัล และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จ านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้บริหาร ๒) กลุ่มผู้ท างาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ และ ๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ส าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  และจัดท า
หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน ๔ หลักสูตร  
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนด ซึ่งมีสาระของหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ วิชาความรู้เบื้องต้นของการวางแผนสถาปัตยกรรม
องค์กร(Enterprise Architecture : EA) ส าหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลผู้บริหาร วิชาการบริหารจัดการ วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ ส าหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มผู้ท างานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล วิชาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลกลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ และวิชาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส าหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
  นอกจากนี้ สผ. ได้จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และออกแบบ
ประเมินทักษะด้านดิจิทัล เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้งานดิจิทัล และน าผลจากการประเมินมา
ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งก าหนดจัดประเมิน ในวันที่ 17 มีนาคม – 7 พฤษภาคม ๒๕๖๓  
แต่ทั้ งนี้  ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ในส่วน สว. ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วในกลุ่มผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม
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ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน และจะด าเนินการพัฒนาอีก ๓ กลุ่ม ในช่วงไตรมาสที่ ๓  
 ๓. การพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สผ. ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว 
(ระดับต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) ส าหรับ สว. ได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบัน 
ทั้งสองส่วนราชการได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และในไตรมาสที่ ๓ สผ. ได้วางแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้แก่ หลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย (ระดับ ๑) และภาษาจีน 
(ระดับ ๑) ในขณะที่ สว. ได้พัฒนาบุคลากรในต าแหน่งนิติกรหรือวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 ส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (e-Learning) สผ. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) อย่างต่อเนื่องไปแล้ว จ านวน ๒ รุ่น ส่วน สว. อยู่ระหว่างด าเนินการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ๔. การผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้  สองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้จัดท าแผนด าเนินการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งมีกระบวนการ
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ ที่ว่าด้วยเร่ืองการจัดการความรู้ 
การจัดการระบบสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานกับชีวิตส่วนตัว และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ซึ่งมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต สผ. ได้ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตน ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต วารสาร 
เว็บไซต์ ในขณะที่ สว. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ทบทวนผลการส ารวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาก าหนดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นเพื่อเป็นข้อมูลการเพื่อประกอบการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความผูกพันฯ 
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สว. ได้จัดโครงการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคุณธรรม
และเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ซึ่งรุ่นที่ ๑ ได้ด าเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ 
ส าหรับรุ่นที่ ๒ มีความจ าเป็นต้องงดการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบัน ส านักงานได้ก าหนดแนวทางให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ๓. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม  
  ส่วนราชการยังไม่มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
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สรุปความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล   
 ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้  
 • ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 22.22 
 • ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 24.44 
 

 โดยสรุปผลการด าเนินการได้ ดังนี้ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 
๑. ปรับปรุงแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ 
2563 – 2565  

 ส่วนราชการจะด าเนินการส ารวจก าลังคน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ) ที่อยู่ในระบบ โดยข้อมูลประกอบด้วย 
๑) กรอบอัตราก าลังที่ ก.ร. ก าหนด 
๒) กรอบที่มีคนครอง 
๓) ข้อมูลบุคลากร 
๔) ข้อมูลการเคลื่อนไหวก าลังคน 
ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส ๓  

๒. ขยายกลุ่มเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนแผนบริหารก าลังคน 
เชิงกลยุทธ์  
 ๑) พัฒนา ขรก. และก าหนด 
Career Path เพ่ิม 1๓ สายงาน 
(บรรณารักษ์ นวก.ตรวจสอบภายใน 
ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์งบประมาณ 
นวก.บัญชี นวก.พัสดุ นวก.ตรวจสอบ
ภายใน นวก.คอมพิวเตอร์ นวก.โสตฯ 
นายช่างศิลป์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ ต ารวจรัฐสภา 

 ขยายกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนบริหารก าลังคนเชิงกลยุทธ์ 
  แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 สองส่วนราชการได้สร้างความรู้ความเข้าใจ Career Path  
๔ สายงาน ได้แก่ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านทางหนังสือ 
แจ้งเวียน อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร HR) และสื่อแอนนิเมชั่น 
  - การพัฒนาบุคลากรตามแผน Career Path 
  สผ.  
  จะพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ e-Learning จ านวน ๔ สายงาน 
ดังนี้  
  ๑) สายงานนิติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๒) สายงานวิทยาการ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
  ๓) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ๔) สายงานทรัพยากรบุคคล เดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
  ๕) สายงานวิเทศสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
  สว.  
  ไดด้ าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
เกือบทุกสายงาน ยกเว้นสายงานวิเทศสัมพันธ์   
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เป้าหมาย 
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- ก าหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ิมเติม  
  อยู่ระหว่างจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จ านวน  
๑๓ สายงาน และแนวทางการพัฒนา โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ไตรมาสที่ ๓ 

 2) Succession Plan: ๑๐๐% 
ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)  

  แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
สองส่วนราชการมีแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย 
สผ.  
มีแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยจัดท าโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือรองรับแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งก าหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎาคม 2563  
สว.  
มีแผนการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก และหมุนเวียนงาน 
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่ก าหนด (EAF) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ โดยจะด าเนินการไตรมาสที่ ๓ 

 ๓) Talent Management: 
คัดเลือก Talent ประจ าปี โดยได้ 
Talent ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
และพัฒนาตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ 

  ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
สองส่วนราชการก าหนดแผนการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง และจะพัฒนากลุ่มข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ในไตรมาสที่ ๓  

 ๔) Job Rotation: ระดับ
ปฏิบัติการทุกสายงาน  

  แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
สผ.  
จะด าเนินการหมุนเวียนงานในข้าราชการประเภททั่วไป และประเภท
วิชาการ ในส านักองค์การระหว่างประเทศ  
สว.  
จะด าเนินการหมุนเวียนงานในข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ในสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่
ได้รับการบรรจุ เมื่อวันที่ ๒  เมษายน 2561  

๓. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การสรรหาเชิงรุก (เพ่ิมเติม) และ
ติดตามประเมินผลทุน ODOS  

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางแก้ไขการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในต าแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข โดยใช้ 
แนวทางการสรรหาเชิงรุก เนื่องจาก ไม่สามารถสรรหาบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งดังกล่าวได้ครบตามความต้องการ จึงเสนอ อ.ก.ร.  
สรรหาฯ เพ่ือพิจารณาเรื่อง การสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัด
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รัฐสภา : กรณีการสรรหาต าแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข โดยเสนอ  
๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) การน าเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนอัตราก าลัง 
เจ้าพนักงานชวเลข ๒) การจ้างงานรูปแบบอ่ืน อาทิ พนักงานราชการ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ ๓) การท า MOU กับสถาบันการศึกษา หรือ 
การเปิดหลักสูตรอบรมการเขียนชวเลขแก่ผู้มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาของส่วนราชการ 
๒. รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
ด้วยโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน เสนอ อ.ก.ร. สรรหาฯ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วเสนอ ก.ร. เพื่อ
ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
โดยประธาน ก.ร. (นายชวน หลีกภัย) ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว 
ดังนี้ 
๑) ส่วนราชการฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้วยทุนของตนเอง
มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการด้วยวิธีการเดียวกับผู้ที่ได้รับทุนจาก
โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 
๒) การคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน เพ่ือเข้ารับราชการ
ควรเป็นต าแหน่งที่มีความจ าเป็นหรือเป็นสาขาที่มีผู้จบการศึกษาจ านวน
น้อย และไม่สามารถสรรหาด้วยวิธีการสอบแข่งขันทั่วไปได้แล้ว 
3. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
ผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ 
โดยเสนอให้ส่วนราชการฯ น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในสรรหาบุคลากร
เข้ามาท างานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในต าแหน่งที่มีความจ าเป็น หรือ
ต าแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาได้โดยวิธีการอ่ืน 

๔. ก าหนดแนวทางปรับปรุง PMS   ส่วนราชการมีแผนด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานวงเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับการปรับปรุง
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ตามท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๕. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
บุคลากรโดยใช้ระบบ HRIS เป็น
ระบบงานหลักในการรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านบุคลากรจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 สองส่วนราชการได้ร่วมกันก าหนดแบบฟอร์มรายงานประวัติ
ข้าราชการ จ านวน ๑๐ แบบฟอร์ม อาทิ ข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ/
พนักงานราชการ) ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการเลื่อนเงินเดือน 
ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ประวัติทางวินัย รวมทั้งจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service และ
เพ่ิมเมนูในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสองส่วนราชการ 



 

๔ 
 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
  จากการพิจารณาผลการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม  
๒๕๖๓) พบว่า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดแผนด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ครบถ้วน และมี 
การด าเนินการตามแผนดังกล่าวไปบ้างบางส่วน ยกเว้นในบางโครงการ ได้แก่ โครงการจัดท าแผน
ก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2563 – 2565 เนื่องจาก การด าเนินการจัดท าแผน
ก าล ังคนต้องอาศัยการระดมความคิดเห ็นของผู ้ที ่เกี ่ยวข ้องของทุกหน่วยงานในการวิเคราะห์
กระบวนงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ 
แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ท าให้
ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนด  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้  
 • ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 30.00 
 • ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 34.00 

 โดยสรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 
๑. พัฒนาส่วนราชการฯ สู่ องค์กร
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฯ (มีผลส าเร็จการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเป็น
ระบบและต่อเนื่องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
การส่งเสริมคุณธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง) 

 สองส่วนราชการได้ก าหนดแผนด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนส่วนราชการ 
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ โดย
ก าหนดแผนต่าง ๆ อาทิ  
๑) แผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึง
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่  
มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริม
คุณธรรมและคงามโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วมน าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ 
รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มาตราการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางของส านักงาน ปปช.  
โดยในแต่ละมาตรการจะมีแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุตาม
มาตรการที่ก าหนด 
๒) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๗) และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   



 

๕ 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

๓) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
และได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายธรรมทางศาสนา 
โครงการฝึกอบรมผู้น าการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร การศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

๒. ด าเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ  
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)  

 สองส่วนราชการได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมไปบ้างบางส่วน อาทิ การบรรยายธรรมทางศาสนา 
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใส กิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการผสานพลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  

3. ร้อยละ ๗๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม (ส ารวจจาก ผบ. กลุ่ม
งาน/ผอ.) 

 สองส่วนราชการได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอยู่
ระหว่างการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติ 

4. รักษามาตรฐานผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของ ปปช. อยู่ในกลุ่ม A 
(คะแนน 85.00 – 94.99)  

 ส่วนราชการได้ก าหนดแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้าน
คุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมาตรการที่ ๓: การขับเคลื่อนการสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน 
ปปช. ได้มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA จากส านักงาน ปปช. 
ในปี พ.ศ. 2562 มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
จะส่งผลให้ส่วนราชการมีระดับการประเมิน ITA เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการทุจริตของ สนง. การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA เช่น ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการ
ป้องกันการทุจริตในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นต้น  

5. มีสัดส่วนข้าราชการที่กระท า
ความผิดวินัยลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 

ข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ส่วนราชการได้รับรายงาน 
การกระผิดวินัย จ านวน ๑ กรณี ได้แก่ กรณียานพาหนะรับรองประธาน
รัฐสภาเกาหลี 

 

 



 

๖ 
 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
  จากรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม  
๒๕๖๓) พบว่า โดยส่วนใหญ่ ส่วนราชการได้มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
เช่น โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานตามแผน  
การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคก์รและ
ค่านิยมร่วม เป็นต้น และอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายในการน าความรู้ ความเขา้ใจ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมไปสู ่การปฏิบัติ แต่อาจจะด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที ่ก าหนด เนื ่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างไรก็ดี จากการติดตาม 
การด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน คาดว่าส่วนราชการจะสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
 สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้ 
 • ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 28.33 
 • ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 40.91 

 โดยสรุปผลการด าเนินการได้ ดังนี้ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 
๑) พัฒนาหลักสูตรร่วมเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ไม่น้อยกว่า 56.66%  
(จัดท า ๖ หลักสูตร จาก ๓๐ 
หลักสูตร) ได้แก่ วิชาการเงินและ
บัญชี ประชาสัมพันธ์ วิชาการบัญชี 
วิชาการตรวจสอบภายใน เตรียม
ความพร้อม ปก.  ชก. เตรยีม
ความพร้อม ชก.  ชพ. 

 ส่วนราชการได้จัดท าหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ
จ านวน ๓ หลักสูตร จากทั้งหมด ๖ หลักสูตร ได้แก่  
 ๑) หลักสูตรสายงานวิชาการเงินและบัญชี 
 ๒) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นช านาญการ 
 ๓) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 
ซึ่งได้น าหลักสูตรดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง และเสนอ
ให้ทั้งสองส่วนราชการได้พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม  
และในส่วนของอีก ๓ หลักสูตรที่เหลือ คือ ๑) หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์  
๒) หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน ๓) หลักสูตรสายงานวิชาการ
บัญชี อยู่ระหว่างด าเนินการ  

๒) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจ าสายงาน ๕ สายงาน  
(นิติการ วิเทศสัมพันธ์ ทรัพยากร
บุคคล วิเคราะห์นโยบายและแผน 
วิทยาการ) และ ๒ ต าแหน่งงาน 
(ผู้บริหาร ผบ.กลุ่มงาน)  

  สผ. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
 ๑) พัฒนา ๕ สายงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓  
 ๒) พัฒนา ผบ. กลุ่มงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
 ๓) พัฒนาผู้บริหารเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
  สว.  
 ๑) ได้พัฒนาบุคลากรไปแล้ว ๔ สายงาน เหลือเพียงสายงานวิเทศสัมพันธ์  
 ๒) ได้พัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานด้วยหลักสูตร  
“การเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเป็น



 

๗ 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

ผู้ประกอบการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักการและ
การประยุกต์ใช้ Design Thinking) เรียบร้อยแล้ว  
 ๓) จะพัฒนาผู้บริหารของหน่วยงาน ด้วยโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร  กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ใน
ไตรมาสที่ ๓  

๔) เตรียมพร้อมนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 
- หลักสูตรฯ ผ่านความเห็นชอบ
จาก อ.ก.ร. สรรหาฯ/  
อ.ก.ร. กฎหมาย และ ก.ร. 

 เสนอ (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้
เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และได้มอบหมายให้
ส านักพัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปตรวจสอบและ
แก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรฯ และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมการฯ ผ่านผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการ/อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบ และ ก.ร. พิจารณาต่อไป 

๕) ติดตามประเมินผลความคุ้มค่า
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ 
Classroom – Training  
ทุกโครงการ 

 โครงการที่น ามาท าความตกลงเพ่ือประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ
โครงการ มีการจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ โดยมี
การด าเนินการตามข้ันตอนและรายละเอียดการจัดท าครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถน าไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการได้ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าฯ และ
ได้มีการเสนอหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๑๐ โครงการ  
 โดย สว. ได้ด าเนินโครงการไปแล้วบางส่วน และได้ติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพไปแล้ว ๗ โครงการ ประเมินประสิทธิผล ๒ โครงการ และจะ
ประเมินความคุ้มค่าต่อไปในช่วงไตรมาสที่ ๔   

๖) พัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลแก่
กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม (๑) 
ผู้บริหาร (๒) ผู้ท างานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (๓) ผู้ท างานด้าน
นโยบายและวิชาการ (๔) 
ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
๒) ไม่น้อยกว่า ๙๐% ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ 
Application ที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา

ส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล และจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน ๔ หลักสูตร ตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนด  
 สผ.  
จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และออกแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ 
และทักษะการใช้งานดิจิทัล และน าผลจากการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งก าหนดจัดประเมิน ในวันที่ 17 มีนาคม 
– 7 พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ทั้งนี้  ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19)  



 

๘ 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

ระบบสารสนเทศรองรับอาคาร
รัฐสภา  

 สว.  
ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วในกลุ่มผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผลลัพธ์ในการด าเนินงาน และจะด าเนินการ
พัฒนาอีก ๓ กลุ่ม ในช่วงไตรมาสที่ ๓  

สผ. 
๑) พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว ญี่ปุ่น 
ระดับต้น  
๒) อบรมตามหลักสูตรภาษาบาฮา
ซา (อินโดนีเซีย) จีน ระดับต้น 
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย) 
๓) อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับต้น – กลาง – สูง 
๓) อบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ระดับต้น 

 ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว (ระดับต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
เรียบร้อยแล้ว 
 ไตรมาสที่ ๓ ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้แก่ หลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย (ระดับ ๑) 
และภาษาจีน 
. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 
(ระดับกลาง/ระดับสูง)   
ก าหนดจัดฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรผู้ใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน จ านวน 20 คน โดยได้ด าเนินการเสนอ 
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต่อเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ เนื่องจากมี
สถานการณ์โรคระบาดโควิท 19 จึงได้มีการเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน (ระดับกลาง/ระดับสูง) ไปก่อน 
 ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) อย่างต่อเนื่องไปแล้ว  
จ านวน ๒ รุ่น 
- รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
- รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 

สว. 
อบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากร  
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(นิติการ/วิทยาการ) 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ
หน่วยงานภายนอก (สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ) 
 

 ได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 ได้พัฒนาบุคลากรในต าแหน่งนิติกรหรือวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน ในหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 



 

๙ 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

๑) จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
๒) ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
องค์กร และยุทธศาสตร์ฯ  
๓) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
องค์ความรู้ ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ 

 ส่วนราชการได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้
มีความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มี
กระบวนการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ แล้ว
เสร็จ  และจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
และติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ    
 จากรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม  
๒๕๖๓) พบว่า ทั้งสองส่วนราชการได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย สว. ได้
พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไปบ้างแล้วบางส่วน  
แต่บางโครงการ/กิจกรรมท่ีได้ก าหนดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาทิ การประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ตามแผนงานการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp ตามแผนงานการพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ในขณะที่ สผ. มีแผนจะพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงไตรมาสที่ ๒ – ๔ โดยโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดจะด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ 
ก็ไม่สามารถด าเนินการเช่นเดียวกัน อาทิ กิจกรรมประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอินโดนีเซีย ระดับ 1) 
โครงพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ดังนั้น การด าเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะของบุคลากรจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ด้วยเหตุนี้ สองส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจึงต้องหาวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจากการพัฒนาในห้องเรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งควรใช้หลักสูตรออนไลน์ของส านักงาน กพ. ร่วมใน 
การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข อย่าง
สมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้ 
  • ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 24.00 
  • ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 36.00 

  โดยสรุปผลการด าเนินการได้ ดังนี้ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 
๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ทบทวน 
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน) 

 สผ. ได้ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตน ามาปรับปรุง
และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต วารสาร 
เว็บไซต์  
 สว. ได้วิเคราะห์ ทบทวนผลการส ารวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นเพ่ือเป็นข้อมูลการเพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
ผูกพันฯ 

๒) บุคลากรไม่น้อยกว่า 7๕% มี
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร  

ด ำเนินกำรส ำรวจตำมแผนที่ก ำหนดในเดือนกรฎำคม - สิงหำคม ๒๕๖๓ 

๓) ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

ได้ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือออกแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยก าหนดข้อค าถามให้
ครอบคลุมกับทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องประเมินความพึงพอใจ เพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และสามารถน าผลไปใช้ประกอบในการรายงานผลผลิต - ผลลัพธ์ 
และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไป โดยจะ
ด าเนินการส ารวจในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔) บุคลากรไม่น้อยกว่า 7๕% ที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม น าความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  

 สผ. ก าหนดแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งตามแผนฯ ก าหนดจัดกิจกรรมการการศึกษา  
ดูงาน และฝึกปฏิบัติ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ แต่ต้องเลื่อนด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 สว. ไดจ้ัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ข้าราชการด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคุณธรรม
และเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น 
ซึ่งรุ่นที่ ๑ ได้ด าเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ ส าหรบัรุ่นที่ ๒ มีความจ าเป็นต้อง
งดการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จึงไดเ้ลื่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบัน ส านักงานได้ก าหนด



 

๑๑ 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

แนวทางให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

๕) ไม่น้อยกว่า 7๕% ของบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม น า
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมไป
ประยุกต์ใช้ 

ส่วนราชการยังไม่มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)   
ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบ (Coporate Social Responsibility: CSR)  
ได้ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
๑) กิจกรรมที่ ๑: กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจด้านกิจกรรม CSR โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 หรือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยการอบรมออนไลน์บรรยายสด 
ผ่าน APP Webex Meeting หรือ facebook live หรือวิทยุและโทรทัศน์
รัฐสภา กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ สผ. จ านวน ๔๐๐ คน และ สว. 
จ านวน ๓๐๐ คน  
๒) กิจกรรมที่ ๒: ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาการด้าน
จิตใจในการมีส่วนร่วมเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานด้าน 
CSR ของแต่ละส านัก และงาน CSR ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะ
ด าเนินการ ณ พุทธมณฑล นครปฐม  

๖) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคม   
๗) ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 
(โดยประเมินจากหน่วยงาน หรือ
กลุ่มบุคคล ฯลฯ ที่ส านักงานไป
ด าเนินกิจกรรม) 

๘) อัตราการลาออกของข้าราชการ  
น้อยกว่า ๓% 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 
สผ. มีข้าราชการลาออก/โอน จ านวน 15 คน จากจ านวนข้าราชการ
ทั้งหมด 2077 คน คิดเป็น 0.72% 
สว. มีข้าราชการลาออก/โอน จ านวน 1๙ คน จากจ านวนข้าราชการ
ทั้งหมด 1077 คน คิดเป็น 1.76% 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
 จากรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม  
๒๕๖๓) พบว่า โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการยังไม่มีการด าเนินการ ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องหาแนวทางหรือ
วิธีการอื่น เพ่ือด าเนินกิจกรรมฯ นอกเหนือจากโครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบอาคารรัฐสภา เกียกกาย  
ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ตามที่เคยปฏิบัติ โดยอาจใช้ animation เป็นสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ประชาธิปไตยในโรงเรียนชุมชนโดยรอบรัฐสภา เกียกกาย อาทิ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดจันทร 
สโมสร โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียน
วัดราชาธิวาส

https://news.thaipbs.or.th/content/290029
https://news.thaipbs.or.th/content/290029


๑๒ 

  

ตารางรายงานการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการแผนก าลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา  
แผนงาน  การบริหารจัดการแผนก าลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตราก าลังที่มีประสทิธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   จัดท ำแผนก ำลังคนของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
กิจกรรม 
จัดท ำแผนก ำลังคน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ) ซึ่ง
ประกอบด้วย อัตรำก ำลัง
ที่ต้องกำร กำรสรรหำ กำร
พัฒนำกำรธ ำรงรักษำ
ก ำลังคน 

ระดับคะแนน 1 
   ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร
วิเครำะห์กระบวนงำน 
วิเครำะห์ข้อมูลก ำลังคน 
ในปัจจุบันท้ังเชิงปริมำณ
และคณุภำพ และพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของ
มำตรกำรบริหำรก ำลังคน
ภำครัฐ รูปแบบกำรจ้ำงงำน 
(พนักงำนรำชกำร) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้อง กำรใช้เทคโนโลยี

ผลการด าเนินการ 
๑. จะส ำรวจก ำลังคน 
(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร) ที่อยู่ใน
ระบบ โดยข้อมูลประกอบด้วย 
๑. กรอบอัตราก าลังที่ ก.ร. 
ก าหนด (ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ) ท้ัง
กรอบท่ีมีงบประมำณ และ
ไม่ได้รับงบประมำณ) 
ประกอบด้วย 
๑) ประเภท 
๒) สำยงำนและต ำแหน่ง 

0 
 

 

โครงการ 
   จัดท ำแผนก ำลังคนของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
กิจกรรม 
จัดท ำแผนก ำลังคน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ)  
ซึ่งประกอบด้วย 
อัตรำก ำลังที่ต้องกำร กำร
สรรหำ กำรพัฒนำกำร
ธ ำรงรักษำก ำลังคน 

ระดับคะแนน 1 
   ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร
วิเครำะห์กระบวนงำน 
วิเครำะห์ข้อมูลก ำลังคน 
ในปัจจุบันท้ังเชิงปริมำณ
และคณุภำพ และพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของ
มำตรกำรบริหำรก ำลังคน
ภำครัฐ รูปแบบกำรจ้ำงงำน 
(พนักงำนรำชกำร) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้อง กำรใช้เทคโนโลยี

ผลการด าเนินการ 
๑. จะส ำรวจก ำลังคน 
(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร) ที่อยู่ใน
ระบบ โดยข้อมูลประกอบด้วย 
๑. กรอบอัตราก าลังที่ ก.ร. 
ก าหนด (ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ) ท้ัง
กรอบท่ีมีงบประมำณ และ
ไม่ได้รับงบประมำณ) 
ประกอบด้วย 
๑) ประเภท 
๒) สำยงำนและต ำแหน่ง 

0 
 
 



๑๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต 
แผนก ำลังคนของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ - 2565ผลลัพธ ์
๑. มีแผนก ำลังคนท่ี
เหมำะสมกับภำรกิจ 
ยุทธศำสตร์ และกำร
เปลี่ยนแปลงของส่วน
รำชกำร 
๒. ส่วนรำชกำรสำมำรถ
น ำแผนก ำลังคนไปเป็น
เครื่องมือประกอบกำร
ตัดสินใจ 
ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 

สำรสนเทศมำใช้ในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น เพื่อ
คำดกำรณ์ควำมต้องกำร
ก ำลังคนในอนำคต 
ระดับคะแนน 3 
   ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
จัดท ำแผนก ำลังคน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕ (ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำ)  
ซึ่งประกอบด้วย อัตรำก ำลัง
ที่ต้องกำร กำรสรรหำ กำร
พัฒนำ กำรธ ำรงรักษำ
ก ำลังคน 
ระดับคะแนน 5  
   น ำเสนอแผนก ำลังคนของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ให้ควำมเห็นชอบ 
 
 
 
 

๒. กรอบท่ีมีคนครอง 
(ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ) 
๑) ประเภท 
๒) สำยงำนและต ำแหน่ง 
๓) ระดับ 
๓. ข้อมลูบุคลากร 
(ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ) 
๑) เพศ 
๒) อำยุตัว 
๓) วุฒิกำรศึกษำ แบ่งเป็น 
- วุฒิกำรศึกษำแรกบรรจ ุ
- วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
๔) อำยุรำชกำร 
๔. ข้อมูลการเคลื่อนไหว
ก าลังคน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๕) 
๑) กำรเกษียณอำยรุำชกำร
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๗) 

ผลผลิต 
แผนก ำลังคนของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ - 2565ผลลัพธ ์
๑. มีแผนก ำลังคนท่ี
เหมำะสมกับภำรกิจ 
ยุทธศำสตร์ และกำร
เปลี่ยนแปลงของส่วน
รำชกำร 
๒. ส่วนรำชกำรสำมำรถ
น ำแผนก ำลังคนไปเป็น
เครื่องมือประกอบกำร
ตัดสินใจ 
ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 

สำรสนเทศมำใช้ในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น เพื่อ
คำดกำรณ์ควำมต้องกำร
ก ำลังคนในอนำคต 
ระดับคะแนน 3 
   ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
จัดท ำแผนก ำลังคน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕ (ข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำ)  
ซึ่งประกอบด้วย อัตรำก ำลัง
ที่ต้องกำร กำรสรรหำ กำร
พัฒนำ กำรธ ำรงรักษำ
ก ำลังคน 
ระดับคะแนน 5  
   น ำเสนอแผนก ำลังคนของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ให้ควำมเห็นชอบ 

๒. กรอบท่ีมีคนครอง 
(ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ) 
๑) ประเภท 
๒) สำยงำนและต ำแหน่ง 
๓) ระดับ 
๓. ข้อมลูบุคลากร 
(ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ) 
๑) เพศ 
๒) อำยุตัว 
๓) วุฒิกำรศึกษำ แบ่งเป็น 
- วุฒิกำรศึกษำแรกบรรจ ุ
- วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
๔) อำยุรำชกำร 
๔. ข้อมูลการเคลื่อนไหว
ก าลังคน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๕) 
๑) กำรเกษียณอำยรุำชกำร
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๗) 



๑๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

๒) กำรสญูเสียก ำลังคน (ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕)
แบ่งเป็น 
- กำรโอนข้ำรำชกำร 
- กำรลำออก แบ่งเป็น 
• ลำออกเพื่อไปประกอบ
อำชีพอ่ืน 
• ลำออกกรณีกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนก ำหนด 
- กำรเสียชีวิต 
- กรณีออกด้วยเหตุวินัย 
ผลผลิต 
- 
 
 
 

๒) กำรสญูเสียก ำลังคน (ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕)
แบ่งเป็น 
- กำรโอนข้ำรำชกำร 
- กำรลำออก แบ่งเป็น 
• ลำออกเพื่อไปประกอบ
อำชีพอ่ืน 
• ลำออกกรณีกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนก ำหนด 
- กำรเสียชีวิต 
- กรณีออกด้วยเหตุวินัย 
2. ด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำ/ปรับปรุง
แผนก ำลังคนของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ เพื่อด ำเนิน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ/
ปรับปรุงแผนก ำลังคนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผลผลิต 
1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำ/ปรับปรุงแผนก ำลังคน
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 



๑๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 2  ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรฐัสภาตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน 1  การด าเนินการและติดตามการน าระบบ (Career Path) ไปปฏิบัต ิ     
โครงการ 
   กำรด ำเนินกำรตำมแผน
ระบบควำมกำ้วหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) 
กิจกรรม 
กำรด ำเนินกำรตำมระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ 
ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมพึงพอใจต่อแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ (สำยงำน
วิทยำกำร สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและ
แผน สำยงำนทรัพยำกร
บุคคล  
สำยงำนวิเทศสัมพันธ์ 
และสำยงำนนิติกำร)  

ระดับคะแนน 1  
   สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบควำมกำ้วหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path)  
๔ สำยงำน ได้แก่ สำยงำน
วิทยำกำร สำยงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล และสำย
งำนวิเทศสัมพันธ์ ไปปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 3 
 พัฒนำข้ำรำชกำรตำม 
แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ ตำมแผน 
ที่ก ำหนด ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ประเภทวิชำกำรเพิ่มเติม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในทุกสำยงำน 
ระดับคะแนน 5 

ระดับคะแนน 1  
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ๔ 
สำยงำน ได้แก่ สำยงำน
วิทยำกำร สำยงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล และสำยงำน
วิเทศสัมพันธ์ ผ่ำนทำงหนังสือ
แจ้งเวียน อินทรำเน็ต  
สื่อสิ่งพิมพ์ (วำรสำร HR)  
แอนนิเมชั่น 
ระดับคะแนน 3  
 ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร ได้ก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติกำรพัฒนำ
บุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 โดยได้จดัท ำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
รองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) บนพ้ืนฐำน

2 
 
 

โครงการ 
   กำรด ำเนินกำรตำมแผน
ระบบควำมกำ้วหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) 
กิจกรรม 
กำรด ำเนินกำรตำมระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ 
ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมพึงพอใจต่อแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ (สำยงำน
วิทยำกำร สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและ
แผน สำยงำนทรัพยำกร
บุคคล สำยงำน 
วิเทศสัมพันธ์ และ 
สำยงำน นิติกำร)  

ระดับคะแนน 1  
   สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบควำมกำ้วหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path)  
๔ สำยงำน ได้แก่ สำยงำน
วิทยำกำร สำยงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล และสำย
งำนวิเทศสัมพันธ์ ไปปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 3 
 พัฒนำข้ำรำชกำรตำม 
แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ ตำมแผน 
ทีก่ ำหนด ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ประเภทวิชำกำรเพิ่มเติม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในทุกสำยงำน 
ระดับคะแนน 5 

ระดับคะแนน 1  
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบควำมกำ้วหน้ำในสำย
อำชีพ ๔ สำยงำน ได้แก่ สำย
งำนวิทยำกำร สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
สำยงำนทรัพยำกรบุคคล และ
สำยงำนวิเทศสัมพันธ์ ผ่ำนทำง
หนังสือแจ้งเวียน อินทรำเน็ต  
สื่อสิ่งพิมพ์ (วำรสำร HR)  
แอนนิเมชั่น พร้อมท้ังกำรจัด
ประชุมชี้แจงเพือ่สรำ้งควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ซึ่งส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำไดม้ีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรที่มีต่อเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
จ ำนวน ๔๐๓ คน ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงวันท่ี 
๒๗ กุมภำพันธ์ – ๓ มีนำคม 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในกำรจดัประชุม

2.9 
 
 



๑๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

๒. รำยงำนผลกำรน ำแผน
เส้นทำงควำมในสำยอำชีพ
ไปปฏิบตัิ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนรำชกำรใช้ระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) 
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล บุคลำกรมีควำม
ผูกพันต่อองค์กร (ส ำรวจ
อัตรำกำรสูญเสียบคุลำกร) 
๒. มีบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ และเป็นที่ยอมรับ 
๓. บุคลำกรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ 

 จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรเสนอต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

สมรรถนะ จ ำนวน ๕ สำยงำน 
ประกอบด้วย  
1) โครงกำรพัฒนำบคุลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) บนพ้ืนฐำน
สมรรถนะ  
สายงานนิติการ ก ำหนดจัด
ฝึกอบรมเดือนมิถุนำยน 
2563 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย : 
นิติกร ระดับช ำนำญกำรและ
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน  
40 คน 
2). โครงกำรพัฒนำบคุลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) บนพ้ืนฐำน
สมรรถนะ  
สายงานวิทยาการ ก ำหนดจัด
ฝึกอบรมเดือนมิถุนำยน 2563 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย : วิทยำกร 
ระดับปฏิบัติกำร  
จ ำนวน 44 คน 
3) โครงกำรพัฒนำบคุลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

๒. รำยงำนผลกำรน ำแผน
เส้นทำงควำมในสำยอำชีพ
ไปปฏิบตัิ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนรำชกำรใช้ระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) 
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล บุคลำกรมีควำม
ผูกพันต่อองค์กร (ส ำรวจ
อัตรำกำรสูญเสียบคุลำกร) 
๒. มีบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ และเป็นที่ยอมรับ 
๓. บุคลำกรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ 
 
 

 จัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรเสนอต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ช้ีแจงในวันท่ี ๒ เมษำยน 
๒๕๖๓ (เลื่อนเนื่องจำกไวรัส
COVID – ๑๙)  
ระดับคะแนน 3  
 พัฒนำข้ำรำชกำรตำมแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (สำยงำนนิติกำร  
สำยงำนวิทยำกำร สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
สำยงำนทรัพยำกรบุคคล) 
เหลือเพียงสำยงำน 
วิเทศสัมพันธ์ โดยส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลได้ด ำเนินกำร
น ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพมำเป็นข้อมลูใน
กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำร
พัฒนำบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 จัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ของข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำรทุกสำยงำน 
ผลผลิต 



๑๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

(Career Path) บนพ้ืนฐำน
สมรรถนะ  
สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดบั
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 15 
คน  
4) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) บนพ้ืนฐำน
สมรรถนะ  
สายงานทรัพยากรบุคคล 
ก ำหนดจัดฝึกอบรมเดือน
กรกฎำคม 2563 กโดยมีกลุม่
เป้ำหมำย : นักทรัพยำกร
บุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 34 คน  
5) โครงกำรพัฒนำบคุลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) บนพ้ืนฐำน
สมรรถนะ  

๑. แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของข้ำรำชกำร
ประเภทวิชำกำรทุกสำยงำน  
๒. ผลติดตำมภำยหลังกำร
พัฒนำบุคลำกร 



๑๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

สายงานวิเทศสัมพันธ์ 
ก ำหนดจัดฝึกอบรมเดือน
สิงหำคม 2563 โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศ
สัมพันธ์ ระดับปฏิบตัิกำร 
จ ำนวน 16 คน  
 จัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ของข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำรทุกสำยงำน  
ผลผลิต 
๑. แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของข้ำรำชกำร
ประเภทวิชำกำรทุกสำยงำน  

แผนงาน 2  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบัต ิ
โครงการ 
   ด ำเนินกำรตำมแผน 
สืบทอดต ำแหน่ง  
กิจกรรม 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
พัฒนำเพื่อเตรียมควำม
พร้อมผูส้ืบทอดต ำแหน่ง 
และ 
สรรหำ ผูส้ืบทอดต ำแหน่ง 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) ตำม

ระดับคะแนน 1  
 มีแผนเตรียมควำมพร้อม 
ผู้สืบทอดต ำแหน่งใน
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓   
 มีแผนกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
คัดเลือก และหมุนเวียนงำน
ตำมกรอบกำรสั่งสม

ระดับคะแนน 1  
 มีแผนเตรยีมควำมพร้อม 
ผู้สืบทอดต ำแหน่งในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติกำร
พัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย
ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของ

๑ 
 

 

โครงการ 
   ด ำเนินกำรตำมแผน 
สืบทอดต ำแหน่ง  
กิจกรรม 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
พัฒนำเพื่อเตรียมควำม
พร้อมผูส้ืบทอดต ำแหน่ง 
และ 
สรรหำ ผูส้ืบทอดต ำแหน่ง 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) ตำม

ระดับคะแนน 1  
 มีแผนเตรียมควำมพร้อม 
ผู้สืบทอดต ำแหน่งใน
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓   
 มีแผนกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
คัดเลือก และหมุนเวียนงำน
ตำมกรอบกำรสั่งสม

ระดับคะแนน 1  
 มีแผนเตรยีมควำมพร้อมผู้
สืบทอดต ำแหน่งในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 มีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ที่ได้รับกำรคัดเลือก และ
หมุนเวียนงำนตำมกรอบกำร
สั่งสมประสบกำรณ์ที่ก ำหนด 

1 
 

 



๑๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

หลักเกณฑ์วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ส่วนรำชกำร
ก ำหนด 
ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 
สืบทอดต ำแหน่ง  
๒. รำยงำนผลกำรน ำแผน
สืบทอดต ำแหน่งไปปฏิบตัิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ผลลัพธ ์
๑. มีบุคลำกรทีผ่่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
สืบทอดต ำแหน่ง  
และเป็นที่ยอมรับ 
๒. บุคลำกรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ 
ต่อระบบสืบทอดต ำแหน่ง 

ประสบกำรณ์ที่ก ำหนด 
(EAF) ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
ระดับคะแนน 3  
 ด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินกำรที่ก ำหนด ตำม
ระดับคะแนนท่ี ๑ 
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจต่อระบบสืบทอด
ต ำแหน่ง 
ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบสืบทอดต ำแหน่ง 
และรำยงำนควำมพึงพอใจ
ต่อระบบสืบทอดต ำแหน่ง 
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร เพื่อรองรับแผน
สืบทอดต ำแหน่ง (Succreeion 
Plan)  ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน จ ำนวน 143  คน 
ผลผลิต 
1. แผนเตรียมควำมพร้อม 
ผู้สืบทอดต ำแหน่งในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

หลักเกณฑ์วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ส่วนรำชกำร
ก ำหนด 
ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 
สืบทอดต ำแหน่ง  
๒. รำยงำนผลกำรน ำแผน
สืบทอดต ำแหน่งไปปฏิบตัิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ผลลัพธ ์
๑. มีบุคลำกรทีผ่่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
สืบทอดต ำแหน่ง  
และเป็นที่ยอมรับ 

๒. บุคลำกรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ 
ต่อระบบสืบทอดต ำแหน่ง 

 

ประสบกำรณ์ที่ก ำหนด 
(EAF) ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
ระดับคะแนน 3  
 ด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินกำรที่ก ำหนด ตำม
ระดับคะแนนท่ี ๑ 
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจต่อระบบสืบทอด
ต ำแหน่ง 
ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบสืบทอดต ำแหน่ง 
และรำยงำนควำมพึงพอใจ
ต่อระบบสืบทอดต ำแหน่ง 

เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

(EAF) ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
ผลผลิต 
1. แผนเตรียมควำมพร้อม 
ผู้สืบทอดต ำแหน่งในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. แผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
 



๒๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

 
แผนงาน 3  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศกัยภาพสูง (Talent Management) ไปปฏิบัต ิ
โครงการ 
   ด ำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูง  
ผลผลิต 
๑. รำยงำนผลกำรน ำ
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ี
ศักยภำพสูงไปปฏิบตัิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. มีบุคลำกรผ่ำนกำร
คัดเลือกและพัฒนำตำม
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ี
ศักยภำพสูง 
ผลลัพธ ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีบุคลำกรก ำลังคน 
ทีม่ีคุณภำพและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพอย่ำงเป็น
ระบบ 

ระดับคะแนน 1  
   ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้
มีศักยภำพสูงไปปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 3  
   ด ำเนินกำรตำมแผนระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูง 
ระดับคะแนน 5 
   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำร
ผู้มีศักยภำพสูง (Talent 
Management) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ระดับคะแนน 1  
 ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูงไปปฏิบัติ  
 ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติกำร
พัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย
ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับระบบกำร
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
สูง (Talent Development) 
ก ำหนดจัดโครงกำรเดือน
สิงหำคม 2563 
ผลผลิต 
แผนกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
สูงไปปฏิบัติ 

๑ 
 

 
 

โครงการ 
   ด ำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูง  
ผลผลิต 
๑. รำยงำนผลกำรน ำ
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ี
ศักยภำพสูงไปปฏิบตัิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. มีบุคลำกรผ่ำนกำร
คัดเลือกและพัฒนำตำม
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ี
ศักยภำพสูง 
ผลลัพธ ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีบุคลำกรก ำลังคน 
ที่มีคุณภำพและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพอย่ำงเป็น
ระบบ 

ระดับคะแนน 1  
   ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้
มีศักยภำพสูงไปปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 3  
   ด ำเนินกำรตำมแผนระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูง 
ระดับคะแนน 5 
   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำร

ผู้มีศักยภำพสูง (Talent 
Management) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ระดับคะแนน 1  
๑. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูงของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำได้ก ำหนด
แผนกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
สูงไปปฏิบัติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
เป็นข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยจะพิจำรณำภำยใน
เมษำยน ๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
แผนกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
สูงไปปฏิบัติ 

๑ 
 
 
 



๒๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

๒. มีบุคลำกรทีผ่่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
บริหำรข้ำรำชกำร 
ผู้มีศักยภำพสูง และเป็นท่ี
ยอมรับ 
๓. บุคลำกรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบบริหำรข้ำรำชกำร 
ผู้มีศักยภำพสูง 

๒. มีบุคลำกรทีผ่่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
บริหำรข้ำรำชกำร 
ผู้มีศักยภำพสูง และเป็นท่ี
ยอมรับ 
๓. บุคลำกรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบบริหำรข้ำรำชกำร 
ผู้มีศักยภำพสูง 

แผนงาน 4  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ไปปฏิบัต ิ(โครงการร่วม) 
โครงการ 
   ขยำยผลกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ (Job 
Rotation) 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรน ำแผนกำร
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำไปปฏิบัติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ ์

ระดับคะแนน 1  
   มีแผนกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 3  
 มีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
กำรหมุนเวยีนกำรปฏิบัติงำน  
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
ระบบกำรหมุนเวียน 

ระดับคะแนน 1  
มีแผนกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส. องค์กำร
รัฐสภำระหวำ่งประเทศ) 
โดยได้ด ำเนินกำรน ำเสนอแผน
ด ำเนินกำรระบบบริหำร
ข้ำรำชกำรผูม้ีศักยภำพสูง 
(Talent Management) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

๑ 
 

 
 

โครงการ 
   ขยำยผลกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ (Job 
Rotation) 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรน ำแผนกำร
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำไปปฏิบัติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ ์

ระดับคะแนน 1  
   มีแผนกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 3  
 มีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
กำรหมุนเวยีนกำรปฏิบัติงำน  
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
ระบบกำรหมุนเวียน 

ระดับคะแนน 1  
๑. มีแผนกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
( ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ระดับ
ปฏิบัติกำร)  
ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ทบทวนแนวทำงกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ใน

๑ 
 

 
 
 



๒๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

๑. บุคลำกรภำยในกลุม่
งำนมีควำมสำมำรถและ
รอบรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
กันได้ ท ำให้กำรบริหำร
ก ำลังคนมีควำมคล่องตัว 
๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำน 
 
 

กำรปฏิบัติงำน 
(กลุ่มเป้ำหมำย) 
ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน และรำยงำนผล
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรที่มีต่อระบบ
กำรหมุนเวยีนกำร
ปฏิบัติงำน (เฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำย) เสนอต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๒๕๖๓ ต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำรโดยก ำหนดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
ตำมแผนฯ ตั้งแต่เดือน
กุมภำพันธ์ – กันยำยน ๒๕๕๓ 
(ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวอำจ
เปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสมขึ้นอยู่กับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน) โดย
หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้
พิจำรณำเห็นชอบแผนฯ เมื่อ
วันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
1. แผนกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน 
 

๑. บุคลำกรภำยในกลุม่
งำนมีควำมสำมำรถและ
รอบรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
กันได้ ท ำให้กำรบริหำร
ก ำลังคนมีควำมคล่องตัว 
๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน 
 

 

กำรปฏิบัติงำน 
(กลุ่มเป้ำหมำย) 
ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน และรำยงำนผล
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรที่มีต่อระบบ
กำรหมุนเวยีนกำร
ปฏิบัติงำน (เฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำย) เสนอต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จะด ำเนินกำรขยำยผลกำร
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนไปยัง
ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำร ในสำยงำน
นิติกำร และสำยงำนวิทยำกำร 
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
บรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับ
ปฏิบัติกำร เมื่อวันท่ี ๒ 
เมษำยน 2561 จ ำนวน 13 
รำย (สำยนติิกำร จ ำนวน 10 
รำย และสำยวิทยำกำร 
จ ำนวน 3 รำย) ประกอบด้วย 
ส ำนักกรรมำธิกำร 1 ส ำนัก
กรรมำธิกำร 2 ส ำนัก
กรรมำธิกำร 3 และส ำนัก
ก ำกับและตรวจสอบ และ
จัดท ำแนวทำงกำรหมุนเวยีน
กำรปฏิบัติงำนให้กับ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งในวันท่ี 17 ก.พ. 
2563 และวันท่ี ๒ มีนำคม 
๒๕๖๓ พร้อมทั้งจะด ำเนินกำร



๒๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ติดตำมผลข้ำรำชกำรทีไ่ดร้ับ
กำรหมุนเวยีนกำรปฏิบัติงำน
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 จ ำนวน 2 สำยงำน 5 
รำย ภำยในเดือนเมษำยน 
๒๕๖๓ ดังนี้ 1. สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักท่ี
รับผิดชอบในกำรควบคุม
ระยะเวลำหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน คือ กลุ่มงำน
วิชำกำรและกำรพัฒนำ ส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
จ ำนวน 3 รำย และ2. สำย
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักท่ีรับผิดชอบในกำร
ควบคุมระยะเวลำหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำน คือ กลุม่งำน
ติดตำมและกำรประเมินผล 
จ ำนวน 2 รำย 
 
ผลผลิต 
1. แผนกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน 



๒๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 3  เสรมิสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน 1  การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรฐัสภา (โครงการร่วม) 
โครงการ 
กำรพัฒนำ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำร
สรรหำ  
และดึงดดู “คนดี คนเก่ง” 
ให้เข้ำมำปฏิบตัิงำนกับ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ตำมแนวทำงกำรสรรหำ
เชิงรุก 
ผลผลิต 
๑. รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กำรศึกษำ วิเครำะห์  
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ 
๒. รำยงำนกำรด ำเนินกำร
โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 
 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
น ำหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำร
ตำมแนวทำงกำรสรรหำ

ระดับคะแนน 1  
 ศึกษำ วิเครำะห์ 
หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำม
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ 
 ติดตำมกำรด ำเนินกำร 
สรรหำเชิงรุกโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน ท่ีได้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระดับคะแนน 3 
   ด ำเนินกำรสรรหำนักเรียน
ทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ 
ทุน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 5 
   รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำง
กำรสรรหำเชิงรุก 
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ และกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน 

ระดับคะแนน 1  
 ศึกษำ วิเครำะห์  
แนวทำงแก้ไขกำรสรรหำ
บุคคลเข้ำรับรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข  
โดยใช้แนวทำงกำรสรรหำ 
เชิงรุก เนื่องจำก ส่วนรำชกำร
ไม่สำมำรถสรรหำบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรในต ำแหน่งดังกล่ำวได้
ครบตำมควำมต้องกำร จึงได้ 
เสนอ อ.ก.ร. สรรหำฯ เพื่อ
พิจำรณำเรื่อง กำรสรรหำ 
เชิงรุกของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ : กรณีกำรสรรหำ
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข 
โดยเสนอ ๓ แนวทำง 
ประกอบด้วย  
๑) กำรน ำเทคโนโลยีเพื่อ
ทดแทนอัตรำก ำลัง 
เจ้ำพนักงำนชวเลข 

1 
 

 

โครงการ 
กำรพัฒนำ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำร
สรรหำ และดึงดูด “คนดี 
คนเก่ง” ให้เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมแนวทำง
กำรสรรหำเชิงรุก 
ผลผลิต 
๑. รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กำรศึกษำ วิเครำะห์  
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ 
๒. รำยงำนกำรด ำเนินกำร
โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 
 
 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
น ำหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำร
ตำมแนวทำงกำรสรรหำ

ระดับคะแนน 1  
 ศึกษำ วิเครำะห์ 
หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำม
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ 
 ติดตำมกำรด ำเนินกำร 
สรรหำเชิงรุกโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน ท่ีได้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระดับคะแนน 3 
   ด ำเนินกำรสรรหำนักเรียน
ทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ 
ทุน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 5 
   รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำง
กำรสรรหำเชิงรุก 
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ และกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน 

ระดับคะแนน 1  
 ศึกษำ วิเครำะห์  
แนวทำงแก้ไขกำรสรรหำ
บุคคลเข้ำรับรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข  
โดยใช้แนวทำงกำรสรรหำ 
เชิงรุก เนื่องจำก ส่วนรำชกำร
ไม่สำมำรถสรรหำบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรในต ำแหน่งดังกล่ำวได้
ครบตำมควำมต้องกำร จึงได้ 
เสนอ อ.ก.ร. สรรหำฯ เพื่อ
พิจำรณำเรื่อง กำรสรรหำ 
เชิงรุกของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ : กรณีกำรสรรหำ
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข 
โดยเสนอ ๓ แนวทำง 
ประกอบด้วย  
๑) กำรน ำเทคโนโลยีเพื่อ
ทดแทนอัตรำก ำลัง 
เจ้ำพนักงำนชวเลข 

1 
 

 



๒๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

เชิงรุก ในโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน (ทุน 
ODOS) ไปด ำเนินกำร 
 
 
 

๒) กำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืน 
อำทิ พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
๓) กำรท ำ MOU กับ
สถำบันกำรศึกษำ หรือ 
กำรเปิดหลักสูตรอบรม 
กำรเขียนชวเลขแก่ผู้มีคณุวุฒิ
ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ำ
รับรำชกำร ด้วยโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน เสนอ อ.ก.ร. 
สรรหำฯ ในครำวประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๖ 
มกรำคม ๒๕๖๓ แล้วเสนอ 
ก.ร. เพื่อทรำบ ในครำว
ประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วัน
อังคำรที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 
โดยประธำน ก.ร. (นำยชวน 
หลีกภัย) ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
เรื่องดังกล่ำว ดังนี ้
๑) ส่วนรำชกำรฯ ควรเปิด
โอกำสให้ผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ

เชิงรุก ในโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน (ทุน 
ODOS) ไปด ำเนินกำร 
 
 

 

๒) กำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืน 
อำทิ พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
๓) กำรท ำ MOU กับ
สถำบันกำรศึกษำ หรือ 
กำรเปิดหลักสูตรอบรม 
กำรเขียนชวเลขแก่ผู้มีคณุวุฒิ
ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ำ
รับรำชกำร ด้วยโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน เสนอ อ.ก.ร. 
สรรหำฯ ในครำวประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๖ 
มกรำคม ๒๕๖๓ แล้วเสนอ 
ก.ร. เพื่อทรำบ ในครำว
ประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วัน
อังคำรที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 
โดยประธำน ก.ร. (นำยชวน 
หลีกภัย) ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
เรื่องดังกล่ำว ดังนี ้
๑) ส่วนรำชกำรฯ ควรเปิด
โอกำสให้ผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ



๒๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ด้วยทุนของตนเองมีสิทธิ
สอบแข่งขันเพื่อเข้ำรับรำชกำร
ด้วยวิธีกำรเดียวกับผู้ทีไ่ดร้ับ
ทุนจำกโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ 
ทุน 
๒) กำรคัดเลือกผู้ไดร้ับทุน
โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 
เพื่อเข้ำรับรำชกำรควรเป็น
ต ำแหน่งท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือ
เป็นสำขำท่ีมผีู้จบกำรศึกษำ
จ ำนวนน้อย และไม่สำมำรถ
สรรหำด้วยวิธีกำรสอบแข่งขัน
ทั่วไปได้แล้ว 
ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. จึงได้ทบทวน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรคัดเลือกเพื่อ
บรรจผุู้ได้รับทุนโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำรบัรำชกำร โดย
เสนอให้ส่วนรำชกำรฯ น ำใช้
หลักเกณฑ์ดังกลำ่วไปใช้ใน
สรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน
ในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน

ด้วยทุนของตนเองมีสิทธิ
สอบแข่งขันเพื่อเข้ำรับรำชกำร
ด้วยวิธีกำรเดียวกับผู้ทีไ่ดร้ับ
ทุนจำกโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ 
ทุน 
๒) กำรคัดเลือกผู้ไดร้ับทุน
โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 
เพื่อเข้ำรับรำชกำรควรเป็น
ต ำแหน่งท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือ
เป็นสำขำท่ีมผีู้จบกำรศึกษำ
จ ำนวนน้อย และไม่สำมำรถ
สรรหำด้วยวิธีกำรสอบแข่งขัน
ทั่วไปได้แล้ว 
ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. จึงได้ทบทวน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรคัดเลือกเพื่อ
บรรจผุู้ได้รับทุนโครงกำร ๑ 
อ ำเภอ ๑ ทุน ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำรบัรำชกำร โดย
เสนอให้ส่วนรำชกำรฯ น ำใช้
หลักเกณฑ์ดังกลำ่วไปใช้ใน
สรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน
ในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน



๒๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ต ำแหน่งท่ีมีควำมจ ำเป็น หรือ
ต ำแหน่งท่ีไมส่ำมำรถสรรหำได้
โดยวิธีกำรอื่น  
ผลผลิต  
๑. วิธีกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรใน
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข 
๒. ผลกำรทบทวนหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
คัดเลือกเพื่อบรรจผุู้ได้รับทุน
โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน ท่ี
ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
เข้ำรับรำชกำร 
ผลลัพธ ์
-  
 
 

ต ำแหน่งท่ีมีควำมจ ำเป็น หรือ
ต ำแหน่งท่ีไมส่ำมำรถสรรหำได้
โดยวิธีกำรอื่น  
ผลผลิต  
๑. วิธีกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรใน
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข 
๒. ผลกำรทบทวนหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
คัดเลือกเพื่อบรรจผุู้ได้รับทุน
โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน ท่ี
ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
เข้ำรับรำชกำร 
ผลลัพธ ์
-  
 
 

แผนงาน 2  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ัง เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง (โครงการร่วม) 
โครงการ 
   สว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำรคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์และคู่มือ 
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่

ระดับคะแนน 1  
มีแผนกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกนักกฎหมำย 
นิติบัญญตัิ โดยกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรง

 n/a โครงการ 
   สว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำรคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์และคู่มือ 
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่

ระดับคะแนน 1  
มีแผนกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกนักกฎหมำย 
นิติบัญญตัิ โดยกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรง

 n/a 



๒๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ ช้ันท่ี ๒ 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำปฏิบัตติำม
หลักเกณฑ์และคู่มือกำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำสู่
ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
บัญญัตไิด้อย่ำงถูกต้อง 
และเป็นไปตำมระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีผูผ้่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำสู่ต ำแหน่งนัก
กฎหมำย 
นิติบัญญตัิ ช้ันท่ี ๒ 
๓. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรจัดท ำรำยงำน 
กำรคัดเลือก 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
มีกำรปรับปรุง พัฒนำ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
คัดเลือกและแต่งตั้ง  

ต ำแหน่งนักกฎหมำย 
นิติบัญญตั ิ
ระดับคะแนน 3  
ด ำเนินกำรคดัเลือกตำม
หลักเกณฑ์และคู่มือคดัเลือก
บุคคลเข้ำสู่ต ำแหน่ง 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติ  
ช้ันท่ี ๒ 
ระดับคะแนน 5 
จัดท ำรำยงำนผลกำร
คัดเลือก ปญัหำ และ
อุปสรรค ในกำรด ำเนินกำร 
ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ ช้ันท่ี ๒ 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำปฏิบัตติำม
หลักเกณฑ์และคู่มือกำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำสู่
ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
บัญญัตไิด้อย่ำงถูกต้อง 
และเป็นไปตำมระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีผูผ้่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำสู่ต ำแหน่งนัก
กฎหมำย 
นิติบัญญตัิ ช้ันท่ี ๒ 
๓. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรจัดท ำรำยงำน 
กำรคัดเลือก 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
กำรปรับปรุง พัฒนำ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
คัดเลือกและแต่งตั้ง  

ต ำแหน่งนักกฎหมำย 
นิติบัญญตั ิ
ระดับคะแนน 3  
ด ำเนินกำรคดัเลือกตำม
หลักเกณฑ์และคู่มือคดัเลือก
บุคคลเข้ำสู่ต ำแหน่ง 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติ  
ช้ันท่ี ๒ 
ระดับคะแนน 5 
จัดท ำรำยงำนผลกำร
คัดเลือก ปญัหำ และ
อุปสรรค ในกำรด ำเนินกำร 
ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 



๒๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

และมีกำรด ำเนินกำร
เพื่อให้ได้บุคคลที่
เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง
ต่ำง ๆ 

และมีกำรด ำเนินกำร
เพื่อให้ได้บุคคลที่
เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง
ต่ำง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 
แผนงาน  การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน     
โครงการ 1 
   กำรด ำเนินกำร
ปรับปรุง/แกไ้ข/ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม
ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ไดจ้ำกผล
กำรศึกษำ 
 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ี
สำมำรถน ำไปสู่กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรจำกน ำรูปแบบ
หรือหลักเกณฑ์กำรบริหำร

ระดับคะแนน 1  
มีแผนด ำเนินงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนวงเงินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือน 
ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ไดศ้ึกษำ
และวิเครำะห์ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5 

ระดับคะแนน 1  
มีแผนด ำเนินงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนวงเงินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือน 
ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ไดศ้ึกษำ
และวิเครำะห์ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลผลิต 
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน 

1 โครงการ 1 
   กำรด ำเนินกำร
ปรับปรุง/แกไ้ข/ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม
ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ไดจ้ำกผล
กำรศึกษำ 
 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ี
สำมำรถน ำไปสู่กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรจำกน ำรูปแบบ
หรือหลักเกณฑ์กำรบริหำร

ระดับคะแนน 1  
มีแผนด ำเนินงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนวงเงินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือน 
ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ไดศ้ึกษำ
และวิเครำะห์ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5 

ระดับคะแนน 1  
มีแผนด ำเนินงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนวงเงินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือน 
ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ไดศ้ึกษำ
และวิเครำะห์ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลผลิต 
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน 

1 



๓๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ผลกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ของส่วนรำชกำรที่ได้
ก ำหนดในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบตัิ
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
มีระบบกำรบริหำรผล 
กำรปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถ
น ำไปสู่กำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

(Performance Management 
System : PMS) และกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือนท่ีเหมำะสม
กับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ                          
ได้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำก ำหนดแผน
ด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ตำมแผนดังกล่ำว 
ก ำหนดกิจกรรมที่จ ำเป็นตำม
ผลกำรศึกษำของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

ผลกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ของส่วนรำชกำรที่ได้
ก ำหนดในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบตัิ
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
ระบบกำรบริหำรผล 
กำรปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถ
น ำไปสู่กำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

(Performance Management 
System : PMS) และกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือนท่ีเหมำะสม
กับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ                          
ได้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจำรณำก ำหนดแผน
ด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ตำมแผนดังกล่ำว 
ก ำหนดกิจกรรมที่จ ำเป็นตำม
ผลกำรศึกษำของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

โครงการ 1 
   ติดตำมกำรเช่ือมโยง
ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน (PMS) กับ
แผนพัฒนำรำยบุคคล 
(IDP) 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มี

ระดับคะแนน 1  
มีแผนกำรเชื่อมโยงระบบ
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
(PMS) กับแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (IDP) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับคะแนน 3 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5 

ระดับคะแนน ๑ 
คณะอนุกรรมการบริหารผล
การปฏิบัตริาชการเพื่อ
ด าเนินการติดตามการ
เชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้
จัดท าแผนการด าเนินการ
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1 โครงการ 1 
   ติดตำมกำรเช่ือมโยง
ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน (PMS) กับ
แผนพัฒนำรำยบุคคล 
(IDP) 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มี

ระดับคะแนน 1  
มีแผนกำรเชื่อมโยงระบบ
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
(PMS) กับแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (IDP) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับคะแนน 3 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5 

ระดับคะแนน ๑ 
คณะอนุกรรมการบริหารผล
การปฏิบัตริาชการเพื่อ
ด าเนินการติดตามการ
เชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้
จัดท าแผนการด าเนินการ
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1 



๓๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

มำตรฐำน สำมำรถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำสรำ้งควำมรู้ควำม
เข้ำใจวิธีกำรประเมินและ
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
รำยบุคคล  
ที่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. น ำวิธีกำรประเมินและ
ติดตำมผลที่ได้ก ำหนด 
ไปปฏิบตั ิ
ผลลัพธ ์
๑. บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำร
ประเมินและติดตำมผล
กำรพัฒนำรำยบุคคล ที่ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ
ต่อแผนพัฒนำรำยบุคคล 

   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ก ำหนดต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

กับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
โดยมรีายละเอียดกิจกรรม/
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้              
กิจกรรมที่ ๑  จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าคู่มือ 
พร้อมสื่อสารและเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเช่ือมโยงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ให้กับข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน และ
ข้าราชการ 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

มำตรฐำน สำมำรถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำสรำ้งควำมรู้ควำม
เข้ำใจวิธีกำรประเมินและ
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
รำยบุคคล  
ที่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. น ำวิธีกำรประเมินและ
ติดตำมผลที่ได้ก ำหนด 
ไปปฏิบตั ิ
ผลลัพธ ์
๑. บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำร
ประเมินและติดตำมผล
กำรพัฒนำรำยบุคคล ที่ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ
ต่อแผนพัฒนำรำยบุคคล 

   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ก ำหนดต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

กับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
โดยมรีายละเอียดกิจกรรม/
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้              
กิจกรรมที่ ๑  จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าคู่มือ 
พร้อมสื่อสารและเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเช่ือมโยงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ให้กับข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน และ
ข้าราชการ 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 



๓๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท ารายงานผล
การด าเนินการตามแผนการ
เชื่อมโยงฯ รอบ ๖ เดือน เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการ
ประเมินการปฏบิัติงาน (PMS) 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในรอบการประเมินท่ี ๑/
๒๕๖๓ และรอบการประเมิน
ที่ ๒/๒๕๖๓ 
ระดับคะแนนที่ ๓  มีการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
(โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
โดยน าเรียนเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์

 
 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท ารายงานผล
การด าเนินการตามแผนการ
เชื่อมโยงฯ รอบ ๖ เดือน เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการ
ประเมินการปฏบิัติงาน (PMS) 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในรอบการประเมินท่ี ๑/
๒๕๖๓ และรอบการประเมิน
ที่ ๒/๒๕๖๓ 
ระดับคะแนนที่ ๓  มีการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
(โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
โดยน าเรียนเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์



๓๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามหนังสือ สผ.๐๐๔.๐๒/
๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓ เรื่องการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โครงการติดตามการเชื่อมโยง
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
รายละเอียดตามแนบ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท า “คู่มือ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
ด้วยการเรียนรูแ้บบ ๗๐ ๒๐ 
๑๐ (70:20:10 Learning 
Model) ระบบการรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ของข้าราชการรัฐสภา และ
สื่อสารเสริมสร้างความรู้ความ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามหนังสือ สผ.๐๐๔.๐๒/
๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓ เรื่องการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โครงการติดตามการเชื่อมโยง
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
รายละเอียดตามแนบ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท า “คู่มือ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
ด้วยการเรียนรูแ้บบ ๗๐ ๒๐ 
๑๐ (70:20:10 Learning 
Model) ระบบการรหิารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ของข้าราชการรัฐสภา และ
สื่อสารเสริมสร้างความรู้ความ



๓๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน และ
ข้าราชการ ทั้งสอง 
ส่วนราชการการ 
- ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร: โครงการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
เรื่อง การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – 
๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ 
ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย (ไดจ้ัดท ารายงาน
ประเมินผลโครงการไวด้้วย
แล้ว) โดยส านักพัฒนา
บุคลากรไปถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้กับ

เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน และ
ข้าราชการ ทั้งสอง 
ส่วนราชการการ 
- ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร: โครงการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
เรื่อง การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – 
๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ 
ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย (ไดจ้ัดท ารายงาน
ประเมินผลโครงการไวด้้วย
แล้ว) โดยส านักพัฒนา
บุคลากรไปถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้กับ



๓๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ส านักต่างๆ ทั้งโดยวิธีการ
บรรยาย การถามตอบผ่าน
ฮ๊อตไลน์ และผ่านคลิปภาพ
พร้อมเสยีง ตลอดช่วงเดือน
มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา: 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ "บทบาทของโค้ชกับ
การพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพ่ือ
การรู้คิดต้านทุจรติสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร" ให้แก่ 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม/ 
กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรม
หมายเลข ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ 
อาคารสุขประพฤต ิ
  ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ก าหนดกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  

ส านักต่างๆ ทั้งโดยวิธีการ
บรรยาย การถามตอบผ่าน
ฮ๊อตไลน์ และผ่านคลิปภาพ
พร้อมเสยีง ตลอดช่วงเดือน
มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา: 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ "บทบาทของโค้ชกับ
การพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพ่ือ
การรู้คิดต้านทุจรติสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร" ให้แก่ 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม/ 
กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรม
หมายเลข ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ 
อาคารสุขประพฤต ิ
  ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ก าหนดกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  



๓๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

“การเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development 
Plan: IDP) ด้วยการเสรมิสร้าง
กลไกการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning)”  จ านวน ๓ 
ครั้ง ดังนี้   
๑) ครั้งท่ี ๑ : วันพฤหัสบดีที ่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒) ครั้งท่ี ๒ : วันศุกร์ที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน 
๓) ครั้งท่ี ๓ : วันศุกร์ที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา 

“การเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development 
Plan: IDP) ด้วยการเสรมิสร้าง
กลไกการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning)”  จ านวน ๓ 
ครั้ง ดังนี้   
๑) ครั้งท่ี ๑ : วันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓   
๒) ครั้งท่ี ๒ : วันศุกร์ที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน 
๓) ครั้งท่ี ๓ : วันศุกร์ที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา 



๓๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน 
***แต่เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
ต้องเลื่อนการจดักิจกรรมที่ ๒ 
ออกไปก่อน  ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบ 
VDO Conference โดยใช้
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud 
Meeting 
กิจกรรมที่ ๓  จัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดย ผู้บังคับบัญชา
และผูป้ฏิบัติงานน าผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาเป็นข้อมลู

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน 
***แต่เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
ต้องเลื่อนการจดักิจกรรมที่ ๒ 
ออกไปก่อน  ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบ 
VDO Conference โดยใช้
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud 
Meeting 
กิจกรรมที่ ๓  จัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดย ผู้บังคับบัญชา
และผูป้ฏิบัติงานน าผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาเป็นข้อมลู



๓๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ประกอบการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ระหว่าง
เดือนมกราคม – กันยายน 
๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ยังได้
ด าเนินการจัดส่งข้อมลูให้กับ
หน่วยงานภายในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วย ๑) แผนการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน  (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
๒) คู่มือการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคลด้วยการเรียนรู้แบบ 
๗๐:๒๐:๑๐ (70:20:10 
Learning Model) ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ๓) 

ประกอบการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ระหว่าง
เดือนมกราคม – กันยายน 
๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ยังได้
ด าเนินการจัดส่งข้อมลูให้กับ
หน่วยงานภายในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วย ๑) แผนการ
เชื่อมโยงระบบการบรหิารผล
การปฏิบัติงาน  (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
๒) คู่มือการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคลด้วยการเรียนรู้แบบ 
๗๐:๒๐:๑๐ (70:20:10 
Learning Model) ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ๓) 



๓๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

มาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะของ
ข้าราชการรัฐสภาสามญั ๔) 
ข้อมูลบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) เพื่อให้
หน่วยงานน าไปใช้ในการจัดท า
แผนพฒันารายบุคคลด้วยการ
เรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
(70:20:10 Learning Model) 
ตามที่ก าหนดไว้และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามช้ีวัด
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยใหส้่งกลับไปยัง
ส านักพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ประมวลข้อมูลรายงานเสนอ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
    

มาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะของ
ข้าราชการรัฐสภาสามญั ๔) 
ข้อมูลบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) เพื่อให้
หน่วยงานน าไปใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลด้วยการ
เรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
(70:20:10 Learning Model) 
ตามที่ก าหนดไว้และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามช้ีวัด
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยใหส้่งกลับไปยัง
ส านักพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ประมวลข้อมูลรายงานเสนอ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
 
 
 
 
     



๔๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
โครงการ 
  บูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลบุคลำกรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรบรูณำกำร
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 
ที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร ด้วยระบบ 
HRIS หรือระบบงำนอื่น  
๒. รำยงำนกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคลที่จ ำเป็น 
ต่อกำรตดัสินใจของ
ผู้บริหำร ด้วยระบบ HRIS 
หรือระบบงำนอื่น 
ผลลัพธ ์

ระดับคะแนน 1  
ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ก ำหนดข้อมูลที่จะน ำเข้ำสู่ 
Web Service ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำ
ข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย 
ระดับคะแนน 5 
   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
น ำเข้ำข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์เสนอต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ระดับคะแนน 1  
 ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ก ำหนดข้อมูลที่จะน ำเข้ำสู่ 
Web Service ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดย
รำยกำรข้อมลูที่น ำเข้ำสู่ Web 
Service ประกอบด้วย 
รำยกำรข้อมลู ดังนี ้
- เลขท่ีต ำแหน่ง 
- เลขประจ ำตัวประชำชน 
- ค ำน ำหน้ำช่ือ 
- ช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล 
- ประเภทต ำแหน่ง 
- ต ำแหน่ง 
- ระดับ 
- กลุ่มงำน 
- ส ำนัก 
- ประเภทบุคลำกร 
- สถำนะกำรรบัรำชกำร 
โดยสำมำรถเรียกใช้งำนได้ที่ 
URL https://service.senate.go.th/senatepersonnel/ 
index.php? 

๓ โครงการ 
  บูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลบุคลำกรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรบรูณำกำร
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 
ที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร ด้วยระบบ 
HRIS หรือระบบงำนอื่น  
๒. รำยงำนกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคลที่จ ำเป็น 
ต่อกำรตดัสินใจของ
ผู้บริหำร ด้วยระบบ HRIS 
หรือระบบงำนอื่น 
ผลลัพธ ์

ระดับคะแนน 1  
ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ก ำหนดข้อมูลที่จะน ำเข้ำสู่ 
Web Service ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำ
ข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย 
ระดับคะแนน 5 
   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
น ำเข้ำข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์เสนอต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ระดับคะแนน 1  
 ศึกษำ วิเครำะห์ และ
ก ำหนดข้อมูลที่จะน ำเข้ำสู่ 
Web Service ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดย
รำยกำรข้อมลูที่น ำเข้ำสู่ Web 
Service ประกอบด้วย 
รำยกำรข้อมลู ดังนี ้
- เลขท่ีต ำแหน่ง 
- เลขประจ ำตัวประชำชน 
- ค ำน ำหน้ำช่ือ 
- ช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล 
- ประเภทต ำแหน่ง 
- ต ำแหน่ง 
- ระดับ 
- กลุ่มงำน 
- ส ำนัก 
- ประเภทบุคลำกร 
- สถำนะกำรรบัรำชกำร 
โดยสำมำรถเรียกใช้งำนได้ที่ 
URL https://service.senate.go.th/senatepersonnel/ 
index.php? 

๓ 

https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?


๔๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลมี
ควำมทันสมัย ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบันท ำให้สำมำรถ
ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรน ำไปใช้
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กร 
 

ซึ่งกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ 
ประกอบด้วย ข้อมลู ๓ ส่วน 
คือ  
๑. รัฐสภำ  
๒. วุฒิสภำ  
๓. สภำผู้แทนรำษฎร  
โดยในแตล่ะส่วน สำมำรถ
ค้นหำและรำยงำนข้อมลูได้ 
ดังนี ้
  ๑. เมนูกำรค้นหำ  
    ๑.๑ ค้นหำจำกช่ือหรือ
นำมสกลุ 
    ๑.๒ ค้นหำจำกต ำแหน่ง  
แบ่งเป็น 
          ๑.๒.๑ ค้นหำจำก
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
          ๑.๒.๒ ค้นหำจำก
ระดับปัจจุบัน 
    ๑.๓ ค้นหำจำกส ำนัก 
  ๒. เมนูรำยงำน   
    ๒.๑ แผนภมูิแสดงจ ำนวน
บุคลำกร 
    ๒.๒ จ ำแนกตำมกลุ่มส ำนัก 

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลมี
ควำมทันสมัย ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบันท ำให้สำมำรถ
ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรน ำไปใช้
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กร 
 

ซึ่งกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ 
ประกอบด้วย ข้อมลู ๓ ส่วน 
คือ  
๑. รัฐสภำ  
๒. วุฒิสภำ  
๓. สภำผู้แทนรำษฎร  
โดยในแตล่ะส่วน สำมำรถ
ค้นหำและรำยงำนข้อมลูได้ 
ดังนี ้
  ๑. เมนูกำรค้นหำ  
    ๑.๑ ค้นหำจำกช่ือหรือ
นำมสกลุ 
    ๑.๒ ค้นหำจำกต ำแหน่ง  
แบ่งเป็น 
          ๑.๒.๑ ค้นหำจำก
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
          ๑.๒.๒ ค้นหำจำก
ระดับปัจจุบัน 
    ๑.๓ ค้นหำจำกส ำนัก 
  ๒. เมนูรำยงำน   
    ๒.๑ แผนภมูิแสดงจ ำนวน
บุคลำกร 
    ๒.๒ จ ำแนกตำมกลุ่มส ำนัก 



๔๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

    ๒.๓ จ ำแนกตำมระดับ
ต ำแหน่ง 
 ไตรมำสที่ ๒ ทั้งสองส่วน
รำชกำรได้ร่วมกันก ำหนด
แบบฟอร์มรำยงำนประวัติ
ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑๐ 
แบบฟอร์ม อำทิ ข้อมูล
บุคลำกร (ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร) ประวัติกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ประวัติกำร
เลื่อนเงินเดือน ประวัติกำร
อบรม ประวตัิกำรศึกษำ 
ประวัติทำงวินัย รำวมทั้งจะ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ HRIS 
ของ สผ. ให้เป็นระบบงำน
หลัก โดยรับกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกระบบ DPIS ของ 
สว. ผ่ำนทำง Web Service 
และเพิ่มเมนูในส่วนของกำร
เรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสอง 
ส่วนรำชกำร 
ระดับคะแนน 3 
มีกำรน ำเข้ำ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิม่เตมิข้อมูล

    ๒.๓ จ ำแนกตำมระดับ
ต ำแหน่ง 
 ไตรมำสที่ ๒ ทั้งสองส่วน
รำชกำรได้ร่วมกันก ำหนด
แบบฟอร์มรำยงำนประวัติ
ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑๐ 
แบบฟอร์ม อำทิ ข้อมูล
บุคลำกร (ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร) ประวัติกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ประวัติกำร
เลื่อนเงินเดือน ประวัติกำร
อบรม ประวตัิกำรศึกษำ 
ประวัติทำงวินัย รำวมทั้งจะ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ HRIS 
ของ สผ. ให้เป็นระบบงำน
หลัก โดยรับกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกระบบ DPIS ของ 
สว. ผ่ำนทำง Web Service 
และเพิ่มเมนูในส่วนของกำร
เรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสอง 
ส่วนรำชกำร 
ระดับคะแนน 3 
มีกำรน ำเข้ำ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิม่เตมิข้อมูล



๔๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

บุคลำกร ในกระบวนงำน
โครงสร้ำงและอตัรำก ำลัง 
กระบวนงำนบริหำรงำนบุคคล 
กระบวนงำนพัฒนำบุคลำกร 
รวมถึงกระบวนงำนด้ำน
ทะเบียนประวัติบุคลำกร ใน
ระบบบรหิำรจดักำร
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล  
๓. มีกำรเชื่อมโยงรำยกำร
ข้อมูล ประกอบด้วย เลขท่ี
ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัว
ประชำชน ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ
ตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
ระดับ กลุ่มงำน ส ำนัก 
ประเภทบุคลำกร สถำนะกำร
รับรำชกำร จำกทะเบียน
ประวัติบุคลำกร ผ่ำน Web 
Service ไปยังฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ โดย
สำมำรถเรียกใช้งำนได้ ที่  
URL https://service.senate.go.th/senatepersonnel/ 
index.php? 

 

บุคลำกร ในกระบวนงำน
โครงสร้ำงและอตัรำก ำลัง 
กระบวนงำนบริหำรงำนบุคคล 
กระบวนงำนพัฒนำบุคลำกร 
รวมถึงกระบวนงำนด้ำน
ทะเบียนประวัติบุคลำกร ใน
ระบบบรหิำรจดักำร
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล  
๓. มีกำรเชื่อมโยงรำยกำร
ข้อมูล ประกอบด้วย เลขท่ี
ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัว
ประชำชน ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ
ตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
ระดับ กลุ่มงำน ส ำนัก 
ประเภทบุคลำกร สถำนะกำร
รับรำชกำร จำกทะเบียน
ประวัติบุคลำกร ผ่ำน Web 
Service ไปยังฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ โดย
สำมำรถเรียกใช้งำนได้ ที่  
URL https://service.senate.go.th/senatepersonnel/ 
index.php? 

 

https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?


๔๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต  

และผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต  
และผลลัพธ ์

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต 
บูรณำกำรเช่ือมโยงกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล บน URL 
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/ 
index.php? 

ผลผลิต 
บูรณำกำรเช่ือมโยงกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล บน URL 
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/ 
index.php? 

https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?


๔๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  ขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
แผนงาน 1  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลกัดันการปฏิบัติ ตามประมวลจรยิธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม (โครงการรว่ม) 
โครงการ 
   ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
กิจกรรม 
๑.กำรบรรยำยธรรม  
๒.กิจกรรมวันคณุธรรม  
๓.กำรคดัเลือกและยกย่อง
ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่น (คนดีศรีสภำ) และ
ส ำนักด้ำนคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น 
๔.กำรปฏิบัติธรรม 
๕.ธรรมศึกษำ/กำรศึกษำดู
งำนด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
๒. มีบุคคลผูม้ีคุณธรรม
และจริยธรรมดเีด่น 

ระดับคะแนน 1 
มีแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน
และผลักดันกำรปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยน ำผลด ำเนินกิจกรรมที่
ผ่ำนมำ หรือผลกำรวิจัยที่
เกี่ยวข้อง มำก ำหนด 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผน
ที่ก ำหนด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และปรับรูปแบบกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมให้มีควำม
หลำกหลำยเพิ่มขึ้น จำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ระดับคะแนน ๑ 
ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำง
แผนปฏิบัติกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อน
และผลักดันกำรปฏิบตัิ
ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๗) และกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยน ำผลด ำเนินกิจกรรม
ที่ผ่ำนมำ หรือผลกำรวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง มำก ำหนด 
ได้แก ่
๑. สรปุผลจำกกำร
ประเมินพฤติกรรมตำม
ประมวลจริยธรรม

๑.5 โครงการ 
๑. โครงกำรสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนจรยิธรรม ธรร
มำภิบำลและควำมโปร่งใส 
๒. โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรม
เจ้ำหน้ำที่รัฐสภำ  
๓. โครงกำรคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
๒.กำรคดัเลือกและยกย่อง
ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่นของส ำนักงำนและ
ประกำศยกย่องให้ทรำบ 
โดยทั่วกันทุกป ี

ระดับคะแนน 1 
มีแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน
และผลักดันกำรปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยน ำผลด ำเนิน
กิจกรรมทีผ่่ำนมำ  
หรือผลกำรวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
มำก ำหนด 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผน
ที่ก ำหนด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และปรับรูปแบบกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมให้มีควำม
หลำกหลำยเพิ่มขึ้น จำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับคะแนน ๑ 
มีแผนกำรด ำเนินกิจกรรมตำม
ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนและ
ผลักดันกำรปฏบิัติตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยน ำผล 
ด ำเนินกิจกรรมทีผ่่ำนมำ หรือ
ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
มำก ำหนด 

- มีแผนส่งเสริม สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม   
และควำมโปร่งใสของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. ด ำเนินกำรโครงกำร/
กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์
ขับเคลื่อนและผลักดันกำร

๑.5 



๔๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ของส ำนักงำนฯ ท่ีได้รับ
กำรประกำศยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ  
๓. มีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
จริยธรรมและค่ำนิยม
องค์กร 
๔. มีสื่อประชำสมัพันธ์
ด้ำนคุณธรรม และ
จริยธรรม 
ผลลัพธ ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ เป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบตัิ
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม 

ระดับคะแนน 5  
 มีกำรตดิตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก ำหนด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
(มำตรฐำนทำงจรยิธรรม
ของข้ำรำชกำรรัฐสภำ) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยน ำผลทีต่้อง
รณรงค์เพิ่มขึ้น ในเรื่อง 
ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและไมม่ี
ผลประโยชน์ทับซ้อน มุ่ง
ผลสัมฤทธิข์องงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย และความ
เสียสละ มีความ
ขยันหมั่นเพียร มำก ำหนด
โครงกำรและกิจกรรมใน
แผน ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  

ผลลัพธ ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำเป็นคนดี มี
คุณธรรมและปฏิบตัิตำม
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม 
 

ระดับคะแนน 5  
 มีกำรตดิตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนด  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก ำหนด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัญหำ อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้

๑. โครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส 

  - ประชุมสมัมนา
ชี้แจงแผนปฏิบัติการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำรและ
คณะขับเคลื่อนองค์กร 
STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จ ำนวน 
๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๔๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๑.จัดโครงกำรและ
กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
รณรงค์ ส่งเสริมและสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ และ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำทุก
ระดับชั้น 
  ๑.๑ โครงกำรหลักสูตร 
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning)  
  ๑.๒ โครงกำรรณรงค์
ส่งเสริม เผยแพร่ และ
ประชำสมัพันธ์ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ 
  ๑.๓ โครงกำรบรรยำย
ธรรมส ำหรับบุคลำ
โครงกำรธรรมศึกษำ
ส ำหรับบคุลำกรของ
ส ำนักงำนฯ  

ระยะเวลา/สถานที่ : 
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๓๐  นำฬิกำ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ 
อำคำรสุขประพฤติ    
การประเมินผล :  
ผลผลิต : บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมำธิบำลและ
ควำมโปร่งใส คดิเป็นร้อยละ 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สรุปผล) 
ผลลัพธ์ :  บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร ใช้หลักคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมำธิบำลและ
ควำมโปร่งใส คดิเป็นร้อยละ 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



๔๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
  ๑.๔ โครงกำรธรรม
ศึกษำส ำหรับบุคลำกรของ
ส ำนักงำนฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. กำรสร้ำงจิตส ำนึก
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๒.๑ โครงกำรเรียนรู้
กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ  
๓. กิจกรรมจิตอำสำและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
ผู้น ำและองค์กรต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
๑. โครงกำรส่งเสรมิกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
  ๑. กิจกรรมกำรคัดเลือก
และยกย่องบุคคลต้นแบบ

ประเมินผลกลุ่มเป้ำหมำยรับรู้
แผนดังกล่ำว) 

๒. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
รัฐสภา  :  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๓. โครงการคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติการปฏ้บัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา :   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 



๔๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  
  ๒. กิจกรรมกำรคัดเลือก
และยกย่องส ำนักต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  
๒. สรปุผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัตติำมคำ่นิยม
องค์กรของบุคลำกร โดย
น ำผลที่ต้องรณรงคเ์พิ่มขึ้น 
ในเรื่อง  
สมานสามัคคี และถือ
หลักพอเพียง มำก ำหนด
โครงกำรและกิจกรรมใน
แผน ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
๑. กำรส่งเสริมค่ำนิยม
องค์กร/วัฒนธรรมองค์กร 
และค่ำนิยมร่วมของส่วน



๕๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
“สามัคคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง”  
- โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมน ำทีมงำน  
- กำรเผยแพร่และสื่อสำร
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กรและค่ำนยิมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
ให้แก่บุคลำกรทั่วทั้ง
องค์กรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
๒. โครงกำรเสริมสร้ำง
ดุลยภำพชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. กิจกรรมจิตอำสำและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
ผู้น าและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 



๕๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

จัดท ำ/ปรับปรุงหลักสูตร
ส ำหรับผู้น ำต้นแบบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและ
กำรปฏิบัตติำมประมวล
จริยธรรม เจ้ำหน้ำท่ีที่
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
๑. โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมน ำทีมงำน 
กิจกรรมที่ ๓ กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจและขับเคลื่อน
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ “สามัคคี มีวินัย 
ใจซื่อตรง”  
๒. โครงกำรฝึกอบรมผู้น ำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 
- กำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับกำร
ขับเคลื่อนจรยิธรรมใน



๕๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

องค์กร ค่ำนิยมองค์กร/
วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
“สามัคคี มีวินัย ใจ
ซื่อตรง” 
๓. ผลจำกกำรวจิัย เรื่อง 
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรมของ
ส ำนักงำนฯ  : กรณศีึกษำ
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรประพฤติ 
ปฏิบัติตนของข้ำรำชกำร
ให้สอดคล้องกับค่ำนยิม
และพันธะสัญญำ          
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โดยน ำสรุปผลกำรวิจัย ใน
เรื่องของกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนสอดคล้องกับ
ค่ำนิยมองค์กร ด้ำนที่
ระดับกำรประพฤติปฏิบตัิ
ไม่สูงมำกเมื่อเทียบกบัด้ำน
อื่นๆ คือ วินัย และถือ



๕๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

หลักพอเพียง และกำร
ประพฤติปฏบิัติตนท่ีสอด
รับกับพันธะสญัญำด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ ด้ำน
ที่ระดับกำรประพฤติ
ปฏิบัติไม่สูงมำกเมื่อเทียบ
กับด้ำนอ่ืนๆ คือ  
ด้ำนยืนหยดัในสิ่งท่ีถูกต้อง 
และผลการวิจัยได้
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสรมิ
และพัฒนาให้ข้าราชการ
มีการประพฤติ  
ปฏิบัติตนในด้าน ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง วินัย และ
ถือหลักพอเพียง เป็น
ล าดับต้นก่อน  มำก ำหนด
โครงกำรและกิจกรรมใน
แผน ดังน้ี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 



๕๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๑. กำรส่งเสริมค่ำนิยม
องค์กร/วัฒนธรรมองค์กร 
และค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
“สามัคคี  
มีวินัย ใจซื่อตรง”  
๑.๑ โครงกำรสร้ำงเสรมิ
จริยธรรมน ำทีมงำน 
- กำรเผยแพร่และสื่อสำร
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กรและค่ำนยิมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผ่ำนสื่อตำ่งๆ ให้แก่
บุคลำกรทั่วท้ังองค์กรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
๒. โครงกำรเสริมสร้ำง
ดุลยภำพชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. กำรสร้ำงจิตส ำนึก
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 



๕๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๓.๑ โครงกำรเรียนรู้
กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
ผู้น าและองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
จัดท ำ/ปรับปรุงหลักสูตร
ส ำหรับผู้น ำต้นแบบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและ
กำรปฏิบัตติำมประมวล
จริยธรรม เจ้ำหน้ำท่ีที่
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
๑. โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมน ำทีมงำน 
๑.๑ กิจกรรมที่ ๓ กำร
สัมมนำผู้ปฏิบตัิ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและขับเคลื่อน
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด



๕๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

รัฐสภำ “สามัคคี มีวินัย 
ใจซื่อตรง” 
๑.๒ กิจกรรมที่ ๔ 
กำรศึกษำดูงำนด้ำน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
เกี่ยวกับกำรเสรมิสร้ำง
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ  “สามัคคี มีวินยั 
ใจซื่อตรง” 
๒. โครงกำรฝึกอบรมผู้น ำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 

- กำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับกำร
ขับเคลื่อนจรยิธรรมใน
องค์กร 
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ “สามัคคี มีวินยั 
ใจซื่อตรง” 



๕๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรกิจกรรมตำม
แผนที่ก ำหนด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยจดัโครงกำร  
จ ำนวน ๑ โครงกำร  
จำก ๔ โครงกำร ดังนี้  
๑. โครงกำรบรรยำยธรรม
ส ำหรับบคุลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๑ กำรบรรยำย
ธรรมทำงศำสนำอิสลำม 
เรื่อง “คุณธรรมควำม
ซื่อตรงตำมหลักศำสนำ
อิสลำม” โดย อ. ยูซุฟ  
พงกำวี  ในวันที่ ๓ 
ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้องอบรม ๒๐๑ ช้ัน ๒๐  
อำคำรทิปโก ้ 



๕๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โดยมผีู้เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๓๗ คน 
กิจกรรมที่ ๒ กำรบรรยำย
ธรรมทำงศำสนำครสิต์ 
เรื่อง “คุณธรรมควำม
ซื่อตรงในกำรปฏิบตัิงำน”  
โดย คณุพ่อ เปโตร วิทยำ 
แก้วแหวน เจ้ำอำวำสวัดแม ่
พระฟำติมำ ณ วัดแม่
พระฟำติมำ 
กรุงเทพมหำนคร ในวันที่ 
๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
๑๗ คน 
- โครงกำรอื่นๆ อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
- อยู่ระหว่ำงกำรจัด
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อให้เกิดผลผลิต และ
ผลลัพธ์ตำมที่ก ำหนด 
 
 



๕๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 2  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
โครงการ 
   ขยำยผลจำกหลักสูตร
กำรสร้ำงเสริมจริยธรรม 
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมหลักสูตรกำรสรำ้ง
เสรมิ จริยธรรมได้อยำ่ง
ครบถ้วน รวมทั้งมีกำร
ก ำหนดประเด็นคณุธรรม
และจริยธรรมเพิ่มเติม 
๒. มีเครื่องมือและมีกำร
รำยงำนติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำร 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำที่ได้รับกำร
พัฒนำ มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์
ควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ผลลัพธ ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำเป็นคนดี  

ระดับคะแนน 1  
มีแผนปฏิบตัิกำรตำม
หลักสตูรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม และก ำหนด
ประเด็นคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มเติมจำก
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/
กิจกรรม หลักสตูรกำรสร้ำง
เสรมิจริยธรรม  
ตำมแผนที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมหลักสูตรกำรสรำ้งเสริม
จริยธรรม ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ โดยเน้น
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรเพื่อ
เสนอหัวหนำ้ส่วนรำชกำร 

ระดับคะแนน ๑  
มีแผนปฏิบตัิกำรตำม
หลักสตูรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พศ ๒๕๖๓ 
โดยได้มีกำรก ำหนด
ประเด็นคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มเติมจำก
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ คือ 
กำรเป็นผู้น ำกำรขับเคลื่อน
ไปสู่องค์กรคณุธรรม  
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และ
ขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร/
วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ                     
“สามัคคี มีวินัย ใจ
ซื่อตรง” 
ระดับคะแนน ๓ 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/
กิจกรรม หลักสตูรกำร
สร้ำงเสริมจริยธรรม ตำม

2 โครงการ 
โครงกำรเสรมิสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรและ
ค่ำนิยมหลัก เพื่อน ำไปสู่
กำรบรรลุเปำ้หมำยของ
องค์กร 
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมหลักสูตรกำรสรำ้ง
เสรมิ จริยธรรมได้อยำ่ง
ครบถ้วน 
๒. มีเครื่องมือและมีกำร
รำยงำนติดตำม  
และประเมินผลโครงกำร 
ผลลัพธ ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำเป็นคนดี มี
คุณธรรม และปฏิบตัิตำม
ค่ำนิยมองค์กร 

ระดับคะแนน 1  
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
แผนปฏิบัติกำรตำมหลักสูตร
กำรสร้ำงเสริมจริยธรรม 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมหลักสตูรกำร
สร้ำงเสริมจริยธรรมระดับ
คะแนน 5 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมหลักสูตรกำรสรำ้งเสริม
จริยธรรม ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนส่งเสรมิ สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม   
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 มีแผนปฏิบตัิกำรขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมตำม
หลักสตูรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม ดังนี ้
๑) โครงการเสริมสร้างสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
หลัก เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
กิจกรรมที ่๑ : การรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรจ าขึ้นใจ : 
การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้บริหารของ 

๓ 



๖๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

มีคุณธรรม และปฏิบตัิ
ตำมค่ำนิยมองค์กร 
 

แผนที่ก ำหนด จ ำนวน ๑ 
โครงกำร  
จำก ๒ โครงกำร ดังนี้  
๑. โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมน ำทีมงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓  
ด ำเนินจัด ๒ กิจกรรม จำก
ที่ได้ก ำหนด ๔ กิจกรรม 
ได้แก ่
๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ กำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระดับผู้บริหำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ (กำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้น ำ
กำรขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
คุณธรรม ส ำหรับผู้บริหำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
กับภารกิจวุฒิสภา  
กลุ่มเป้าหมาย :  
ผู้บริหำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ รวม
จ ำนวน ๒๖ คน ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน ๒๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐ 
ระยะเวลา 
ก ำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ 
ธันวำคม ๒๕๖๒  
การประเมินผล : อยู่ระหว่ำง
กำรติดตำมประเมินผล 
ผลผลิต : บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๓๐ 
ผลลัพธ์ : บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำรได้ปฏิบัติตำม
วัฒนธรรมองค์กร “สำมัคคี มี



๖๑ 

 

- กำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร 
เรื่อง “ผู้น ำกับกำรส่งเสรมิ
คุณธรรม และกำรขับเคลื่อน
ค่ำนิยมร่วมของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ”  
โดย พล.อ.อ.วรีวิท คงศักดิ์ 
กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิใน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมแห่งชำต ิ
และประธำนอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๓ 
ธันวำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม หมำยเลข 
๔๐๑ ช้ัน ๔ อำคำรรัฐสภำ
เกียกกำย โดยมีผูบ้ริหำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร เข้ำร่วม
จ ำนวน ๒๗ คน และ
ผู้บริหำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ เข้ำร่วม
จ ำนวน ๒๔ คน 
๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ กำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระดับผู้บังคับบัญชำกลุ่ม

วินัย สจริตโปร่งใส รอบรู้งำน
สภำ มีจติอำสำ มุ่งงำนสภำ
สัมฤทธ์ิ” คิดเป็นร้อยละ (อยู่
ระหว่ำงกำรติดตำม
ประเมินผล โดยร้อยละ ๙๐ 
ของกลุ่มเป้ำหมำยได้ปฏิบตัิ
ตำมค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ) 
๒) โครงการเสริมสร้างสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
หลัก เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
กิจกรรมที่ ๒ : วัฒนธรรม
องค์กรกับการขับเคลื่อน
ภารกจิของวุฒิสภา 
กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
จ ำนวน ๘๐ คน  คน ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
 ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
ระยะเวลา 
ก ำหนดจัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 
๒๔ มกรำค ๒๕๖๓  
 
 
 



๖๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

งำน (กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเป็นผู้น ำ
กำรขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
คุณธรรม ส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำน) 
จ ำนวน ๒ รุ่น  
- กำรอภิปรำย หัวข้อวิชำ 
“เส้นทำงสู่กำรสรำ้ง
องค์กรคุณธรรม” โดย
คณะวิทยำกรบริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ ์
- กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร หัวข้อวิชำ 
“กำรสร้ำงค่ำนยิมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
และกำรขับเคลื่อนสู่
องค์กรคุณธรรม โดย 
พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ อ.
ก.ร. กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมแห่งชำต ิและ
ประธำนอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บท

การประเมินผล : อยู่ระหว่ำง
กำรติดตำมประเมินผล 
ผลผลิต : บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
ผลลัพธ์ : บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำรได้ปฏิบัติตำม
วัฒนธรรมองค์กร  
“สำมัคคี มีวินัย สจรติโปร่งใส 
รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่ง
งำนสภำสมัฤทธ์ิ”  
คิดเป็นร้อยละ...  
(อยู่ระหว่ำงกำรติดตำม
ประเมินผลโดยร้อยละ ๙๐ 
ของกลุ่มเป้ำหมำยได้ปฏิบัติ
ตำมวัฒนธรรมองค์กร
สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ “สำมคัคี 
มีวินัย ใจซื่อตรง”) 
 



๖๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี ๑  
 รุ่นที่ ๑ วันท่ี ๑๗ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
๗๒ คน 
  รุ่นที ่๒ วันท่ี ๑๘ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น. มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
๗๖ คน ณ โรงแรมแกรนด์ 
ทำวเวอร์ อินน ์
๒. โครงกำรฝึกอบรมผู้น ำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 
- อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร 
เพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงกำร 
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมหลักสูตรกำรสรำ้ง
เสรมิจริยธรรม จ ำนวน ๑ 
โครงกำร จำก ๒ โครงกำร  

 



๖๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โดยได้จัดโครงกำรสร้ำง
เสรมิจริยธรรมน ำทีมงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จ ำนวน ๒ 
กิจกรรม จำกท่ีได้ก ำหนด 
๔ กิจกรรม  
- กำรจัดโครงกำรได้มีกำร
ก ำหนดประเด็นคณุธรรม
และจริยธรรมเพิ่มเติม 
ได้แก่ กำรเป็นผู้น ำกำร
ขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
คุณธรรม และกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ และ
ขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร/
วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่ำนิยมร่วมของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
“สามัคคี มีวินัย ใจ
ซื่อตรง” 
๒. มีเครื่องมือและมีกำร
รำยงำนติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำร 
๒.๑ กำรจัดโครงกำรมี
เครื่องมือในกำรตดิตำม



๖๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

และประเมินผลโครงกำร 
โดยกำรใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ มรีำยงำนกำร
ประเมินผลโครงกำรสร้ำง
เสรมิจริยธรรมน ำทีมงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ ๑ กำรสมัมนำเชิง
ปฏิบัติกำรระดับผูบ้ริหำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำที่ได้รับกำร
พัฒนำ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับองค์ควำมรู้
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 โครงการสร้างเสรมิ
จริยธรรมน าทีมงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนา
เชิงปฏิบัตกิารระดับ



๖๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ผู้บริหารของส่วนราชการ
สังกัดรฐัสภา 
จำกกำรประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับรู้และ
เข้ำใจในกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรระดับผู้บริหำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.56 คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๒ โดยแยก
เป็นสำมำรถเพิ่มพูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกข้ึน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.52 คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๔  สำมำรถ
จัดระบบควำมคดิและ
วำงแผนเพื่อน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.62 คิดเป็น ร้อยละ
๙๒.๔ และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ



๖๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

อธิบำยรำยละเอียดได้ อยู่
ในระดับมำกท่ีสุด ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.52 คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๐.๔   

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
แผนงาน 1  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัยของบุคลากร (โครงการรว่ม) 
โครงการ 
โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร
คลัง ตำมกฎระเบียบของ
ทำงรำชกำร 
ผลผลิต 
จ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรเงินกำรคลังและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรด ำเนินกำร 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มำตรกำรด้ำนกฎหมำย

ระดับคะแนน 1 
 มีเนื้อหำ/แนวทำงกำร
รณรงค์กำรรับรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน
เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
รวมทั้งกำรป้องกันกำร
กระท ำผดิวินัยในเรื่อง
ดังกล่ำว 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรรณรงค์ ส่งเสริม 
กำรรับรู้ เรื่องขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรคลังตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร รวมทั้งกำร
ป้องกันกำรกระท ำผดิวินัยใน
เรื่องดังกล่ำว 
ระดับคะแนน 5  

อยู่ในระหว่ำงจัดท ำเนื้อหำ
และแนวทำงกำรรณรงค์
กำรรับรูเ้กี่ยวกับข้ันตอน
กำรปฏิบัติงำน โดย
รวบรวมจำกกรณตีัวอย่ำง
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ตัวอย่ำง 
ค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่
น่ำสนใจ เมื่อจัดท ำเนื้อหำ
เสร็จสมบรูณแ์ล้วจะได้
น ำเสนอต่อ อ.ก.ร. 
กฎหมำยและระเบยีบ 
(คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
พฤษภำคม) เพื่อพิจำรณำ
เห็นชอบ ก่อนที่จะ
เผยแพรต่่อส่วนรำชกำร

0 โครงการ 
โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร
คลัง ตำมกฎระเบียบของ
ทำงรำชกำร 
ผลผลิต 
จ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 
ด้ำนกำรเงินกำรคลังและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรด ำเนินกำร 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มำตรกำรด้ำนกฎหมำย

ระดับคะแนน 1 
 มีเนื้อหำ/แนวทำงกำร
รณรงค์กำรรับรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน
เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
รวมทั้งกำรป้องกันกำร
กระท ำผดิวินัยในเรื่อง
ดังกล่ำว 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรรณรงค์ ส่งเสริม 
กำรรับรู้ เรื่องขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรคลังตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร รวมทั้งกำร
ป้องกันกำรกระท ำผดิวินัยใน
เรื่องดังกล่ำว 
ระดับคะแนน 5  

อยู่ในระหว่ำงจัดท ำเนื้อหำ
และแนวทำงกำรรณรงค์กำร
รับรู้เกี่ยวกับข้ันตอนกำร
ปฏิบัติงำน โดยรวบรวมจำก
กรณีตัวอยำ่งของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตัวอย่ำง 
ค ำพพิำกษำศำลปกครอง และ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่น่ำสนใจ 
เมื่อจัดท ำเนื้อหำเสร็จสมบูรณ์
แล้วจะได้น ำเสนอต่อ อ.ก.ร. 
กฎหมำยและระเบยีบ (คำดว่ำ
จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน
เดือนพฤษภำคม) เพื่อ
พิจำรณำเห็นชอบ ก่อนที่จะ
เผยแพรต่่อส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
เช่น จัดท ำแผ่นพับเผยแพร่
ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมลูผ่ำน

0 



๖๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

และกำรป้องกันกำร
กระท ำผดิกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจรติใน
ภำครัฐ 
๒. จ ำนวนกรณีกำรกระท ำ
ผิดที่ได้รับโทษทำง
กฎหมำยลดลงในแต่ละป ี

 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

สังกัดรัฐสภำผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ เช่น จัดท ำแผ่นพับ
เผยแพรค่วำมรู้ เผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
รัฐสภำ วำรสำร HR ของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เป็นต้น 

และกำรป้องกันกำร
กระท ำผดิกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจรติใน
ภำครัฐ 
๒. จ ำนวนกรณีกำรกระท ำ
ผิดที่ได้รับโทษทำง
กฎหมำยลดลงในแต่ละป ี

 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 

เว็บไซต์ของรัฐสภำ วำรสำร 
HR ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ เป็นต้น 

แผนงาน 2  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทจุริตในภาครัฐ 
โครงการ 
เรียนรู้กระบวนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
โดยด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 
๑๐๐ โดยมีกำรจัดกำร
บรรยำยและศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย  
อย่ำงน้อย ๒๐๐ คน 

ระดับคะแนน 1 
มีแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ในกำรรณรงค์
ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน 
กำรกระท ำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจรติในภำครัฐ 
ตำมที่ก ำหนด โดยเพิม่
กลุ่มเป้ำหมำย และ
เครือข่ำยในกำรด ำเนินกำร
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ระดับคะแนน 1 
มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำร
ขับเคลื่อนและผลักดันกำร
ปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) และกำร
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยมีโครงกำร/
กิจกรรม ในกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกเกี่ยวกับควำม

๓ โครงการ 
เรียนรู้กระบวนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ผลผลิต 
มีกำรจัดกำรบรรยำยและ
ศึกษำดูงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย อย่ำง
น้อย ๑๒๐ คน 
ผลลัพธ ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรด ำเนินกำร 

ระดับคะแนน 1 
มีแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ในกำรรณรงค์
ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน 
กำรกระท ำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจรติในภำครัฐ
ตำมที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 3 
มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตำมที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5  
มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร ปัญหำ 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ระดับคะแนน 1 
จัดท ำแผนส่งเสริม สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำร  ด้ำนคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสรมิ 
สนับสนุน กำรด ำเนินกำร  
ด้ำนคุณธรรม และควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้  

๓ 



๖๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรเป้ำหมำยที่ผ่ำน 
กำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต และรบัรู้ภยั
ของกำรทุจริต 
๓. จัดตั้งชมรม Strong 
จิตพอเพียงต้ำนทุจรติ  
เพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจรติใน
ส่วนรำชกำร  
ผลลัพธ ์
ร้อยละของระดับควำมพึง
พอใจต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่
หรือพฤติกรรมด้ำนควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติของบุคลำกร
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
(จำกผลส ำรวจตำมแผน
โปร่งใสของส่วนรำชกำร 
สังกัดรัฐสภำ หรือกำรวัด
จ ำนวนข้อร้องเรียน) 

 มีกำรจดัตั้งชมรม Strong 
จิตพอเพียงต้ำนทุจรติ 
ระดับคะแนน 5  
กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร ปัญหำ 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

โปร่งใส ควำมซื่อสัตย์
สุจรติและยืนหยดัในสิ่งท่ี
ถูกต้อง เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน
กำรกระท ำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจรติใน
ภำครัฐ โดยกลุม่เป้ำหมำย
และเครือข่ำยเป็นผู้ที่ไม่
เคยเข้ำร่วมโครงกำร  
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรตำม
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 
- มีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำน โดยด ำเนินกำร
จัดโครงกำร จ ำนวน ๕ รุ่น 
มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น  
๒๕๐ คน ดังนี ้
รุ่นที่ ๑-๔  
กิจกรรมที่ ๑ กำรบรรยำย
เรื่อง “ข้ำรำชกำรกับกำร
ปลุกจิตส ำนึกท่ีไม่ทนต่อ
ทุจริต” โดย นำยกนต์ธร 
บัวงำม 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มำตรกำรด้ำนวินัย 
และกำรป้องกันกำร
กระท ำผดิกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจรติใน
ภำครัฐ 
๒. จ ำนวนกรณีกำรกระท ำ
ผิดทำงวินัยลดลงในแตล่ะ
ปี 

เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
 

๑. โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
- กิจกรรมการบรรยายและ
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ก ำหนดจัด : ๔ รุ่น ๆ ละ ๓ 
ช่ัวโมง ดังนี ้
รุ่นที่ ๑ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๑๒   
รุ่นที่ ๒ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๓ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๔ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำร
ระดับส ำนักข้ึนไป และ
ข้ำรำชกำรที่มิได้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บังคับผู้บังคับัญชำกลุ่มงำน 
(ประเภทวิชำกำร 



๗๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 
๑ ช้ัน ๓ ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
           รุ่นที่ ๑ และ ๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
           รุ่นที่ ๒ และ ๔ 
เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  
กิจกรรมที่ ๒ กำรศึกษำดู
งำนพิพิธภัณฑ์และ 
หอจดหมำยเหตุกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ  
(พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง Anti-
Corruption Museum : 
ACM)  ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 
           รุ่นที่ ๑ และ ๓ 
เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
           รุ่นที่ ๒ และ ๔ 
เวลำ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
          รุ่นที่ ๑ วันท่ี ๑๖ 
ธันวำคม ๒๕๖๒ มี
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๔๒ คน 

ระดับเชี่ยวชำญ และระดบั
ช ำนำญกำรพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส) 
จ ำนวน ๑๖๗ คน ซึ่ง มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
๑๖๔ คนคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๘.๒๐ 
การประเมินผล : 
ผลผลิต :  บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๒๐ 
ผลลัพธ์ :  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมรู้ และตระหนักถึงโทษ
ภัยกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐  
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ติดตำมประเมินผล 
 
 



๗๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

          รุ่นที่ ๒ วันท่ี ๑๖ 
ธันวำคม ๒๕๖๒  มี
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๕๓ คน 

             รุ่นที่ ๓ วันท่ี ๒๐ 
ธันวำคม ๒๕๖๒  
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน  
๕๓ คน 

          รุ่นที่ ๔  วันท่ี ๒๐ 
ธันวำคม ๒๕๖๒  
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน ๔๖ คน 

          รุ่นที่ ๕  
- กำรบรรยำยเรื่อง “กำร
เสรมิสร้ำงจริยธรรมและ
กำรป้องกันกำรทุจริต” 
โดย คณะวิทยำกรจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ 
(ป.ป.ท.)   
- กำรบรรยำยเรื่อง 
“มำตรกำรและกลไกใน
กำรเฝำ้ระวังเพื่อป้องกัน
กำรทุจริตในภำครัฐ” โดย 
คณะวิทยำกรจำกองค์กร



๗๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ต่อต้ำนคอรร์ัปชัน 
(ประเทศไทย) ในวันท่ี ๒๓ 
ธันวำคม ๒๕๖๓  โดยมี
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน  ๕๖ คน 
 มีกำรจดัตั้งชมรม 
Strong จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต 
- ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรได้
ด ำเนินกำรจัดตั้งชมรม 
Strong สผ. องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต 
โดยมตีัวแทนจำกส ำนัก
และกลุม่งำนข้ึนตรงเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิกชมรม 
จ ำนวน ๕๒ คน  
ผลผลิต 
๑. มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด โดย
ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 
๑๐๐ โดยมีกำรจัดกำร
บรรยำยและศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 



๗๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย  
๒๕๐ คน  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรเป้ำหมำยที่ผ่ำน
กำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต และรบัรู้ภยัของ
กำรทุจริตจำกกำร
ประเมินผล สรุปผลกำร
ประเมินได้ ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑  
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สรุป ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง 
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตส ำนึกท่ีไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
และกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (Anti-
Corruption Museum : 



๗๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ACM) ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๔.๕๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๔  โดยแยกเป็น
สำมำรถเพิ่มพูนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และทักษะ
เพิ่มมำกข้ึน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๕๐ คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๐ และสำมำรถ
บอกประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด ได้อยู่
ในระดับมำกท่ีสุด ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๕๖ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๒ 
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
สรปุ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสมัฤทธ์ิในภำพ



๗๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๒ คดิ
เป็นร้อยละ ๙๐.๔ โดยแยก
เป็น เพื่อเสรมิสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
กำรเฝำ้ระวัง และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และกำร
รับรู้ถึงภัยของกำรทุจริต
ให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เทำ่กับ ๔.๔๔  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘ เพื่อ
เสรมิสร้ำงทัศนคติค่ำนิยม
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน



๗๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๕๖ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๒ และเพื่อสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พร้อมทั้ง
เสรมิสร้ำงบทบำทในกำร
เฝ้ำระวัง และกำรมสี่วน
ร่วมในกำรป้องกันต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๖ คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๒                           
รุ่นที่ ๒  
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สรุป ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง 
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตส ำนึกท่ีไม่ทนต่อกำร



๗๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ทุจริตและกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (Anti-
Corruption Museum : 
ACM) ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.27 คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๔  โดยแยก
เป็นสำมำรถเพิ่มพูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกข้ึน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๖.๔ สำมำรถ
จัดระบบควำมคดิและ
วำงแผนเพื่อน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๔ และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด 
ได้อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๑๘ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๓.๖ 



๗๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
สรปุ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสมัฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ โดย
แยกเป็น เพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
และกำรรับรู้ถึงภยัของกำร
ทุจริตให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๔๕ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๙                            
เพื่อเสรมิสร้ำงทัศนคติ
ค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่บุคลำกรของ



๗๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๕  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑ และ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
พร้อมท้ังเสรมิสร้ำง
บทบำทในกำรเฝ้ำระวัง 
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกนัต่อต้ำนกำรทุจรติ
ทุกรูปแบบ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๔๕ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๙                           
 
 
 



๘๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

รุ่นที่ ๓  
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สรุป ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง 
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตส ำนึกท่ีไม่ทนต่อกำร
ทุจริต และกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (Anti-
Corruption Museum : 
ACM) ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่ 
เท่ำกับ ๔.๑๘ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๓.๖  โดยแยก
เป็นสำมำรถเพิ่มพูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกข้ึน อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 



๘๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 
และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด 
ได้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๓  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ 
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
สรปุ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสมัฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๗                    
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ โดย
แยกเป็น เพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
และกำรรับรู้ถึงภยัของ
กำรทุจริตให้แก่บุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ



๘๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๓  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ เพื่อ
เสรมิสร้ำงทัศนคติค่ำนิยม
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๓๓  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ และ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
พร้อมท้ังเสรมิสร้ำง
บทบำทในกำรเฝ้ำระวัง 
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันต่อต้ำนกำรทุจรติ
ทุกรูปแบบ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล



๘๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๒๖ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๕.๒                  
รุ่นที่ ๔ 
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สรุป ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง 
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตส ำนึกท่ีไม่ทนต่อกำร
ทุจริตและกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (Anti-
Corruption Museum : 
ACM) ในภำพรวม อยูใ่น
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่เท่ำกับ 
๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓  
โดยแยกเป็นสำมำรถ
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และทักษะเพิม่มำก
ขึ้น อยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๔  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ 



๘๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๑๖ คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๒ และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด 
ได้อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๑๖ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๓.๒ 
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
สรปุ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสมัฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๒                    
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔ โดย
แยกเป็น เพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
และกำรรับรู้ถึงภยัของ



๘๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

กำรทุจริตให้แก่บุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ
บรรลผุลสัมฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๔  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘                            
เพื่อเสรมิสร้ำงทัศนคติ
ค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๑๙ คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๘ และเพื่อสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนงำนด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
พร้อมท้ังเสรมิสร้ำง
บทบำทในกำรเฝ้ำระวัง 



๘๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันต่อต้ำนกำรทุจรติ
ทุกรูปแบบ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๙๒ คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๔  
รุ่นที่ ๕  
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
สรุป ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในกำร
เสรมิสร้ำงจริยธรรมและ
กำรป้องกันกำรทุจริตใน
ภำครัฐ และมำตรกำรและ
กลไกในกำรเฝ้ำระวังเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตใน
ภำครัฐ ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่เท่ำกับ 
4.15 คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 
โดยแยกเป็นสำมำรถ
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำม



๘๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เข้ำใจ และทักษะเพิม่มำก
ขึ้น อยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 คดิ
เป็นร้อยละ ๘๑.๘ 
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.23 คิดเป็นร้อย
ละ ๘๔.๖ และสำมำรถ
บอกประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียดได ้
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.12 คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๒.๔ 
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
สรปุ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสมัฤทธ์ิในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24  
คิดเป็นรอ้ยละ ๘๔.๘ โดย
แยกเป็นเพื่อเสริมสร้ำง 
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร



๘๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
และกำรรับรู้ถึงภยัของกำร
ทุจริตให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.21 คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๔.๒  เพื่อ
เสรมิสร้ำงทัศนคติค่ำนิยม
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.28 คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๕.๖ และเพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรขับเคลื่อน



๘๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

งำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
พร้อมท้ังเสรมิสร้ำง
บทบำท 
ในกำรเฝ้ำระวัง และกำรมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกัน
ต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เห็นว่ำบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.23 คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๖ 
๓. จัดตั้งชมรม Strong 
จิตพอเพียงต้ำนทุจรติ เพื่อ
เฝ้ำระวังกำรทุจรติในส่วน
รำชกำร มีกำรจัดตั้งชมรม 
Strong สผ. องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต โดยมี
ตัวแทนจำกส ำนักและกลุม่
งำนขึ้นตรงเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกชมรม จ ำนวน  
๕๒ คน 
 



๙๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 3  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 
แผนงาน 1  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา (โครงการร่วมกัน) 
กิจกรรม 
กำรจัดท ำแผนและก ำกับ
ติดตำมส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำและกำรก ำกับ 
ติดตำม กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว 
ผลผลิต 
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 
๒. คู่มือกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม 
สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระดับคะแนน 1 
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยคณะท ำงำนท่ี
ได้รับมอบหมำยจำก อ.ก.ร. 
ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว จะต้อง
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก  
อ.ก.ร.  
 เสนอ ก.ร. ตำมล ำดับ 
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนกำรด ำเนินกำร  
ให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำทั่วท้ัง
องค์กรได้เข้ำใจและ
ตระหนักรู้ในเรื่องดังกลำ่ว 
 
 
 

ระดับคะแนน 1 
 มีแผนส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยคณะท ำงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยจำก อ.ก.ร. ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยแผนกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว 
จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำก อ.ก.ร.  
 เสนอ ก.ร. ตำมล ำดับ 
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแผนกำร
ด ำเนินกำร ให้ข้ำรำชกำร
รัฐสภำทั่วทั้งองค์กรได้
เข้ำใจและตระหนักรู้ใน
เรื่องดังกล่ำว 
 

๑ กิจกรรม 
กำรจัดท ำแผนและก ำกับ
ติดตำมส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำและกำรก ำกับ 
ติดตำม กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว 
ผลผลิต 
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 
๒. คู่มือกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระดับคะแนน 1 
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยคณะท ำงำนท่ี
ได้รับมอบหมำยจำก อ.ก.ร. 
ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว จะต้อง
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก  
อ.ก.ร.  
 เสนอ ก.ร. ตำมล ำดับ 
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนกำรด ำเนินกำร  
ให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำทั่วท้ัง
องค์กรได้เข้ำใจและ
ตระหนักรู้ในเรื่องดังกลำ่ว 
 
 
 

ระดับคะแนน 1 
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
คณะท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย
จำก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง โดย
แผนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก  
อ.ก.ร.  
 เสนอ ก.ร. ตำมล ำดับ 
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำร
ด ำเนินกำร ให้ข้ำรำชกำร
รัฐสภำทั่วทั้งองค์กรได้เข้ำใจ
และตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่ำว 
 

๑ 



๙๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๓. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
รวมทั้งไดร้ับควำมเช่ือมั่น
และเป็นที่ยอมรับ 
ในเรื่องดังกล่ำว 

ระดับคะแนน 2 
ร้อยละของกำรรับรู้ เข้ำใจ 
แผนส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรมฯ 
โดย 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๘๐ 
ได้คะแนน ๑ คะแนน 

๓. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนคณุธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
รวมทั้งไดร้ับควำมเช่ือมั่น
และเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
ดังกล่ำว 

ระดับคะแนน 2 
ร้อยละของกำรรับรู้ เข้ำใจ 
แผนส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรมฯ 
โดย 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๘๐ 
ได้คะแนน ๑ คะแนน 



๙๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๗๐ 
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๖๐ 
ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ 
ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
ระดับคะแนน 4 
ด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสรมิ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมฯ โดย 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้คะแนน ๑ คะแนน 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๙๐ 
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
ระดับคะแนน 5 
 มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรภำยในและมี
กำรส ำรวจควำมคดิเห็น 
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดย 

• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๗๐ 
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๖๐ 
ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ 
ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
ระดับคะแนน 4 
ด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสรมิ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมฯ โดย 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้คะแนน ๑ คะแนน 
• ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๙๐ 
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
ระดับคะแนน 5 
 มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรภำยในและมี
กำรส ำรวจควำมคดิเห็น 
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดย 



๙๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ 
คะแนน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำร 
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พร้อมท้ังผลกำรส ำรวจกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ  

• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ 
คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
• ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ 
คะแนน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำร 
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พร้อมท้ังผลกำรส ำรวจกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ  



๙๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์/แผนงาน/

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

และผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุน กำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ต่อ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

และผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุน กำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ต่อ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 



๙๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  เสรมิสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการสังกัดรฐัสภาที่มีประสทิธิภาพ 
แผนงาน 1  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกจิของส่วนราชการ (โครงการร่วม) 
โครงการ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็น 
ส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

ระดับคะแนน 1 
จัดท ำแผนกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรในกำรน ำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน ์
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำเสนอเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ
เห็นชอบและแจ้งส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำทรำบ 
ระดบัคะแนน 3 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป

ระดับคะแนน 1 
จัดท ำแผนกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำเห็นชอบและแจ้ง
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ทรำบแล้ว ท้ังนี้ แผนกำร
ติดตำม ฯ ก ำหนดให ้
มีกำรตดิตำมกำรด ำเนินกำร  
ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ รอบ 
๖ เดือน และครั้งที่ ๒ รอบ 
๑๒ เดือน รวมทั้ง รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำร ปัญหำและ
อุปสรรคของส่วนรำชกำร

๑ โครงการ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็น 
ส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

ระดับคะแนน 1 
จัดท ำแผนกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรในกำรน ำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน ์
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำเสนอเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ
เห็นชอบและแจ้งส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำทรำบ 
ระดับคะแนน 3 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป

ระดับคะแนน 1 
จัดท ำแผนกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำเห็นชอบและแจ้ง
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ทรำบแล้ว ท้ังนี้ แผนกำร
ติดตำม ฯ ก ำหนดให ้
มีกำรตดิตำมกำรด ำเนินกำร  
ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ รอบ 
๖ เดือน และครั้งที่ ๒ รอบ 
๑๒ เดือน รวมทั้ง รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำร ปัญหำและ
อุปสรรคของส่วนรำชกำร

๑ 



๙๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ 
๑ รอบ ๖ เดือน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เพื่อทรำบ 
ระดับคะแนน 5  
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ 
๒ รอบ ๑๒ เดือน และ

สังกัดรัฐสภำ ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำเพื่อทรำบ 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ครั้งท่ี ๑ รอบ  
๖ เดือน ขณะนี้ อยู่ระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมลู
เพื่อจะไดร้ำยงำนให้ทรำบใน
รอบรำยงำนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๙ เดือนต่อไป 
ผลผลิต 
แผนกำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินกำรในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญไปใช้ประโยชน ์

ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ 
๑ รอบ ๖ เดือน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เพื่อทรำบ 
ระดับคะแนน 5  
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ 
๒ รอบ ๑๒ เดือน และ

สังกัดรัฐสภำ ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำเพื่อทรำบ 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ครั้งท่ี ๑ รอบ  
๖ เดือน ขณะนี้ อยู่ระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมลู
เพื่อจะไดร้ำยงำนให้ทรำบใน
รอบรำยงำนกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๙ เดือนต่อไป 
ผลผลิต 
แผนกำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินกำรในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญไปใช้ประโยชน ์



๙๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เพือ่ทรำบ 

ในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เพื่อทรำบ 

ในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

แผนงาน 2  การบูรณาการหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท้ังสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการ (โครงการร่วม) 
โครงการ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็น 
ส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
จัดท ำและบูรณำกำรหลักสูตร
กำรพัฒนำบุคลำกรร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 มีแผนพัฒนำบุคลำกร
ตำมหลักสูตร/แนวทำง
พัฒนำท่ีได้ด ำเนินกำร
ร่วมกัน ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
จัดท ำและบูรณำกำรหลักสูตร
กำรพัฒนำบุคลำกรร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 มีแผนพัฒนำบุคลำกรตำม
หลักสตูร/แนวทำงพัฒนำท่ีได้
ด ำเนินกำรร่วมกันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

2 โครงการ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ในกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็น 
ส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
จัดท ำและบูรณำกำรหลักสูตร
กำรพัฒนำบุคลำกรร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 มีแผนพัฒนำบุคลำกร
ตำมหลักสูตร/แนวทำง
พัฒนำท่ีได้ด ำเนินกำร
ร่วมกัน ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
จัดท ำและบูรณำกำรหลักสูตร
กำรพัฒนำบุคลำกรร่วม 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 มีแผนพัฒนำบุคลำกรตำม
หลักสตูร/แนวทำงพัฒนำท่ีได้
ด ำเนินกำรร่วมกัน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

๒.5 



๙๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร/
แนวทำงพัฒนำร่วม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๖ หลักสูตร และน ำ
หลักสตูรไปรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมหลักสตูรทีไ่ด้
ก ำหนดร่วมกันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ ำนวน ๖ หลักสูตร 
ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
จัดท ำหลักสูตร/แนวทำงกำร
พัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบตัิ เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

โดยแผนด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้น ำหลักสูตร
ร่วมที่ก ำหนดในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน ๖ 
หลักสูตร และหลักสูตรร่วมที่
ก ำหนดในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 จ ำนวน ๓ หลักสูตร 
มำก ำหนดเป็นแผนกำร
ปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
      1. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสตูร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 (จัดอบรมเรียบร้อย
แล้ว) 
          ก ำหนดจัดฝึกอบรม 
จ ำนวน  2 รุ่น ซึ่งรุ่นท่ี 1 ได้
จัดฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 

น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัไป
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร/
แนวทำงพัฒนำร่วม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๖ หลักสูตร และน ำ
หลักสตูรไปรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมหลักสตูรทีไ่ด้
ก ำหนดร่วมกันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ ำนวน ๖ หลักสูตร 
ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
จัดท ำหลักสูตร/แนวทำงกำร
พัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบตัิ เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ดังนี ้
๑) หลักสตูร กำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิทยำกำร 
๒) หลักสตูร กำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสตูร กำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์ (ยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร)
๔) หลักสตูร กำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ได้แก ่
- หลักสูตร กำรจดัท ำบท
วิเครำะหเ์พื่อสนับสนุนงำน
ติดตำม เสนอแนะ เร่งรดักำร
ปฏิรูปประเทศ และกำร



๙๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

12-18 ธันวำคม 2562 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรทดลองงำนและโอน 
จำกส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 26  
คน จำกส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ จ ำนวน 10 คน รวม
จ ำนวนทั้งสิ้น  36 คน ส ำหรับ
รุ่นที่ 2 จะด ำเนินกำรในช่วง
ปลำยเดือนเมษำยน  (จัด
อบรมเรยีบร้อยแล้ว) 
     2. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสตูร  นักบริหำรระดับสูง 
(นบส.) (อยู่ระหว่ำงจัดอบรม)  
         ก ำหนดจัดอบรมหว่ำง
วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ – 
สิงหำคม 2563 (อบรมทุกวัน
อำทิตย์/อังคำร) ณ สถำบัน
พระปกเกลำ้ กลุ่มเป้ำหมำย 
ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร
รัฐสภำ ระดบัช ำนำญกำร
พิเศษ  จำกส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
จ ำนวน 75 คน และจำก

ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
ชำติ และงำนวิชำกำร 
-  หลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรตดิตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ 
๕) หลักสตูร ส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำน 
- หลักสูตร กำรเสรมิสร้ำงกำร
คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กร 
สมรรถนะสูง (อบรมหลักกำร
และกำรประยุกต์ใช้ Design 
Thinking) 
๖) หลักสตูร ส ำหรับผู้บรหิำร 
- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำร  กิจกรรม กำร
สัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
(ยังไม่ได้ด ำเนินกำร) 



๑๐๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
จ ำนวน 20 คน รวมจ ำนวน 
95 คน (อยู่ระหว่ำงจัดอบรม) 
      3. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำนนิติ
กำร  
          ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นิติกร ระดับ
ช ำนำญกำรและช ำนำญกำร
พิเศษ จ ำนวน 40 คน  
       4. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ  
สำยงำนวิทยำกำร  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิทยำกร 

ระดับคะแนน 3 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้
ก ำหนดหลักสูตร /แนวทำง
พัฒนำบุคลำกร โดยจัดท ำและ
บูรณำกำรร่วมกันของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ จ ำนวน 
๖ หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
ร่วม ประกอบด้วย 
๑. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี 
(สำยงำนวิชำชีพ) 
๒. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนประชำสัมพันธ์ (สำย
งำนวิชำชีพ) 
๓. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน (สำยงำนวิชำชีพ) 
๔. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรบญัชี (สำย
งำนวิชำชีพ) 
๕. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติกำรขึ้นช ำนำญกำร 



๑๐๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ระดับปฏิบัติกำร  จ ำนวน 44 
คน 
       5. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ  
สำยงำนวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดบั
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 15 
คน 
       6. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักทรัพยำกร

๖. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ช ำนำญกำรขึ้นช ำนำญกำร
พิเศษ 
ในขณะนี้ ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทน
รำษฎณ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำร่วม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ ำนวน ๓ หลักสูตร 
จำก ๖ หลักสูตร และน ำ
หลักสตูรดังกล่ำวไปรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
และเสนอให้ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จ ำนวน 
๓ หลักสูตร ดังนี ้
๑) หลักสูตรสำยงำนวิชำกำร
เงินและบัญชี 

๒) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อนระดั บปฏิ บั ติ กำรขึ้ น
ช ำนำญกำร 



๑๐๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

บุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 34 คน  
       7. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ  
สำยงำนวิเทศสัมพันธ์  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนสิงหำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 16 คน  
      8. โครงกำรพัฒนำสำย
งำนนักบริหำรระดับสูงและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
          จัดฝึกอบรมเดือน
สิงหำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก รองเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ที่ปรึกษำ 
จ ำนวน 46 คน 

๓) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อนระดับช ำนำญกำรขึ้ น
ช ำนำญกำรพิเศษ 

และในส่วนของอีก ๓ หลักสูตร
ที่เหลือคือ หลักสูตรสำยงำน
ประชำสัมพันธ์ , หลักสูตรสำย
งำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน , 
หลักสูตรสำยงำนวิชำกำรบัญชี 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

 
 



๑๐๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

      9. โครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
          ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน จ ำนวน 143 คน 
ระดับคะแนน 3 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้
ก ำหนดหลักสูตร /แนวทำง
พัฒนำบุคลำกร โดยจัดท ำและ
บูรณำกำรร่วมกันของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ จ ำนวน 
๖ หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
ร่วม ประกอบด้วย 
๑. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี 
(สำยงำนวิชำชีพ) 
๒. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนประชำสัมพันธ์ (สำย
งำนวิชำชีพ) 



๑๐๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๓. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน (สำยงำนวิชำชีพ) 
๔. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรบญัชี (สำย
งำนวิชำชีพ) 
๕. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติกำรขึ้นช ำนำญกำร 
๖. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ช ำนำญกำรขึ้นช ำนำญกำร
พิเศษ 
ในขณะนี้ ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทน
รำษฎณ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำร่วม 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ ำนวน ๓ หลักสูตร 
จำก ๖  หลักสู ตร  และน ำ
หลักสูตรดังกล่ำวไปรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และ เสนอให้ ส ำนั กพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน



๑๐๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จ ำนวน 
๓ หลักสูตร ดังนี ้
๑) หลักสูตรสำยงำนวิชำกำร
เงินและบัญชี 

๒) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อนระดั บปฏิ บั ติ กำรขึ้ น
ช ำนำญกำร 

๓) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อนระดับช ำนำญกำรขึ้ น
ช ำนำญกำรพิเศษ 

และในส่วนของอีก ๓ หลักสูตร
ที่เหลือคือ หลักสูตรสำยงำน
ประชำสัมพันธ์ , หลักสูตรสำย
งำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน , 
หลักสูตรสำยงำนวิชำกำรบัญชี 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

ผลผลิต 
- โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร 
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  
ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน  
2 รุ่น ซึ่งรุ่นท่ี 1 ได้จัด



๑๐๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันท่ี 12-
18 ธันวำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 201 ช้ัน 20 อำคำร
ทิปโก้ และโรงแรมเดอะฮอร์ท
ชู พอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันท
รีคลับ จังหวัดชลบุรี  
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรทดลองงำนและโอน 
จำกส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 26  
คน จำกส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ จ ำนวน 10 คน รวม
จ ำนวนทั้งสิ้น  36 คน  
จำกกำรประเมินผล สรุปผล
กำรประเมินได้ ดังนี ้
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
สรปุ ในภำพรวม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.52 โดย
แยกเป็นสำมำรถเพิม่พูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกข้ึน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.50 สำมำรถจดัระบบ



๑๐๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ควำมคิดและวำงแผนเพื่อ
น ำไปสู่กำรปฏิบตัิงำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่เท่ำกับ 
4.59 และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และอธิบำย
รำยละเอียดได้อยู่ในระดับมำก
ที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47 
๒. ด้านการน าความรู้ไปใช้   
สรปุ ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก
ที่สุด คำ่เฉลีย่เท่ำกับ 4.62 โดย
แยกเป็นสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได ้
อยู่ในระดับมำกที่สดุ ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.68 และสำมำรถ
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และ
ทักษะมำกขึน้ อยู่ในระดับมำก
ที่สุด คำ่เฉลีย่เท่ำกับ 4.56   
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
สรปุ ในภำพรวมอยู่ในระดบั
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.78        
ส ำหรับรุ่นที่ 2 จะด ำเนินกำร
ในช่วงปลำยเดือนเมษำยน 
   



๑๐๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

แผนงาน 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมท้ังทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
โครงการ 
พัฒนำควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนเชิงยุทธศำสตร์
ของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกร
ที่เป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำม
โครงกำร/กิจกรรม 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ผลลัพธ ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำมคีวำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่
สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ระดับคะแนน 1 
มีแผนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ตำมมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะตำมที่ก ำหนด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรที่ก ำหนด
แล้วเสร็จ 
ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำบคุลำกร 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ระดับคะแนน 1 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรได้ศึกษำและ
วิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบท
แวดล้อมท้ังภำยในและ
ภำยนอกองค์กร และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ตำมมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะตำมที่ก ำหนด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เสนอเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ซึ่งแผนปฏิบตัิ
กำรดังกล่ำวไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรเรยีบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว
ได้มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรใหม้ี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ เพื่อสนับสนุน
งำนของส ำนักงำนเลขำธิกำร

1 โครงการ 
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนด้ำน 
นิติบัญญตัิ และกำร
ติดตำมงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำต ิ
๒. โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติ
บัญญัติและกำรตดิตำม
งำนตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ
ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกร
ที่เป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำม
โครงกำร/กิจกรรม 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ผลลัพธ ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำมคีวำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่

ระดับคะแนน 1 
มีแผนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ตำมมำตรฐำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะตำมที่ก ำหนด 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรที่ก ำหนด
แล้วเสร็จ 
 
ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำบคุลำกร 
ผลผลติ/ผลลัพธ์  
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ระดับคะแนน 1 
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ตำมมำตรฐำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะตำมที่ก ำหนด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร และประกำศให้
บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำทรำบโดย
ทั่วกัน เมื่อวันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เรียบร้อย
แล้ว 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถทีจ่ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญัติ และการติดตาม

2.5 



๑๐๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

สภำผู้แทนรำษฎร ให้เป็นผูม้ี
ศักยภำพสูง มีควำมเป็นมือ
อำชีพในกำรปฏิบัติงำน ได้แก ่
      การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
      1. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักกรรมำธิกำร 1, 2 
และ 3  
          ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของ
ส ำนักกรรมำธิกำร 1, 2 และ 
3 จ ำนวน ๙๐ คน 
      การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
      2. โครงกำรภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรปฏิบัติงำน 
(ระดับกลำง / ระดับสูง)  

สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

งานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย ๗ หลักสูตร 
ดังนี ้
(๑.๑) หลักสูตร การจัดท า
บทวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน
งานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด
การปฏริูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และงานวิชาการ 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร จำก
ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ 
ส ำนักวิชำกำร และส ำนัก
กฎหมำย และนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ส ำนัก
นโยบำยและแผน รวมจ ำนวน 
๒๒๗ คน มีผู้ผ่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน ๒๐๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๙ 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน
รุ่นละ ๑.๕ วัน 
รุ่นที่ ๑  
หัวข้อวิชาท่ี ๑ วันอังคำรที่ 
๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓(บ่ำย)  



๑๑๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

          ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมีนำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรผู้ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 20 คน 
       การพัฒนาด้าน
สมรรถนะและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
      ๓. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน 
นิติกำร  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นิติกร ระดับ
ช ำนำญกำรและช ำนำญกำร
พิเศษ จ ำนวน 40 คน  
       4. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย

และหัวข้อวิชาท่ี ๒ วันศุกร์ที่ 
๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓ (บ่ำย) 
และหัวข้อวิชาท่ี ๓ วันศุกร์ที่ 
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ (เช้ำ) 
รุ่นที่ ๒  
หัวข้อวิชาท่ี ๑ วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓(บ่ำย)  
และหัวข้อวิชาท่ี ๒ วันศุกร์ที่ 
๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓ (เช้ำ)  
และหัวข้อวิชาท่ี ๓ วันศุกร์ที่ 
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ (บ่ำย) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ก ำหนด คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๖๓ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้  



๑๑๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
วิทยำกำร  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิทยำกร 
ระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน  
44 คน 
       5. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดบั
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 15 
คน 
       6. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน

ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
ก ำหนดประเมิน) 
(๑.๒) หลักสูตร การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏริูปประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรที่
ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำร
รำยงำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) จำกส ำนัก
กรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ที่เกี่ยวข้อง และส ำนักนโยบำย
และแผน  
รวมจ ำนวน ๔๗ คน มผีู้ผ่ำน
กำรอบรม จ ำนวน ๔๑ คน คดิ
เป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๐.๕ วัน 



๑๑๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล  
           ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักทรัพยำกร
บุคคล ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 34 คน  
       7. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
วิเทศสัมพันธ ์ 
            ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนสิงหำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศ
สัมพันธ์ ระดับปฏิบตัิกำร 
จ ำนวน 16 คน  
      8. โครงกำรพัฒนำสำย
งำนนักบริหำรระดับสูงและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
            ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนสิงหำคม 2563 

วันอังคำรที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ช้ัน ๑๓ อำคำร
สุขประพฤต ิ
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๕๖ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้  
ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
ก ำหนดประเมิน) 
(๑.๓) หลักสูตร การ
เสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิม



๑๑๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก รองเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
ที่ปรึกษำ จ ำนวน 46 คน 
      9. โครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
            ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน จ ำนวน 143 คน 
 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร  
ผู้ปฏิบัตหิน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องรำว
ร้องทุกข์ จ ำนวน ๓๑ คนมผีู้
ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน  
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๕๖ 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๕ วัน 
๑) กำรอบรมภำควิชำกำรและ
ฝึกปฏิบัติ จ ำนวน ๔ วัน : 
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๘ 
ตุลำคม ๒๕๖๒ – วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลำคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
หมำยเลข ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ 
อำคำรสุขประพฤต ิ
๒) กำรศึกษำดูงำน จ ำนวน  
๑ วัน : วันศุกร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  



๑๑๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ณ ศูนย์ด ำรงธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ และกำร
เยี่ยมชมพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 
๓) กำรทดสอบควำมรู้ 
จ ำนวน ๐.๕ วัน : วันจันทร์ที่ 
๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ 
อำคำรสุขประพฤต ิ
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ ๘๒.๖๐ 
(๑.๔) หลักสูตร การพัฒนา
ความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิม



๑๑๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ
รัฐสภำของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำจ ำนวน ๓๐ 
คน มีผู้ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๑ วัน 
๑) กำรบรรยำยเรื่อง กำรช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐำน (CPR & 
AED) : วันพุธท่ี ๑๔ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 
นำฬิกำ ณ ห้องประชุม
หมำยเลข ๒๗๐๒ ช้ัน ๒๗ ณ  
อำคำรสุขประพฤต ิ
๒) กำรศึกษำดูงำนด้ำนระบบ
กำรรักษำควำมปลอดภัย : วัน
พุธที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ 
นำฬิกำ ณ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภมู ิ



๑๑๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
ก ำหนดประเมิน) 
(๑.๕) หลักสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสาย
งานวิทยาการ 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งวิทยำกร จำก
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนัก
ก ำกับและตรวจสอบ  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ส ำนักรำยงำน



๑๑๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

กำรประชุมและชวเลข ส ำนัก
กำรพิมพ์ และกลุ่มช่วย
อ ำนวยกำรนักบริหำร รวม
จ ำนวน ๔๓ คน มผีู้ผำ่นกำร
อบรม จ ำนวน ๓๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๗๐ 
(หมำยเหตุ : กลุ่มเป้ำหมำยผู้
เข้ำรับกำรอบรม ซึ่งเป็น
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร
จำกส ำนักท่ีไม่ได้เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยของหลักสูตร 
กำรจัดท ำบทวิเครำะหเ์พื่อ
สนับสนุนงำนตดิตำม 
เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏริูป
ประเทศ และกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำน
วิชำกำร) 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๒ วัน 
วันจันทร์ที่ ๓ – วันอังคำรที่ ๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นำฬิกำ ณ 
ห้องประชุมหมำยเลข ๒๗๐๒ 



๑๑๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ช้ัน ๒๗ ณ  อำคำรสุข
ประพฤต ิ
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
ก ำหนดประเมิน) 
(๑.๖) หลักสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสาย
งานทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 
จำกส ำนักบรหิำรงำนกลำง
และส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  จ ำนวน ๓๐ คน มีผู้



๑๑๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน  
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๒ วัน 
๑) กำรบรรยำยและฝึกปฏิบตัิ
หัวข้อ HR Innovation 
เทคนิคและเครื่องมือในกำร
บริหำร กำรฝึกอบรมเชิงกล
ยุทธ์หลักกำรผลติ ออกแบบ
และเผยแพรส่ื่อเทคโนโลยีกำร
บริหำร : วันอังคำรที่ ๑๙ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมหมำยเลข ๒๗๐๓ ช้ัน 
๒๗ อำคำรสุขประพฤต ิ
๒) กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำร
จัดท ำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
องค์กร : วันพุธท่ี ๒๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
กำรเรยีนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลยั 
สุโขทัยธรรมำธิรำช 
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ



๑๒๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ ๘๕.๒๐ 
(๑.๗) หลักสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสาย
งานวิเทศสัมพันธ์ 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ
เปลี่ยนรูปแบบกำรฝึกอบรม
เป็น Non training) 
- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ 
(ผลผลิต/ผลัพธ์) จ ำนวน ๒ 
หลักสตูร จำกจ ำนวน ๗ 
หลักสตูร 

๒) โครงการพัฒนา
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานด้านนิติ



๑๒๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

บัญญัติและการติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๑ หลักสตูร กำรเสริมสร้ำง
กำรคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง เรื่อง หลักกำรและกำร
ประยุกต์ใช้ Design Thinking 
กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
จ ำนวน ๘๐ คน มผีู้ผำ่นกำร
ฝึกอบรม จ ำนวน ๗๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ 
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๒ วัน 
รุ่นที่ 1  วันพุธท่ี 8 – วัน
พฤหัสบดีที่ 9 มกรำคม 
2563 
รุ่นที่ 2  วันพุธท่ี 15 – วัน
พฤหัสบดีที่ 16 มกรำคม 
2563 



๑๒๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เวลำ 09.00-16.00 นำฬิกำ 
ณ ห้องประชุมหมำยเลข 
๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ อำคำรสุข
ประพฤต ิ
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีผลกำรทดสอบ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รบักำรอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจท่ีก ำหนด คดิเป็น
ร้อยละ ๙๒.๒๕ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ… 
(ยังไม่ครบก ำหนดประเมิน) 
๒.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
กำรด ำรงต ำแหน่งในระดบัท่ี
สูงขึ้น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำรที่
มีคุณสมบัตเิข้ำรับกำรประเมิน



๑๒๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย ระดับปฏิบัติกำร
เลื่อนขึ้นเป็นระดับช ำนำญกำร 
จ ำนวน ๗ คน และระดบั
ช ำนำญกำรเลื่อนขึ้นเป็นระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน ๒๗ 
คน รวมจ ำนวน ๓๔ คน มีผู้
ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓  
ระยะเวลา/สถานที่ : จ ำนวน 
๑ วัน วันอังคำรที่ ๒๖ 
พฤศจิกำยน 256๒ เวลำ 
09.00-16.00 นำฬิกำ ณ 
ห้องประชุมหมำยเลข ๒๗๐๓ 
ช้ัน ๒๗ อำคำรสุขประพฤต ิ
การประเมินผล :  
ผลผลิต : บุคลำกรที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยได้เขำ้รับกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรด ำรง
ต ำแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น 



๑๒๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คดิเป็น
ร้อยละ ๗๓.๕๓ 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับกำร
อบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีก ำหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนงาน 4  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางที่ก าหนด (โครงการร่วม) 
โครงการ 1 
โครงกำรพัฒนำหลักสตูร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในต ำแหน่งนิติกร 
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
บัญญัต ิ
ผลผลิต 
ได้หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำส ำหรับนติิกร 
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
บัญญัต ิ
ผลลัพธ ์
หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำนักกฎหมำยนติิ
บัญญัต ิสอดคล้องกับ

ระดับคะแนน 1 
น ำ (ร่ำง) หลักสูตรกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ต ำแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
กฎหมำยนติิบัญญัติเสนอ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ต ำแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติต่อ 

ระดับคะแนน 1 
        เสนอ (ร่ำง) หลักสูตร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ในต ำแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยคณะ
กรรมกำรฯ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่ำง) หลักสูตรดังกล่ำว และ
ให้น ำเสนอ อ.ก.ร. สรรหำ 
พัฒนำและส่งเสริมสมรรถภำพ
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำยและ

1 โครงการ 1 
โครงกำรพัฒนำหลักสตูร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในต ำแหน่งนิติกร 
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
บัญญัต ิ
ผลผลิต 
ได้หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำส ำหรับนติิกร 
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
บัญญัต ิ
ผลลัพธ ์
หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำนักกฎหมำยนติิ
บัญญัต ิสอดคล้องกับ

ระดับคะแนน 1 
น ำ (ร่ำง) หลักสูตรกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ต ำแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติเสนอ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ต ำแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติต่อ 

ระดับคะแนน 1 
        เสนอ (ร่ำง) หลักสูตร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ในต ำแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติ ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยคณะ
กรรมกำรฯ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่ำง) หลักสูตรดังกล่ำว และ
ให้น ำเสนอ อ.ก.ร. สรรหำ 
พัฒนำและส่งเสริมสมรรถภำพ
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำยและ

1 



๑๒๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
ในด้ำนกำรสนับสนุน
กระบวนกำรนติิบัญญัต ิ

อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำและ
ส่งเสริมสมรรถภำพ
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำย
และระเบียบ พิจำรณำ
เห็นชอบ 
 
ระดับคะแนน 5  
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ต ำแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
กฎหมำย 
นิติบัญญตัิ ต่อ ก.ร. 
พิจำรณำเห็นชอบ 
 
 

ระเบียบ และ ก.ร. พิจำรณำ
เห็นชอบต่อไป  
        ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ 
มอบหมำยให้ส ำนักพัฒนำ
บุคลำกรของทั้งสองส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำไปตรวจสอบและ
แก้ไข (ร่ำง) หลักสตูรดังกล่ำว 
โดยสองส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบ
และแก้ไข (รำ่ง) หลักสูตรฯ 
และส่งไปยังฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรฯ ผ่ำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรหิำรงำน
กลำง ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผ้แทนรำษฎร เพื่อน ำเสนอ 
อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำ และ
ส่งเสริมสมรรถภำพข้ำรำชกำร/อ.
ก.ร. กฎหมำยและระเบียบ และ 
ก.ร. พิจำรณำต่อไป 

ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
บุคลำกรในดำ้นกำร
สนับสนุนกระบวนกำรนติิ
บัญญัต ิ

อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำและ
ส่งเสริมสมรรถภำพ
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำย
และระเบียบ พิจำรณำ
เห็นชอบ 
 
ระดับคะแนน 5  
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ต ำแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมำยนติิบัญญัติ ต่อ 
ก.ร. พิจำรณำเห็นชอบ 

ระเบียบ และ ก.ร. พิจำรณำ
เห็นชอบต่อไป  
        ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ 
มอบหมำยให้ส ำนักพัฒนำ
บุคลำกรของทั้งสองส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำไปตรวจสอบและ
แก้ไข (ร่ำง) หลักสตูรดังกล่ำว 
โดยสองส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบ
และแก้ไข (รำ่ง) หลักสูตรฯ 
และส่งไปยังฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรฯ ผ่ำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรหิำรงำน
กลำง ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผ้แทนรำษฎร เพื่อน ำเสนอ 
อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำ และ
ส่งเสริมสมรรถภำพข้ำรำชกำร/อ.
ก.ร. กฎหมำยและระเบียบ และ 
ก.ร. พิจำรณำต่อไป 

แผนงาน 5  การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (โครงการร่วม) 
โครงการ 
โครงกำรพัฒนำหลักสตูร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในต ำแหน่ง

ระดับคะแนน 1 
ด ำเนินกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรในสำยงำน

        ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

3 โครงการ 
โครงกำรพัฒนำหลักสตูร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในต ำแหน่ง

ระดับคะแนน 1 
ด ำเนินกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรในสำยงำน

        ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

3 



๑๒๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

วิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำร
นิติบัญญตั ิ
ผลผลิต 
ได้หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำส ำหรับวิทยำกร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติ
บัญญัต ิ
ผลลัพธ ์
หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำนักวิชำกำร 
นิติบัญญตัิสอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
บุคลำกรในดำ้นกำร
สนับสนุนกระบวนกำรนติิ
บัญญัต ิ

ประเภทวิทยำกำร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัต ิ
ระดับคะแนน 3 
ได้ร่ำงหลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน
ประเภทวิทยำกำร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัต ิ
ระดับคะแนน 5  
น ำเสนอหลักสูตร/แนว
ทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรใน
สำยงำนประเภทวิทยำกำร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ
ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลให้ควำม
เห็นชอบ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้ร่วมศึกษำแนวทำงกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน
ประเภทวิทยำกำรให้เป็น
นักวิชำกำรนิติบัญญัติ โดยได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสตูร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ในต ำแหน่งวิทยำกรให้เป็น
นักวิชำกำรนิติบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่ำง
กำรเสนอหลักสตูรดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้ควำม
เห็นชอบหลักสตูรดังกล่ำว
ต่อไป 

วิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำร
นิติบัญญตั ิ
ผลผลิต 
ได้หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำส ำหรับวิทยำกร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติ
บัญญัต ิ
ผลลัพธ ์
หลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำนักวิชำกำรนิติ
บัญญัต ิสอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
ในด้ำนกำรสนับสนุน
กระบวนกำรนติิบัญญัต ิ

ประเภทวิทยำกำร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัต ิ
ระดับคะแนน 3 
ได้ร่ำงหลักสตูร/แนวทำงกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน
ประเภทวิทยำกำร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัต ิ
ระดับคะแนน 5  
น ำเสนอหลักสูตร/แนว
ทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรใน
สำยงำนประเภทวิทยำกำร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ
ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้ควำมเห็นชอบ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้ร่วมศึกษำแนวทำงกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน
ประเภทวิทยำกำรให้เป็น
นักวิชำกำรนิติบัญญัติ โดยได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสตูร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ในต ำแหน่งวิทยำกรให้เป็น
นักวิชำกำรนิติบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่ำง
กำรเสนอหลักสตูรดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้ควำม
เห็นชอบหลักสตูรดังกล่ำว
ต่อไป 
 
 
 

แผนงาน 6  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
โครงการ 
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
โครงกำรด้ำนพัฒนำ

ระดับคะแนน 1 
โครงกำรที่น ำมำท ำควำม 
ตกลงเพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำ 

ระดับคะแนน 1 
โครงกำรที่น ำมำท ำควำมตกลง
เพื่อประเมินผลลัพธ์และควำม
คุ้มค่ำของโครงกำร มีกำร

1 โครงการ 
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
โครงกำรด้ำนพัฒนำ
บุคลำกรของส่วนรำชกำร

ระดับคะแนน 1 
โครงกำรที่น ำมำท ำควำม 
ตกลงเพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำ 

ระดับคะแนน 1 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ด าเนินการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา

2.5 



๑๒๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร 
ผลผลิต 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ได้มีกำรประเมิน ผลผลติ 
ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำ
ตำมแนวทำงและวิธีกำร
ประเมินท่ีก ำหนดใน
ภำพรวมของโครงกำรด้ำน
พัฒนำบุคลำกรตำมที่
ก ำหนด  
 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำรประเมินผล
ผลิต ผลลัพธ์ และควำม
คุ้มค่ำในกำรพัฒนำ
บุคลำกร  
เพื่อประโยชน์ในกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 
 

ของโครงกำร มีกำรจดัท ำ
รำยละเอียดโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติงบประมำณ  
โดยมีกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำร
จัดท ำครบถ้วนสมบูรณ์ 
สำมำรถน ำไปพิจำรณำ
ประเมินผลลัพธ์และควำม
คุ้มค่ำของกำรด ำเนิน
โครงกำรได้ตำมแนวทำงใน
คู่มือกำรประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ที่ใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหนำ้ส่วน
รำชกำร 
ระดับคะแนน 3 
โครงกำรที่น ำมำท ำควำม 
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำร ด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตัวช้ีวัดในมิติ

จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร
เพื่อขออนุมัติงบประมำณ โดย
มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และรำยละเอียดกำรจัดท ำ
ครบถ้วนสมบรูณ์ สำมำรถ
น ำไปพิจำรณำประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของกำร
ด ำเนินโครงกำรได้ตำม
แนวทำงในคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์และควำม
คุ้มค่ำของโครงกำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ที่ใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรมำ
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหนำ้ส่วน
รำชกำร จ ำนวน ๑๐ โครงกำร 
ดังนี ้
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรคดิ
สร้ำงสรรค์  และนวัตกรรม 
๒. โครงกำรเสริมสร้ำง 
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำร 

สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ได้มีกำรประเมิน ผลผลติ 
ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำ
ตำมแนวทำงและวิธีกำร
ประเมินท่ีก ำหนดใน
ภำพรวมของโครงกำรด้ำน
พัฒนำบุคลำกรตำมที่
ก ำหนด  
 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำรประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำ
ในกำรพัฒนำบุคลำกร  
เพื่อประโยชน์ในกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 
 
 

ของโครงกำร มีกำรจดัท ำ
รำยละเอียดโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติงบประมำณ  
โดยมีกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำร
จัดท ำครบถ้วนสมบูรณ์ 
สำมำรถน ำไปพิจำรณำ
ประเมินผลลัพธ์และควำม
คุ้มค่ำของกำรด ำเนิน
โครงกำรได้ตำมแนวทำงใน
คู่มือกำรประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ที่ใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหนำ้ส่วน
รำชกำร 
ระดับคะแนน 3 
โครงกำรที่น ำมำท ำควำม 
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำร ด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตัวช้ีวัดในมิติ

บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ 
ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการด้านพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยให้ประเมินความ
คุ้มค่าโครงการที่เป็นการ
ฝึกอบรมในห้องเรยีนซึ่งมี
หลักสตูรฝึกอบรมที่ชัดเจนทุก
โครงการ ทั้งนี้ ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลได้จัดท ำแนว
ทำงกำรประเมินควำมคุม้ค่ำ
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรด ำเนินกำรตำมกรอบ
ตัวช้ีวัดดังกล่ำวข้ำงต้น 



๑๒๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ประสิทธิผล มติิ
ประสิทธิภำพ และมิติ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์ และควำม
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ ๖๐ 
ระดับคะแนน 5  
 โครงกำรที่น ำมำท ำควำม
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำร ด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตัวช้ีวัดในมิติ
ประสิทธิผล  
มิติประสิทธิภำพ และมติิ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์ และควำม
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐  
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร พร้อมเสนอ
ปัญหำ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๓. โครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
๔. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสตูรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ด ี
๕. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพือ่รองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) บนพ้ืนฐำน
สมรรถนะ  
๖. โครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร เพื่อรองรับแผน
สืบทอดต ำแหน่ง   
    (Succession plan) 
๗. โครงกำรพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับภำษำอังกฤษส ำหรับ
บุคลำกรด้ำนต่ำงประเทศ 
๘. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้ภำษำอำเซียน ประกอบด้วย 
๒ โครงกำร  

ประสิทธิผล มติิ
ประสิทธิภำพ และมิติ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์ และควำม
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ ๖๐ 
ระดับคะแนน 5  
 โครงกำรที่น ำมำท ำควำม
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำ 
ของโครงกำร ด ำเนินกำร
บรรลเุป้ำหมำยตัวช้ีวัดในมติิ
ประสิทธิผล มติิ
ประสิทธิภำพ และมิติ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์ และควำม
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ ๘๐  
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร พร้อมเสนอ
ปัญหำ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ประกอบกับกำรพิจำรณำ
โครงกำร หลักสตูร และ
กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรที่
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิ
รำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบตัิ
กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมทั้ง กำรจ ำแนกประเภท
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
น ำมำสู่กำรก ำหนดโครงกำรที่
เป็นกำรฝึกอบรมในห้องเรยีน
ซึ่งมีหลักสตูรฝึกอบรมที่จะ
น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำให้
ชัดเจน โดยก ำหนดให้ประเมิน
ควำมคุ้มค่ำ 
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรที่
มีควำมส ำคัญสอดคล้องและ
สนับสนุนควำมส ำเร็จของ
ภำรกิจส ำนักงำน ซึ่งเป็น



๑๒๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

     (๑) โครงกำรฝึกอบรม
หลักสตูร ภำษำจีนกลำง 
(ระดับต้น) 
     (๒) โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสตูร ภำษำอินโดนีเซีย 
(ระดับต้น) 
๙. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้ภำษำต่ำงประเทศอื่น
(โครงกำรพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ ส ำหรบั
บุคลำกรด้ำน 
    ต่ำงประเทศ : หลักสตูร 
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับกลำง – สูง) 
๑๐. โครงกำรฝึกอบรมผู้น ำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร 

หลักสตูรฝึกอบรม 
ในห้องเรียน (Classroom 
Training) ที่จัดโดยส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ และมี
วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยให้
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน น ำไปสู่ประโยชน์
ต่อองค์กรหรือผูร้ับบริกำร 
เพื่อให้สำมำรถน ำไปประเมิน
ควำมคุ้มค่ำ 
ทุกมิติ ส ำหรับก ำหนด
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรที่
จะน ำมำประเมินควำมคุม้ค่ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
มีจ ำนวน ๑๐ หลักสูตร และมี
กำรด ำเนินกำรแล้ว ดังนี ้
  1. หลักสูตร กำร
จัดท ำบทวิเครำะห์เพื่อ
สนับสนุนงำนตดิตำม 
เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏริูป
ประเทศ และกำรด ำเนินกำร



๑๓๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำน
วิชำกำร 
  2. หลักสูตร กำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ 
  3. หลักสูตร กำร
เสรมิสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน 
  4. หลักสูตร กำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจรัฐสภำ 
  5. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร 
  6. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 



๑๓๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกร
บุคคล 
  7. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์    
  ๘. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๙. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
  ๑๐. หลักสตูร กำร
เสรมิสร้ำงกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และนวตักรรม และ
กำรเป็นผูป้ระกอบกำรภำครัฐ 
เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
 ทั้งนี้ ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลได้ก ำหนด
ตัวช้ีวัด รำยละเอียดตัวช้ีวัด 



๑๓๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

และน้ ำหนักของตัวช้ีวัดกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำร
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ทั้ง ๓ มติิ ได้แก่ มิติ
ประสิทธิภำพ มิติประสิทธิผล 
และมติิผลกระทบ ซึ่ง
สอดคล้องตำมหลักวิชำกำร
และคู่มือกำรประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของโครงกำรที่
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำร เพื่อควำมชัดเจน
ในกำรวัดผลส ำเร็จของ
โครงกำร โดยโครงกำรดำ้น
พัฒนำบุคลำกรแต่ละหลักสูตร
ที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำได้
มีกำรจัดท ำรำยละเอียดของ
โครงกำรที่มีหัวข้อครบถ้วน
สมบูรณ์ตำมคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์และควำม
คุ้มค่ำของโครงกำรทีส่่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำรระบุ



๑๓๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ตัวช้ีวัดกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำทั้ง ๓ มิติ เพื่อเสนอ
เลขำธิกำรวุฒสิภำพิจำรณำ
อนุมัติด ำเนินโครงกำร ซึ่ง
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้
คะแนนของตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ ใน
ระดับคะแนนท่ี ๑ และขณะนี้
อยู่ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำร/
หลักสตูร รวมทั้ง กำรติดตำม
ประเมินผลกำรน ำควำมรู้จำก
กำรไปใช้ประโยชน์  
ระดับคะแนน 3 
โครงการที่น ามาท าความตกลง 
เพื่อประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าของโครงการ ดังกล่าว
ข้างต้น มีการด าเนินการ
ประเมินมิติประสิทธิภาพ 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ 
หลักสตูร ซึ่งผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายในการ
ประเมินมิติประสิทธิภาพทุก
หลักสตูร และประเมินมิติ
ประสิทธิผล เรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งผ่าน



๑๓๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เกณฑต์ัวช้ีวัดและคา่เป้าหมาย
ในการประเมินมิติ
ประสิทธิภาพทุกหลักสูตร 
แล้วดังนี ้
 1. หลักสูตร กำร
จัดท ำบทวิเครำะห์เพื่อ
สนับสนุนงำนตดิตำมฯ 
ด ำเนินกำรจัดหลักสตูร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว 
  2. หลักสูตร กำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำมฯ ด ำเนินกำรจดั
หลักสตูรเรียบร้อยแล้ว โดยมี
กำรประเมินมติิประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว 
  3. หลักสูตร กำร
เสรมิสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์ฯ ด ำเนินกำร
จัดหลักสูตรเรยีบร้อยแล้ว โดย
มีกำรประเมินมิติประสิทธิภำพ 
และมติิประสิทธิผลเรียบร้อย
แล้ว 



๑๓๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

  4. หลักสูตร กำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจรัฐสภำ 
ด ำเนินกำรจัดหลักสตูร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว 
  5. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร 
ด ำเนินกำรจัดหลักสตูร
เรียบร้อยแล้ว โดยกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว 
  6. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
ข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกร
บุคคล ด ำเนินกำรจดัหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร



๑๓๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ประเมินมิติประสิทธิภำพ และ
มิติประสิทธิผลเรียบร้อยแล้ว 
  7. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์ อยู่ระหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสตูร
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของเชื่อไวรัสโคโร
นำ ๒๐๑๙ (Covid-19) 
  ๘. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มี
กำรจัดหลักสตูรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรด้ำนเทคโนโลโลยี
สำรสนเทศแล้ว และอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์แพรร่ะบำด
ของเชื่อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(Covid-19) ส ำหรับข้ำรำชกำร
กลุ่มอื่น 



๑๓๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

 ๙. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ มีกำร
ด ำเนินกำรจัดหลักสตูรแล้ว 
และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงกิจกรรมใหส้อดคล้อง
กับสถำนกำรณ์แพรร่ะบำด
ของเชื่อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(Covid-19) 
  ๑๐. 
หลักสตูร กำรเสริมสร้ำงกำร
คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง ด ำเนินกำรจัดหลักสตูร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ     
แผนงาน  การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิานให้แก่บุคลากร 
โครงการ  ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 1 ๑ โครงการ 1 ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 1 ๒ 



๑๓๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

พัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัให้แก่
บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร   
ผลผลิต 
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
อบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและกำร
สร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
ผลลัพธ ์
๑. มีผูผ้่ำนหลักเกณฑ์กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยรำยปีที่ก ำหนด 
๒. บุคลำกรสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีมำเสริมกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 มีแผนปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  
  มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  
  มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ 
ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. คณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ฯ มีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ ตลุำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแผนพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ มี
รำยละเอียดกจิกรรม ดังน้ี 
 ๑.๑ คณะอนุกรรมกำร
ก ำหนดทักษะและพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
พิจำรณำรำยงำนผลกำรศึกษำ
วิเครำะหเ์พื่อทบทวน 
แนวทำงกำรพัฒนำทักษะ 
ด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
จ ำนวน ๑ ฉบับ  

   พัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัให้แก่
บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ผลผลิต 
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
อบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและกำร
สร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
ผลลัพธ ์
๑. มีผูผ้่ำนหลักเกณฑ์กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยรำยปีที่ก ำหนด 
๒. บุคลำกรสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีมำเสริม 
กำรปฏิบัติงำนใหม้ี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 

 มีแผนปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  
  มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓  
  มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 3 
 ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ 
ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. ส่วนรำชกำรส ำกดัรัฐสภำ 
ได้มีคณะกรรมกำรฯ ร่วมกัน
เพื่อศึกษำ วิเครำะห์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ดังนี ้
     (๑) คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำรำยงำนศึกษำ 
วิเครำะห์กำรพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ และร่ำงแผน 
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
     (๒) คณะอนุกรรมกำรร่ำง
จัดท ำแผนพัฒนำทักษะดำ้น
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำย  บทบำทและ
พฤติกรรมที่คำดหวัง  
     (๓) เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์



๑๓๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

 ประเมินผลก่อนและหลัง
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำใน
แต่ละกลุ่ม  
ระดับคะแนน 5  
 ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ  
ในแต่ละกลุ่มประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ด ำเนินกำรติดตำมผลกำร
น ำไปใช้สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนภำยหลังกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ  
 จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล 
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำที่
ก ำหนด จ ำนวน ๑ ฉบับ 
ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
กำรด ำเนินกำร ปัญหำ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

 ๑.๒ จัดท ำแผนพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนกำร 
ด ำเนินงำนในกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ จ ำนวน 
๔ กลุ่มเป้ำหมำย คือ 
 (๑) กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ 
เลขำธิกำร  รองเลขำธิกำร   
ที่ปรึกษำ และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก 
 (๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และ
เจ้ำพนักงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
 (๓) กลุ่มผู้ท ำงำนดำ้น
นโยบำยและงำนวิชำกำร 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ยกเว้น
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
 (๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน 

 ประเมินผลก่อนและหลัง
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำใน
แต่ละกลุ่ม  
ระดับคะแนน 5  
 ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ  
ในแต่ละกลุ่มประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ด ำเนินกำรติดตำมผลกำร
น ำไปใช้สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนภำยหลังกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ  
 จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล 

ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำที่
ก ำหนด จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
กำรด ำเนินกำร ปัญหำ 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว 
๒. ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
โดยคณะกรรมกำรฯ จดัท ำ
แผนกำรพัฒนำทักษะดำ้น
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ กำร
ก ำหนดจุดมุ่งหมำย กำรเลือก
เนื้อหำ กำรจัดเนื้อหำ รูปแบบ
วิธีกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับ 
เนื้อหำและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม วิธีกำร  ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
กิจกรรมกำรฝึกอบรม และ
กำรประเมินผล 
และวิธีกำรประเมินผล 



๑๔๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ยกเว้น  
เจ้ำพนักงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
๑.๓ ด ำเนินกำรจัดท ำ
หลักสตูรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ ซึ่งจะมุ่งเน้นเปำ้หมำย
ในกำรทบทวนกระบวนงำน 
และปรับเปลีย่นกำรท ำงำน
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล ส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำย ๔ กลุ่ม  
จ ำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก ่
 (๑) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับ
ผู้บริหำร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ 
 (๒) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลย ี

(๒) จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ทักษะดิจิทัลของบุคลำกร
สังกัดรัฐสภำ จ ำนวน ๔ กลุ่ม 
ดังนี้  

๑. มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๑ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ส ำหรับผู้บริหำร) - 
ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี 
๒๕๖๒ 

๒. มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๒ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ส ำหรับกลุ่มผู้ท ำงำนด้ำน
นโยบำยและวิชำกำร) ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ยกเว้น นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

๓. มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร



๑๔๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

 (๓) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร 
 (๔) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน
คณะอนุกรรมกำรฯ 
มอบหมำยให้หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ให้เป็นไปตำม
แผนพัฒนำทักษะฯ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓  
 ๑.๔ จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓  
๒. การประเมินผลทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภา

พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๓ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำหรับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ และเจ้ำ
พนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร ์

๔. มีแผนปฏิบตัิกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๔ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำหรับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรในต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ยกเว้นเจำ้
พนักงำนคอมพิวเตอร ์

 (๓) เสนอคณะอนุกรรม 
กำรฯ เห็นชอบหลักสูตร 
ภำยใต้แผนกำรพัฒนำทักษะ
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
๓. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล



๑๔๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ  
๒๕๖๓  

  ๒.๑ ด ำเนินกำรออกแบบ
แบบประเมินทักษะด้ำนดิจิทัล
ของข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เพือ่ประเมินควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะกำร
ใช้งำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และน ำข้อมูลผล
กำรประเมินทักษะดจิิทัลของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
มำใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำร
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
โดยจดักำรประเมินทักษะด้ำน
ดิจิทัล ให้แก่ข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ๒ 
กลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุม่ผู้

ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ 
ส ำหรับกลุ่มที่ ๓ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลย ีพร้อมจัดท ำกำร
ประเมินผลก่อนและหลังกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ ดังนี้ 
โครงการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ 
๑. หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
กลุ่มที่ ๑ กลุม่ผู้ปฏิบัติงำน
เฉพำะด้ำนเทคโนโลย ี
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบตัิงำนเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยไีด้แก่ 
ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เจ้ำ



๑๔๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ท ำงำนด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร และกลุม่ผู้ปฏิบัติงำน
อื่นทุกคน 
  ๒.๒  ด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบประเมินทักษะดิจิทัล
ออนไลน์ส ำหรับประเมิน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
  ๒.๓  ด ำเนินกำรจัดท ำ
เอกสำรควำมรู้ประกอบกำร
ประเมินทักษะดิจิทัลของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
  ๒.4 ด ำเนินกำรจดัประเมิน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะด้ำนดิจิทัล  ระหว่ำง
วันท่ี ๑๗ มีนำคม - วันท่ี ๗  
พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักสำรสนเทศ ในหัวข้อวิชำ
ดังนี ้

พนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และพนักงำนรำชกำรต ำแหน่ง
นักวิชำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศจ ำนวน ๓๒ คน มี
ผู้ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน ๒๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ : 
วันพุธท่ี ๑๘ และวันศุกร์ที่ ๒๐ 
มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๐๐ นำฬิกำ  
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 
๑๓ อำคำรสุขประพฤต ิ
การประเมินผล : 
ผลผลิต :  ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ี
ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ผลลัพธ์ :  ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
คิดเป็นร้อยละ................(ยังไม่



๑๔๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

 (๑) วิชำคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 
(Computer Basics) เป็นกำร
ทดสอบควำมรู้พื้นฐำน
คอมพิวเตอร์ ท้ังในด้ำน  
Hardware และ Software 
และควำมรู้พื้นฐำนของ
ผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์  
 (๒) วิชำระบบออนไลน์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(Internet Online Basics) 
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ด้ำน
กำรใช้อีเมล์ และอินเทอร์เนต็ 
ได้แก่ E-mail, Web 
Browser, Upload-
Download  
 (๓) วิชำพื้นฐำนกำรใช้งำน
โปรแกรมประมวลผลค ำ 
(Word Processing Basics) 
เป็นกำรทดสอบควำมรู ้
พื้นฐำนด้ำนโปรแกรม
ส ำนักงำนส ำเร็จรูป ส ำหรับ
กำรใช้ผลิตผลงำนด้ำนเอกสำร 
เช่น กำรท ำรำยงำนกำรท ำ

ครบระยะเวลำกำร
ประเมินผล) 
หมายเหตุ: อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกระบวนกำรจดั
ฝึกอบรม 
 



๑๔๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

จดหมำย กำรจัดรูปแบบของ
เอกสำร เป็นต้น 
 (๔) วิชำพื้นฐำนกำรใช้งำน
โปรแกรมตำรำงค ำนวณ 
(Spreadsheets Basics) เป็น
กำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำน 
ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำน
ส ำเรจ็รูป ส ำหรับกำรใช้
ผลิตผลงำนด้ำนกำรค ำนวณ 
เช่น ท ำตำรำงค ำนวณ 
ท ำกรำฟ วิเครำะห์ข้อมูล และ 
กำรเขียนสูตรค ำนวณ 
 (๕) วิชำพื้นฐำนกำรใช้งำน
โปรแกรมน ำเสนอข้อมูล 
(Presentation Basics) เป็น
กำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำน
ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำน
ส ำเรจ็รูป ส ำหรับกำรใช้
ผลิตผลงำนด้ำนกำรน ำเสนอ
ด้วย ข้อควำม รูปภำพ เสียง 
และภำพเคลื่อนไหว 
ทั้งนี้ เนื่องจำกมำตรกำรกำร
ควบคุมกำรแพรร่ะบำดของ



๑๔๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
ส ำนักสำรสนเทศ จึงขอเลื่อน
กิจกรรมกำรประเมินทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ออกไปก่อน 
จนกว่ำสถำนกำรณ์ของโรค
ดังกล่ำวสงบลง 
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ดังนี้  
 ๓.๑ จัดฝึกอบรมระหว่ำงวันท่ี 
๑ เมษำยน – ๓๐ พฤษภำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๓.๒  ด ำเนินกำรขออนุญำต
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
จัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัล  จ ำนวน ๓ หลักสตูร  
(๑) หลักสตูรฝึกอบรมพัฒนำ



๑๔๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลย ี
(๒) หลักสตูรฝึกอบรมพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่ผู้
ผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและงำน
วิชำกำร 
(๓) หลักสตูรฝึกอบรมพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน  
 ๓.๓  ฝึกอบรมในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ที่ ๒ เว็บไซต์ คือ 
(๑) ศูนย์กำรจดักำรควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร URL : 
https://citkm.parliament. 
go.th 
(๒) เว็บไซตร์ะบบกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองของส ำนักงำน ก.พ. 
URL: https://learn.ocsc. 
go.th 



๑๔๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๔. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำทักษะดำ้น
ดิจิทัลส ำหรับบคุลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ 
(๑) หลักสตูรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
ส ำหรับกลุ่มผู้บริหำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน ๔๐ คน  
(๒) หลักสตูรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
ส ำหรับกลุ่มผู้ปฏิบตัิงำนด้ำน
เทคโนโลยี  กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน ๖๐ คน 
(๓) หลักสตูรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
ส ำหรับกลุ่มผู้ท ำงำนด้ำน
นโยบำยและวิชำกำร  
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน  
๒๕๐ คน 



๑๔๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

(๔) หลักสตูรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
ส ำหรับกลุ่มผู้ปฏิบตัิงำนอ่ืน
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน  
๒๕๐ คน 
ผลผลิต 
๑. แผนพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ปีงบประมำณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัล จ ำนวน ๔ 
หลักสตูรประกอบด้วย  
  ๑. หลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับ
ผู้บริหำร ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ (ด ำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกปี ๒๕๖๒) 
  ๒. หลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลย ี
  ๓. หลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่ผู้



๑๕๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ท ำงำนด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร 
  ๔. หลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล     
แผนงาน 1  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใชภ้าษาต่างประเทศ     
โครงการ 
โครงกำรพัฒนำหลักสตูร
ด้ำนกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศเบื้องต้น
ให้แก่บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
ผลผลิต 
มีหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำลำว  
(ระดับต้น) และ
ภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
ผลลัพธ ์
๑. หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำลำว 
(ระดับต้น) และ

ระดับคะแนน 1 
ศึกษำ วิเครำะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจำรณำ
เนื้อหำของหลักสตูร 
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนตำม
หลักวิชำกำร เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสตูร 
กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ
ลำว (ระดับต้น) และ
ภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
ระดับคะแนน 3 
 จัดท ำหลักสูตรภำษำลำว 
(ระดับต้น) และภำษำญี่ปุ่น 
(ระดับต้น) แล้วเสร็จ  
โดยมรีำยละเอียดที่ชัดเจน 
อำทิ กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน และเป้ำหมำย

ระดับคะแนน 1 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้ก ำหนดให้มี
กำรพฒันำหลักสูตรภำษำลำว 
(ระดับต้น) และภำษำญี่ปุ่น 
(ระดับต้น) โดยคณะท ำงำน
จัดท ำหลักสูตรของส ำนัก
พัฒนำบุคลำกรได้ศึกษำ
วิเครำะห์ ปจัจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพิจำรณำเนื้อหำของ
หลักสตูรให้มีควำมเป็น
มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร 
เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
หลักสตูรทั้ง 2 ภำษำ โดยให้
ควำมส ำคญัมุ่งเน้นมติิกำร

3 โครงการ 
พัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะและขีด
ควำมสำมำรถกำรใช้
ภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ผลผลิต 
มีกำรจัดท ำหลักสูตรกำร
พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
อังกฤษและสำมำรถ
สนับสนุนภำรกิจของ
รัฐสภำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ผลลัพธ ์
มีกำรน ำหลักสตูรกำร
พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 

ระดับคะแนน 1 
ศึกษำ วิเครำะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจำรณำ
เนื้อหำของหลักสตูร 
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนตำม
หลักวิชำกำร เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสตูร 
กำรพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ 
ระดับคะแนน 3 
จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
โดยมรีำยละเอียดที่ชัดเจน 
อำทิ กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ และเปำ้หมำย
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

ระดับคะแนน 1 
ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
พิจำรณำเนื้อหำของหลักสูตร
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนตำม
หลักวิชำกำร เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ  
ระดับคะแนน 3 
จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ โดย
มีรำยละเอียดที่ชัดเจน อำทิ 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ และเปำ้หมำย
ผลผลติ ผลลัพธ์ 
 

5 



๑๕๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)  
มีควำมเหมำะสม 
๒. ด ำเนินกำรน ำหลักสตูร
พัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศท่ีได้
ก ำหนดในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไป
ด ำเนินกำร  
 

ผลผลติ ผลลัพธ์ เสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรจดัท ำ
หลักสตูรที่ก ำหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
กำรปฏิบัติงำนในวงงำน
รัฐสภำ ประกอบกับมี
ข้ำรำชกำรแจ้งควำมประสงค์
ศึกษำเรียนรู้ภำษำลำวและ
ภำษำญี่ปุ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ภำษำญี่ปุ่นมีกลุ่มงำนในส ำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งสำมำรถ
ประสำนควำมร่วมมือ 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือกำร
พัฒนำทักษะด้วยวิธีอื่น
นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรมได ้
ระดับคะแนน 3 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร ได้จัดท ำ
หลักสตูรภำษำลำว (ระดับต้น) 
และภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
แล้วเสร็จ โดยมีรำยละเอียดที่
ชัดเจน อำทิ กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน และเป้ำหมำย
ผลผลติ ผลลัพธ์ โดยไดเ้สนอ
หลักสตูรภำษำลำว (ระดับต้น) 

อังกฤษไปใช้ด ำเนินกำร
ฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ  

ระดับคะแนน 5 
รำยงำนผลกำรจดัท ำ
หลักสตูรที่ก ำหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

ระดับคะแนน 5 
จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดท ำ
หลักสตูรที่ก ำหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

และภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
ต่อเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรให้ควำมเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว 
ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ไดด้ ำเนินกำรน ำ
หลักสตูรพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศท่ีได้ก ำหนด
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้แก่ หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และภำษำจีน 
(ระดับต้น) ไปด ำเนินกำร
พัฒนำบุคลำกร โดยเป็นกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ
อินโดนีเซีย (ระดับ ๑) และ
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำจีน (ระดับ ๑) โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
          1. โครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอำเซียน 
(ภำษำอินโดนีเซยี ระดับ 1)  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

             ก ำหนดจัดอบรม
เดือนเมษำยน – พฤษภำคม 
2563 กลุ่มเปำ้หมำย : 
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน  
20 คน  
          2. โครงพัฒนำทักษะ
กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 
(ภำษำจีน ระดับ 1) 
             ก ำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนเดือนเมษำยน – 
มิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 
หลักสตูรละ 20 คน  
    ทั้งนี้ เนื่องจำกมี
สถำนกำรณ์โรคระบำด 
โควิท 19 จึงได้มีกำรเลื่อน
กำรจัดโครงกำรไปก่อน และ
พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำ
ในรูปแบบอื่นเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
ระดับคะแนน ๕ 



๑๕๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ไดร้ำยงำนผล
กำรจัดท ำหลักสตูรที่ก ำหนด 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ของกำร
ด ำเนินกำร ปญัหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เสนอ
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
รับทรำบเรียบร้อยแล้ว 
ผลผลิต 
มีหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำลำว (ระดบัต้น) 
และภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
 
 
 

แผนงาน 2  การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร     
โครงการ 1 
พัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้

ระดับคะแนน 1 
 ศึกษำวิเครำะห์ และ
ทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษในรูปแบบ 
e-Learning 
 ก ำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของ

ระดับคะแนน 1 
 ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ 
และทบทวนแนวทำงกำร
พัฒนำภำษำอังกฤษในรูปแบบ 
e-Learning 
 มีกำรก ำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของกลุ่มเปำ้หมำยที่

๑ โครงการ 
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ของข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรที่เป็น

ระดับคะแนน 1 
 ก ำหนดหลักสูตรกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
 ด ำเนินกำรจัดหลักสตูร
ที่ก ำหนดแล้วเสร็จ บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 3 

ระดับคะแนน 1 
 ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนด้ำน 
นิติบัญญตัิและกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ หลักสูตร

๑ 



๑๕๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
ผลลัพธ ์
๑. บุคลำกรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำ และ
ฝึกอบรมหลักสตูรกำร
พัฒนำทักษะและขีด
ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
๒. มีผูผ้่ำนกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยรำยปี
ที่ก ำหนด และผู้ผ่ำนกำร
อบรมน ำทักษะ
ภำษำอังกฤษไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน หรือด้ำนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 

กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำภำษำอังกฤษใน
รูปแบบ e-Learning ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม
พัฒนำ เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรให้ควำมเห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
มีกำรด ำเนินกำรจดั
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5 
 มีกำรด ำเนินกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำแล้วเสร็จ บรรลตุำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 มีกำรตดิตำมประเมินผล
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำทักษะ 
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำ ผลผลติ/
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ

ได้รับกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ
ในรูปแบบ e-Learning ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ส ำหรับในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ส ำนักพัฒนำ
บุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ได้
ด ำเนินกำรน ำหลักสูตรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ ไป
ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร 
โดยเป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษให้กับบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ใน ๒ รูปแบบ 
ดังนี ้
๑. โครงกำรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เบื้องต้นในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ก ำหนดจัดต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 4 รุ่น ดังน้ี 
- รุ่นที่ 3 วันท่ี 15 ตลุำคม 
2562 – วันท่ี 31 ธันวำคม 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ  
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ผลลัพธ ์
๑. บุคลำกรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำ และ
ฝึกอบรมหลักสตูรกำร
พัฒนำทักษะและขีด
ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 
๒. มีผูผ้่ำนกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยรำยปี
ที่ก ำหนด และผู้ผ่ำนกำร
อบรมน ำทักษะ
ภำษำอังกฤษไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน หรือด้ำน 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร/
กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ 
ระดับคะแนน 5 
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ ตำมที่
หลักสตูรที่ก ำหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ของข้ำรำชกำรส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
มีรำยละเอียด ดังนี ้
๑) จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
และการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  
หลักสตูรกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ต ำแหน่งนิติกรหรือวิทยำกรที่
จ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน 
จ ำนวน 15 คน 
(๑) การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  
(e-Learning) 



๑๕๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

2562 มีผูผ้่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน 26 คน  
- รุ่นที่ 4 วันท่ี 15 มกรำคม 
2563 – วันท่ี 31 มีนำคม 
2563 
- รุ่นที่ 5 วันท่ี 15 เมษำยน 
2563 – วันท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 
- รุ่นที่ 6 วันท่ี 15 กรกฎำคม 
2563 – วันท่ี 30 กันยำยน 
2563 
๒. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสตูร ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรปฏิบัติงำน (ระดับกลำง/
ระดับสูง)   
ก ำหนดจัดฝึกอบรมเดือน
มีนำคม 2563 กลุ่มเป้ำหมำย 
: บุคลำกรผู้ใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 20 
คน โดยได้ด ำเนินกำรเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำทักษำะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษดังกล่ำว
ตอ่เลขำธิกำรสภำ

- วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวำคม 
๒๕๖๒ –วันศุกร์ที ่๑๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๑ ช้ัน ๒๗ 
อำคำรสุขประพฤต ิ
อยู่ระหว่างด าเนินการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(๒) การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวำคม 
๒๕๖๒ –วันศุกร์ที่ ๑๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อม
ฝึกอบรมเพื่อทบทวนและ
เพิ่มเตมิควำมรูจ้ำกบทเรยีน
ออนไลน์ จ ำนวน ๘ ครั้ง  
ครั้งละ ๓๐ นำที อบรมทุกวัน
พุธ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ 
นำฬิกำ 
(ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว) 
(๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
English Camp 
- ก ำหนดจัดในในช่วงไตรมำส
ที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ (๒ วัน ๑ คืน)
หมายเหตุ : เนื่องจำก



๑๕๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ผู้แทนรำษฎรและได้รับควำม
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์
โรคระบำดโควิท 19 จึงได้มี
กำรเลื่อนกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลักสตูร 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ปฏิบัติงำน (ระดับกลำง/
ระดับสูง) ไปก่อน  

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
เชื้อโรคโควดิ 19 ส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร English Camp 
นั้น อำจจะต้องเปลีย่นแปลง
รูปแบบวิธีกำรฝึกอบรมใหม่ 
ในรูปแบบ Non Training 
หรือกำรเรียนรูผ้่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเอง  
(e-Learning) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ี
ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ……..…
(ยังไม่ได้สรุปผลประเมิน 
เนื่องจำกกิจกรรมยังไมเ่สร็จ
ทั้งกระบวนกำร) 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน



๑๕๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ได้ ร้อยละ……..…(ยังไม่ได้
สรุปผลประเมิน เนื่องจำก
กิจกรรมยังไม่เสรจ็ทั้ง
กระบวนกำร) 
 

โครงการ 2  
โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่
บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอินโดนีเชีย (ระดับ
ต้น) และภำษำจีน (ระดบั
ต้น) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ผลลัพธ ์
1. มีผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอินโดนี
เชีย (ระดับต้น) และ
ภำษำจีน (ระดับต้น) ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน เป็นไป

ระดับคะแนน 1 
 จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอินโดนีเชีย 
(ระดับต้น) และภำษำจีน 
(ระดับต้น) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรให้ควำม
เห็นชอบ  
 ก ำหนดแนวทำงกำร
ติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
ระดับคะแนน 3 
 มีกำรด ำเนินกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำทักษะภำษำอินโดนี
เชีย (ระดับต้น) และ
ภำษำจีน (ระดับต้น) 

ระดับคะแนน 1 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ไดจ้ัดท ำ
แผนกำรพัฒนำทักษะภำษำ
อินโดนีเซีย และภำษำจีน  
(ตำมแผนพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำอำเซียน+ 3) รวมทั้ง
แนวทำงกำรติดตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรของปีท่ีผ่ำนมำ และ
ได้เสนอเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรให้ควำมเห็นชอบ
แผนกำรพัฒนำดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้ว  
         ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้ก ำหนด
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร 

๑     



๑๕๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ตำมเป้ำหมำยรำยปีที่
ก ำหนด  
๒. ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำ
ทักษะภำษำอินโดนเีชีย  
(ระดับต้น) และภำษำจีน 
(ระดับต้น) ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนหรือด้ำนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แล้วเสร็จ บรรลตุำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ด ำเนินกำรติดตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรมใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
น ำควำมรูไ้ปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 
ระดับคะแนน 5 
 มีกำรตดิตำมประเมินผล
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำทักษะทักษะภำษำ 
อินโดนีเชีย (ระดับต้น) และ
ภำษำจีน (ระดับต้น) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำ ผลผลติ/
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรพัฒนำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัญหำ อุปสรรค และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 โดยได้จดัท ำโครงกำร
พัฒนำทักษภำษำต่ำงประเทศ
ให้แก่บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ดังนี ้
1. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้ภำษำอำเซียน (ภำษำ
อินโดนีเซีย ระดับ 1)  
ก ำหนดจัดอบรมเดือนเมษำยน 
– พฤษภำคม 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 20 คน  
2. โครงพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 
(ภำษำจีน ระดับ 1) 
ก ำหนดจัดฝึกอบรมเดือนเดือน
เมษำยน – มิถุนำยน 2563 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 
หลักสตูรละ 20 คน  



๑๖๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 รำยงำนผลกำรติดตำม
กลุ่มเป้ำหมำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์
โรคระบำดโควิท 19 จึงได้มี
กำรเลื่อนกำรจัดโครงกำรไป
ก่อน 
 

กลยุทธ์ที่ 4  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองคก์ร     
แผนงาน 1  การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในส่วนราชการ 
โครงการ 
   จัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร 
ผลผลิต 

ระดับคะแนน 1 
 พัฒนำ/ปรับปรุงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ โดยให้มีควำม
สอดคล้องและสนบัสนุน
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
รวมทั้ง มีกระบวนกำร

ระดับคะแนน 1 
 ด ำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
แผนกำรจดักำรควำมรู้ โดยให้
มีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำร รวมทั้ง มี

1 โครงการ 
   จัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร 
ผลผลิต 

ระดับคะแนน 1 
 พัฒนำ/ปรับปรุงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ โดยให้มีควำม
สอดคล้องและสนบัสนุน
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
รวมทั้ง มีกระบวนกำร

ระดับคะแนน 1 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ และ
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน

1 



๑๖๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำรและมีมำตรฐำน
ตำมเกณฑ์คณุภำพกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำรตำมแผน 
กำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งมี
มำตรฐำน และส่งเสริม 
กำรปฏิบัติงำนใหม้ี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจดักำร
ภำครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 
๔  กำรวัด กำรวเิครำะห์ 
และกำรจัดกำรควำมรู ้
 จัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบ
ในกำรด ำเนินกำรและ
ติดตำมผลสมัฤทธ์ิกำร
จัดกำรควำมรู้  
โดยเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรให้ควำมเห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
  ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ให้บรรลุ
เป้ำหมำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 5 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ ปัญหำ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) ใน
หมวดที่ ๔ กำรวดั กำร
วิเครำะห์ และกำรจัดกำร
ควำมรู้ แล้วเสร็จ  
 จัดท ำแผนกำรจดักำร
ควำมรู ้(Knowledge 
Management : KM) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖3 เพื่อเป็นกรอบในกำร
ด ำเนินกำรและติดตำม
ผลสัมฤทธ์ิกำรจดักำรควำมรู้ 
โดยเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ให้ควำมเห็นชอบแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้ว 
 

มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำรและมีมำตรฐำน
ตำมเกณฑ์คณุภำพกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ 
ผลลัพธ ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ ซึ่งมี
มำตรฐำน และส่งเสริม 
กำรปฏิบัติงำนใหม้ี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจดักำร
ภำครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 
๔  กำรวัด กำรวเิครำะห์ 
และกำรจัดกำรควำมรู ้
 จัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบ
ในกำรด ำเนินกำรและ
ติดตำมผลสมัฤทธ์ิกำร
จัดกำรควำมรู้  
โดยเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรให้ควำมเห็นชอบ 
ระดับคะแนน 3 
  ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ให้บรรลุ
เป้ำหมำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 5 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ ปัญหำ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ โดยได้มีกำรทบทวน
และวิเครำะห์ข้อมลู 
ประกอบด้วย แผนปฏิบตัิ
รำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ พ.ศ. 2563-2565 
นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน และ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
เกณฑ์คณุภำพกำรบรหิำร
จัดกำรภำครัฐ (Public 
Sector Management 
Quality Award: PMQA) 
รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี 3 
น ำมำสู่กำรก ำหนด 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำร



๑๖๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ด ำเนินกำร/กำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน 
ประกอบด้วย 

๑. กำรก ำหนด
ควำมรูส้ ำคัญ โดยมหีลักใน
กำรพิจำรณำคัดเลือกควำมรู้
ส ำคัญเพื่อน ำมำด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ คือ 
๑) ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
สนับสนุนแผนปฏิบตัิรำชกำรฯ 
พ.ศ. 2563 – 2565  
๒) ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องส ำคญั
เร่งด่วนหรือปญัหำส ำคัญ และ 
๓) ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร โดยก ำหนด 
องค์ควำมรู้ส ำคญัที่น ำมำ
จัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.๑ กำร
สนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำ
ในกำรติดตำม เสนอแนะและ



๑๖๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
กำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมี
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส ำนัก
กรรมำธิกำร 1 ส ำนัก
กรรมำธิกำร 2 ส ำนัก
กรรมำธิกำร 3 และส ำนัก
นโยบำยและแผน 
 ๑.๒ กำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ โดยมี
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส ำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ ส ำนักกำร
ต่ำงประเทศ ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
 ๑.๓ กำรสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนโดยใช้กำรจัดกำร
ควำมรู้ โดยมผีู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ ทุกส ำนักและกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน 



๑๖๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

๒. สรำ้งวัฒนธรรม
กำรเรยีนรู้ โดยให้ทุกส ำนัก
และกลุม่ตรวจสอบภำยในมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้และใช้กำร
จัดกำรควำมรู้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน และมีกำร
ประชำสมัพันธ์กำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้ง ให้มีกำรยกย่องชมเชย
เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจและ
แรงจูงใจในกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู ้

๓. กำรจดักำร
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ โดย
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ และ
กระบวนกำรบริหำร 
กำรเปลีย่นแปลง มีควำม
สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมินสถำนะของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  
ซึ่งมุ่งเน้นให้มีกำรรวบรวม



๑๖๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ควำมรู้ภำยในและภำยนอก 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และใช้องค์
ควำมรู้ในกำรแก้ปญัหำและ
พัฒนำให้เกิดนวัตกรรม และ
กำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best 
Practice) รวมทั้ง มีกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีใช้สนับสนุนกำร
จัดกำรควำมรู้ และตดิตำมกำร
น ำองค์ควำมรู้มำใช้ประโยชน์
หรือน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
 น ำแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้น
ไปสู่กำรปฏิบตัิโดยมีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งเลขำธิกำรวุฒสิภำได้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
๖ ก.พ. 2563 โดยแผน
ดังกล่ำวแบ่งออกเป็น  
๔ แผนงำน ประกอบด้วย 
แผนงำนท่ี ๑ กำรจดัท ำองค์



๑๖๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ควำมรู้และนวัตกรรม 
แผนงำนท่ี ๒ กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ 
แผนงำนท่ี ๓ กำรสื่อสำรและ
ประชำสมัพันธ์กำรจัดกำร
ควำมรู้  
แผนงำนท่ี ๔ กำรตดิตำม
ประเมินผลกำรจดักำรควำมรู้ 
ซึ่งมีกิจกรรมตำมกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management Process) 
และกระบวนกำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) 
เพื่อให้เกิดกำรรวบรวมและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้บคุลำกร
มีกำรเรียนรู้แกไ้ขปัญหำ 
พัฒนำและต่อยอดในกำรน ำ
องค์ควำมรู้ไปใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
และกำรสรำ้งนวัตกรรม ซึ่งส่ง



๑๖๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
และรำชกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ อันเป็น 
กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
เรียนรู้ขององค์กร ตลอดจน
สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรฯ คือ ผู้รบัผิดชอบกำร
จัดท ำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมก ำหนดขอบเขตและ
แนวทำงกำรด ำเนินกำร กำร
จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และกำรประชำสัมพันธ์
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนงาน 2  การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง     
โครงการ 
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองของส ำนักงำน
เลขำธิกำร 

ระดับคะแนน 1 
มีแนวทำงกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองของบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

ระดับคะแนน 1 
ส ำนักพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ไดจ้ัดท ำ

1 โครงการ 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(IDP : Individual 

ระดับคะแนน 1 
มีแนวทำงกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองของบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

ระดับคะแนน 1 
มีแนวทำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี

๑ 



๑๖๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

สภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
มีกำรจัดท ำแนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกร 
ด้วยวิธีกำรเรียนรูด้้วย
ตนเองที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรูด้้วย
ตนเองเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

มีรำยละเอียด อำทิ กิจกรรม
ในกำรพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
และกำรติดตำมผล 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
เรียนรูด้้วยตนเองตำม
แนวทำงที่ก ำหนด ร้อยละ 
๘๐  
ระดับคะแนน 5 
 ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
เรียนรูด้้วยตนเองตำม
แนวทำงที่ก ำหนด ร้อยละ 
๑๐๐ 
 รำยงำนผลกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยวิธีกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง ปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
 
 

แผนกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรูด้้วยตนเองส ำหรบั
บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เพื่อเป็นแนวทำงกำร
เรียนรูด้้วยตนเองของบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยมีรำยละเอียด 
อำทิ กิจกรรมในกำรพัฒนำ 
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำใน
กำรพัฒนำ และกำรติดตำม
ผล โดยมีกิจกรรมกำรพัฒนำ 
ดังนี้   
1. กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยกำร
เรียนรูด้้วยตนเองจำกคู่มือกำร
เรียนรู้ของส ำนักงำน ก.พ. และ
ควำมรู้ในวงงำนรัฐสภำ 
2. กำรพัฒนำบุคลำกรสำยงำน
ต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรพัฒนำ
นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม 
(Non Classroom Training)  
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล ด้วยวิธีกำร

Development Plan) 
กิจกรรมกำรเรียนรูด้้วย
ตนเอง 
(Self-development) 
ผลผลิต 
มีกำรจัดท ำแนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำร
เรียนรูด้้วยตนเองที่ชัดเจน
และเป็นระบบ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรูด้้วย
ตนเองเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

มีรำยละเอียด อำทิ กิจกรรม
ในกำรพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำย 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
และกำรติดตำมผล 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
เรียนรูด้้วยตนเองตำม
แนวทำงที่ก ำหนด  
ร้อยละ ๘๐  
ระดับคะแนน 5 
 ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
เรียนรูด้้วยตนเองตำม
แนวทำงที่ก ำหนด ร้อยละ 
๑๐๐ 
 รำยงำนผลกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยวิธีกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง ปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

รำยละเอียด อำทิ กิจกรรมใน
กำรพัฒนำ กลุ่มเปำ้หมำย 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ และ
กำรติดตำมผล 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนฯ 
เกี่ยวกับบทบำทของโค้ชกับ
กำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี ้
โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP:IndividualDevelop
mentPlan) 
กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ บทบาท
ของโค้ชกับการพัฒนา
บุคลากร : โค้ชเพ่ือการรู้คิด
ต้านทุจริตสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนและ
ข้ำรำชกำรที่เป็น



๑๖๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
3. กำรพัฒนำบุคลำกรผ่ำน
ระบบ e-Lernning  
3.1 e-Lernning ของส ำนัก
พัฒนำบุคลำกร ได้แก่ หลักสูตร
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ กระบวนกำรตรำกฎหมำย    
และทักษะภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 
3.2 หลักสตูร e-Lernning 
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) 
กรมบัญชีกลำง และ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ทั้งนี้ แผนกำรพัฒนำระบบ
กำรเรยีนรู้ด้วยตนเองดังกล่ำว
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอควำม
เห็นชอบจำกเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร 
 

คณะกรรมกำรชมรม
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้ำนทุจรติ ส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 
รวมจ ำนวน ๙๒ คน  
มีผู้ผำ่นกำรอบรม จ ำนวน  
๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๑๗ 
ระยะเวลา/สถานที:่ 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกรำคม 
๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ นำฬิกำ 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ช้ัน 
๒๗ อำคำรสุขประพฤต ิ
 
 
การประเมินผล : 
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รบักำรฝึกอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจท่ีก ำหนด คดิเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  



๑๗๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ

คะแนน 
โครงการ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล  (ยังไม่
ครบก ำหนดในกำรประเมิน) 
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
หมายเหตุ : กำรด ำเนิน
กิจกรรมยังไม่เสร็จสิ้น 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
โรคระบำด (โควิด 19) จึงท ำให้
กำรด ำเนินกิจกรรมต้องเลื่อน
กำรด ำเนินกิจกรรมออกไปก่อน
จนกว่ำสถำนกำรณ์จะปกติ 



๑๗๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพชวีิตของทรัพยากรบุคคล     
แผนงาน 1  การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหม้ีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชวีิตส่วนตัว 
โครงการ 
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก
ของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
เสรมิสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
ได้ผลผลิตตำมแผนท่ี
ก ำหนดไว ้
โดยเพิ่มเติมกำรพัฒนำ
ศักยภำพก ำลังคนภำครัฐ 

ระดับคะแนน 1 
 ประเมินสถำนภำพ 
ศึกษำ และวิเครำะห์ปจัจัย 
เพื่อก ำหนดแผนเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกของบุคลำกร 
 มีแผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
และแผนเสรมิสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ต่อบุคลำกรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
อำทิ อินทรำเน็ต วำรสำร 
เว็บไซต ์
 
 

ระดับคะแนน 1 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ คณะกรรมกำร
เสรมิสร้ำงควำมผำสุกของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรมีกำรส ำรวจ
ควำมผำสุกและควำมผูกพัน
ของบุคลำกร เพื่อเป็นกำร
ประเมินสถำนภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนควำมผำสุก
เพื่อควำมผูกพันของ
บุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี 
โดยแบ่งเป็นกำรส ำรวจ
ควำมผำสุกจำควำมพึงพอใจ
ในปัจจัยด้ำน  
๑) สภำพแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนกำรท ำงำน และ 
๒) ระบบสวัสดิกำร และ 

๓ โครงการ 
กำรยกระดับคณุภำพชีวิต
และกำรสรำ้งควำมผูกพัน
ของบุคลำกร ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ผลผลิต 
มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตำมโครงกำร/กจิกรรมที่
ก ำหนด 
ผลลัพธ ์
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
และมสีุขอนำมัยที่ด ี
เพื่อประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

ระดับคะแนน 1 
 ประเมินสถำนภำพศึกษำ 
และวิเครำะห์ปจัจัย เพื่อ
ก ำหนดแผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกของบุคลำกร 
 มีแผนเสรมิสร้ำงควำม
ผำสุกของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
และแผนเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ต่อบุคลำกรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
อำทิ อินทรำเน็ต วำรสำร 
เว็บไซต ์
 
 

ระดับคะแนน ๑ 
๑. ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ โดยคณะท ำงำน
จัดท ำและก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลด ำเนินกำรตำม
แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้จดัท ำแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 - 2565 โดยได้
ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมลูจำก
ผลการส ารวจความสุข 

๓ 



๑๗๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ให้พร้อมเข้ำสูส่ังคม
สูงอำยุในแผน 
ผลลัพธ ์
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
และมสีุขอนำมัยที่ดี  
เพื่อประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน 

ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุกของ
บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรและแผน
เสรมิสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 5  
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตและ
สุขอนำมัยภำยหลังกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน
เสริมสรำ้งควำมผำสุกของ
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรและแผน
เสริมสรำ้งควำมผูกพันของ
บุคลำกรส ำนักงำน

ส ำรวจควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อองค์กรในปัจจัย
ด้ำน ๑) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
และ ๒) กำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ ซึ่งผลกำร
ส ำรวจควำมผำสุกปรำกฏว่ำ 
บุคลำกรมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำก คดิเป็นร้อยละ 
๗๐ ส่วนผลส ำรวจควำม
ผูกพัน ปรำกฏว่ำ บุคลำกรมี
ควำมผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๖ แต่ทั้งนี้ก็มีประเด็น
ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 
อำทิ ปัจจัยด้ำนกำร
เสรมิสร้ำงสภำพแวดล้อม  
ควรมีกำรดูแลรักษำควำม
สะอำดของสถำนท่ีท ำงำน 
และเตรียมแผนภำวะฉุกเฉิน
ในอำคำรให้พร้อม ปัจจัย
ด้ำนกำรส่งเสริมสวสัดิกำร 
ควรเสริมกำรจัดพื้นท่ี
พักผ่อนและพบปะของ

ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผนเสรมิสร้ำง
ควำมผำสุกของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
และแผนเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน 5  
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตและ
สุขอนำมัยภำยหลังกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุกของ
บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำและแผน
เสรมิสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ด้วยเครื่องมือ 
(Happinometer) ที่
ศูนย์วิจัยความสุขคนท างาน
แห่งประเทศไทยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็น
ผู้ส ารวจ ซึ่งครอบคลุมมติิ
ควำมสุข ๙ มิติ ควำมผูกพัน
องค์กร และสมดลุชีวิต 
รวมทั้ง ทบทวนควำม
สอดคล้องกับนโยบำยและ
แนวทำงด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
เช่น ยุทะศำสตร์องค์กร ยุ
ทะศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ และ 
เกณฑ์ PMQa เป็นต้น เพื่อ
เป็นกรอบแนวทำง
ด ำเนินกำรในระยะ ๔ ปี 
 แผนดังกล่ำวมีกำร
ก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด



๑๗๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ 
อุปสรรค และผลส ำรวจ
ข้อเสนอแนะ  
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

บุคลำกร รวมทั้งจัดกำร
บ้ำนพักสวัสดิกำรเพิ่มเติม 
ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ของบุคลำกรต้องเป็น
รูปธรรมมำกข้ึน รวมทั้งกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน 
(PMS) กำรปรับปรุงและ
พัฒนำให้เกิดประโยชน์กับ
บุคลำกรและองค์กร ปัจจัย
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ในองค์กร กำรสื่อสำรภำยใน
หน่วยงำนต้องรวดเร็ว และ
ให้ข้อมูลสร้ำงควำมเข้ำใจใน
ทิศทำงเดียวกัน 
- ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรมีแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก และ
แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ โดยเป็นแผนระยะ 

 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค 
และผลส ำรวจข้อเสนอแนะ  
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
 

เป้ำประสงค์ โดยใช้ข้อมูล
จำกผลส ำรวจฯ ในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยระยะยำว ที่
ชัดเจน ตั้งแต่ปี 62 - 65 ทั้ง
ในระดับภำพรวมของแผน  
คือ ร้อยละของคะแนน
ค่ำเฉลี่ยควำมสุขในภำพรวม
องค์กรจำกกำรส ำรวจ
ควำมสุข คุณภำพชีวิต และ
ควำมผูกพันในองค์กรด้วย
แบบส ำรวจ Happinometer 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกปี 
2561 ซึ่งมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 61.7 โดยมี
เป้ำหมำยค่ำคะแนนเฉลี่ย
ควำมสุขภำพรวมองค์กร ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๖2.
๗ รวมทั้ง  
กำรวิเครำะห์คำ่ควำมผูกพัน 
ซึ่งมีควำมสมัพันธ์สูงกับคำ่
ควำมสุข โดยก ำหนดแผนงำน 
เพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ ๓ แผนงำน 



๑๗๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

๕ ปี ซึ่งได้มีกำรแจ้งเวียนให้
หน่วยงำนภำยในทรำบ ท้ังนี้ 
แผนดังกล่ำวแบ่งเป็น ๒ 
แผน โดยจะมีแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุกของ
บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ที่มีแผนงำน/กิจกรรม/
โครงกำรที่เสรมิสร้ำงใน
ปัจจัยสภำพแวดล้อม และ
ปัจจัยกำรส่งเสริมสวัสดิกำร 
และแผนเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรที่มีแผนงำน/
กิจกรรม/โครงกำรที่
เสรมิสร้ำงในปัจจัยด้ำนกำร
สร้ำงแรงจูงใจและปัจจัย
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ในองค์กร โดยปัจจัยทั้งหมด
ของทั้ง ๒ แผน ได้มีกำร
ประเมินสถำนภำพกำร
ด ำเนินงำนและมี

ประกอบด้วย แผนงำนท่ี ๑. 
เสรมิสร้ำงให้คนท ำงำนมี
ควำมสุข (Happy People) 
แผนงำนท่ี ๒ เสริมสร้ำงให้ท่ี
ท ำงำนน่ำอยู่ (Happy 
Home) และแผนงำนท่ี ๓ 
เสรมิสร้ำงชุมชนสมำนฉันท์ 
(Happy Teamwork)  ซึ่งมี
แผนปฏิบัติกำร 4 ปี ที่ได้
ก ำหนดโคงกำร/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ครอบคลมุมิติควำมสุข ๙ 
มิติ คือ มิติ ๑) สุขภำพกำยดี 
๒) ผ่อนคลำยดี ๓) น้ ำใจดี ๔) 
จิตวิญญำณดี ๕) ครอบครัวดี 
๖) สังคมดี ๗) ใฝ่รู้ดี ๘) 
สุขภำพเงินดี และ ๙) กำรงำน
ดี โดยได้มีกำรแจ้งเวียนแผน
ดังกล่ำวให้บคุลำกรรับทรำบ 
และกำรสื่อสำรทำงช่องทำง
ต่ำง ๆ  เช่น อินทรำเน็ต 
Application LINE  และ



๑๗๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ข้อเสนอแนะฯ ตำมที่กล่ำว
ไว้ในข้อท่ีผ่ำนมำ ซึ่งน ำไปสู ่
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม
แผนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
- มีกำรแจ้งทำงระบบ 
Intranet ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่
บุคลำกร ดังน้ี 
(๑) แผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและแผนเสริมสร้ำง
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
(๒) รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมผำสุกและควำมผูกพัน
ของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ 

Facebook ของส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ 
๒. มีกำรส ำรวจควำมสุข
องค์กรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปี 2562 
โดยศูนย์วิจยัควำมสุข
คนท ำงำนแห่งประเทศไทย 
สถำบันวิจัยประชำกรและ
สังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
ด้วยเครื่องมือ 
HAPPINOMETER ซึ่งได้
น ำเสนอผลส ำรวจควำมสุข
ขององค์กร รวมถึงควำมพึง
พอใจ ควำมผูกพัน องค์กร 
และสมดลุชีวิต โดยผลจำก
กำรส ำรวจพบว่ำ ค่ำคะแนน
เฉลี่ยควำมสุขของใน
ภำพรวมองค์กร มีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6๒.๑ 
ซึ่ง อยู่ในระดับ “Happy” 
หรือ “มีความสขุ”  ซึ่งมีค่ำ
คะแนนเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 
ที่ผ่ำนมำ (61.7) และมติิที่มี
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(๓) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเสริมสรำ้ง
ควำมผำสุกและกำร
เสรมิสร้ำงควำมผูกพันของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร ที่ ๘๔๑/
๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 
(๔) ภำพกิจกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลำกรทรำบ
ควำมเคลื่อนไหวเกีย่วกับ
กำรด ำเนินกำรสร้ำงควำม
ผำสุกและควำมผูกพันจำก
สิ่งที่น ำเสนอดังกล่ำว 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรตำมแผน 
โดยในรอบ ๖ เดือน (๑ 
ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ ได้มีกำร
ด ำเนินกำรไปแล้ว โดยสรุป 
ดังนี ้

ค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
จิตวิญญำณดี มีค่ำคะแนน
เฉลี่ย เท่ำกับ ๗๐.๔ ส่วนมิติ
ที่มคี่ำเฉลีย่ต่ ำที่สดุ คือ 
สุขภำพเงินด ีมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๗ อยู่ใน
ระดับ “Unhappy” หรือ 
“ไม่มีควำมสุข”รองลงมำคือ 
มิติผ่อนคลำยด ี
ร้อยละ 55.4 และมติิสังคม
ดี ร้อยละ 58.7 ส่วนในด้ำน
ควำมผูกพันพบว่ำ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๖๙.๓ 
ซึ่งมีค่ำคะแนนเพิม่ขึ้นจำกปี 
2561 ท่ีผ่ำนมำ (69.3) 
โดยได้มีกำรจำกผลกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงค่ำคะแนนเฉลี่ย
ควำมสุขรำยมิติ และค่ำ
คะแนนเฉลี่ยควำมผูกพันใน
ภำพรวม พบว่ำ ปัจจัย
ควำมสุขทั้ง ๙ ประกำร มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมผูกพัน
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๑. แผนกำรเสรมิสร้ำงควำม
ผำสุกของบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำร
เสรมิสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดี
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน 
พบว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรมีกำร
ด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำอำคำร
สถำนท่ีให้พร้อมรับต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้
อย่ำงเหมำะสม โดยมี
แผนกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร
และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไปยัง
อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ซึ่งมี
คณะกรรมกำรเข้ำมำ
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
พร้อมท้ังมีกำรควบคุม 
ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนใน
อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ใหม้ี
ควำมเรยีบร้อย นอกจำกน้ี
แล้วยังมีแผนรองรับกำร
ระบำดของโรค COVID-

ของบุคลำกรอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติค่อนข้ำงสูงและมีทิศ
ทำงบวก ดังนั้น หำกค่ำ
คะแนนเฉลี่ยควำมสุขแต่ละ
มิติเพิ่มขึ้น จะสัมพันธ์กับค่ำ
คะแนนควำมผูกพันที่เพิ่มขึ้น
ด้วย ซึ่งมิติกำรงำนดี มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมผูกพัน
สูงสุด และรองลงมำคือ มิติ
น้ ำใจดี Heart) และมิติสังคม
ดี (Happy Society) 
ตำมล ำดับ จึงควรให้
ควำมส ำคัญกับปรับปรุงและ
พัฒนำควำมสุขในมิติดังกล่ำว
เป็นล ำดับแรก 
๓. คณะจัดท ำและก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผล
ด ำเนินกำรตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุกฯ ไดม้ี
กำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
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2019 ซึง่เป็นสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงท ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดากร พบว่ามีการดูแล
สวัสดิการได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึง โดยเฉพาะการดูแล
สุขภาพของบุคลากรซึ่งจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพและ
ติดตามผลการรักษา และ
ในขณะที่มีการระบาดของ
โรค COVID-2019 ไดม้ีการ
แจกจ่ายแอลกอฮอล์  
เจลล้างมือไปยังทุกส านัก
อย่างทั่วถึงไม่ขาด พร้อมท้ัง
มีมาตรการ work from 
home และสลับกันมา
ปฏิบัติงาน เพื่อลดความ
แออัดที่จะเป็นความเสี่ยงต่อ
การระบาดของโรค 
๒. แผนการเสริมสร้างความ
ผูกพันส านักงานเลขาธิการ

ควำมผูกพันฯ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน ซึ่งได้มี
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิ
กำรฯ แลว้เสรจ็ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ รวมทั้ง กำร
น ำเสนอผลส ำรวจควำมสุข
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ พร้อมทั้งปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพื่อเป็นแนวทำงด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ 2563 
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
และแจ้งเวียนรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนฯ ให้
บุคลำกรรับทรำบ และกำร
สื่อสำรทำงช่องทำงตำ่ง ๆ  เช่น 
อินทรำเนต็ Application LINE  
และFacebook ของส ำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบคุคล เป็น
ต้น 
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สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การ
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่ามีการ
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจากโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย สผ. ด าเนินการเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) แผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
และการบริหารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) ยังต้องรอ
ผลความคืบหน้าผลการ

๔. ประชุมคณะท างานจดัท า
และก ากับ ตดิตาม 
ประเมินผลด าเนินการตาม
แผนเสริมสร้างความผาสุก
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนว
ทางการเสรมิสร้างความ
ผาสุก พัฒนาคณุภาพชีวิต
และความผูกพันของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งท่ีประชุมได้ทบทวนผล
การด าเนินงานและผล
ส ารวจความสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
ผ่านมา รวมทั้ง การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามกรอบแผน ๔ ปี ซึ่ง
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ด าเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง
ต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมี
ความผูกพันและ 
รู้สึกเป็นส่วนส าคัญต่อ
องค์กร 
พบว่า ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ด าเนินการได้ค่อนข้างดี โดย
มีการสื่อสารแจ้งเวียน
แผนปฏิบัตริาชการรายปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการสัมมนา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อย้ายไปสู่อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ท่ีมีการสื่อสารและ
เตรียมการให้บุคลากรมี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
คือ ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักการคลังละ
งบประมาณ และส านัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้รับทราบถึงโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะต้อง
ด าเนินการประจ า และมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องในปี 
๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้น าไปสู่
การปฏิบัต ิ 
ตลอดจน ทบทวน
องค์ประกอบของ
คณะท างาน โดยที่ประชุมมี
มติให้มีตัวแทนบุคลากรจาก
ทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเป็นคณะท างาน 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและ
เครือข่ายสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผน



๑๘๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ความพร้อมมาโดยตลอด 
และเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินการ
ระบาดของโรค COVID-
2019 ก็มีการสื่อสาร
มาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานไดเ้ป็นอย่างดี 
ซึ่งมีระบบการประชุม
สื่อสารทางไกลในระหว่างท่ี
มีการปฏิบตัิงานอยู่ที่พัก
อาศัย มีระบบการลงเวลา
และการมอบหมายติดตาม
ผลงานท่ีได้ใช้งานจริง 

เสรมิสร้างความผาสุกฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
๕. ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้มีการปรับปรุง
ค าสั่งคณะท างานฯ โดยมี
การแต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าและก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนเสริมสร้างความ
ผาสุก พัฒนาคณุภาพชีวิต
และความผูกพันของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ซึ่งมี
ตัวแทนบุคลากรจากทุก
ส านักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเป็นคณะท างาน เพื่อ
ท าหน้าท่ีในการจัดท าแผน
เสรมิสร้างความผาสุก 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ



๑๘๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ตามแผนฯ และ รายงานผล
การด าเนินการตามแผนฯ 
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
๖. มีการจัดโครงกำรส่งเสริม
ควำม สัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข 
กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสตูร “กำร
บริหำรจดักำรองค์ควำมรูสู้่
ควำมสุขในกำรท ำงำน 
(Routine to Happiness: 
R2H) ในวันท่ี 16 - 17 
มีนำคม 2563 เวลำ 
09.00 - 16.00 นำฬิกำ 
ณ ห้องประชุมหมำยเลข 
2703 ช้ัน 27 อำคำรสุข
ประพฤติ กลุม่เป้ำหมำย 
ได้แก่ คณะท ำงำนจัดท ำและ
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก 



๑๘๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจยั
ความสุขคนท างานแห่ง
ประเทศไทยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งได้มี
กำรวิเครำห์ผลส ำรวจ
ควำมสุขในปี พ.ศ. 2562 
เพื่อก ำหนดกิจกรรมในกำร
เสรมิสร้ำงควำมผำสุกและ
ควำมผูกพันองค์กร ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของบุคลำกรมำกข้ึน 
๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว ไดม้ีการสื่อสาร
แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 - 2565 ซึ่งมีกรอบ



๑๘๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมที่จะต้องด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ท้ัง 3 แผนงำน ให้
คณะท ำงำน ซึ่งมีตัวแทน
ของทุกส ำนักรับทรำบ และ
สื่อสำรไปยังส ำนักเพื่อ
ด ำเนินกำรในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมเพื่อ
สังคมต่ำง ๆ ที่ทุกส ำนักมี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นต้น 
๘. มีแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตำมกรอบของแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 - 2565 ซึ่ง
โครงกำร/กิจกรรม ๓ 
แผนงำน ครอบคลมุมิติ
ควำมสุข ๙ มิติ และ



๑๘๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

สอดคล้องกับผลส ำรวจ
ควำมสุข ประจ ำ ๒๕๖๒ 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 จะเร่งปรับปรุงและ
พัฒนำ 
มิติสุขภำพเงินดี ซึ่งผล
ส ำรวจควำมสุขในภำพรวม
องค์กรอยู่ในล ำดับต่ ำที่สุด 
โดยเฉพำะประเด็นด้ำนกำร
ออม และมิติในล ำดับ
รองลงมำได้แก่ มิตผิ่อน
คลำยดี และมิตสิังคมดี  โดย
ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
เพื่อเสรมิสร้ำงควำมสุขแก่
บุคลำกร โดยค ำนึงถึง
กลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับผล
กำรส ำรวจดังกล่ำวด้วย เช่น 
กลุ่มข้ำรำชกำรที่บรรจุใหม่ 
และกำรเตรีมควำมพร้อมให้ผู้
ใกล้เกษียณ เป็นต้น ทั้งนี้ 
กำรด ำเนินกำรดังกลำ่ว
บำงส่วนไดม้ีกำรด ำเนินกำร



๑๘๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

อย่ำงต่อเนื่องตำมกรอบแผน
ฯ ระยะ 4 ปี ซึ่งครอบคลุม
กำรด ำเนินงำนใน ปีพ.ศ. 
๒๕๖๓ ต่อเนื่องแล้ว เช่น 
กำรดูแลสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน กำรดูแลดำ้น
สวัสดิกำร กำรพัฒนำ
บุคลำกร เป็นต้น และ
ส ำหรับในบำงประเด็นที่ได้
จำกกำรส ำรวจในปีท่ีผ่ำนมำ 
รวมทั้ง ข้อคิดเห็นจำกกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร ได้มีกำ
รวบรวมเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 และจะ
น ำเสนอเลขำธิกำรวุฒสิภำ
ต่อไป 
ระดับคะแนน 3 
มีการด าเนินการตามกรอบ
ของแผนเสรมิสร้ำงควำม
ผำสุก พัฒนำคณุภำพชีวิต
และควำมผูกพันของ
บุคลำกรส ำนักงำน



๑๘๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 - 
2565 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปไดด้ังนี ้
แผนงำนท่ี 1 เสริมสร้ำงให้
คนท ำงำนมีควำมสุข 
(Happy People) 
๑.1 ส่งเสริมควำมสุขของ
บุคลำกรตำมสถำนกำรณ์
ควำมจ ำเป็นของบุคลำกร 
- จัดโครงกำรส่งเสริมควำม 
สัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสตูร “กำร
บริหำรจดักำรองค์ควำมรูสู้่
ควำมสุขในกำรท ำงำน 
(Routine to Happiness: 
R2H) ในวันท่ี 16 - 17 
มีนำคม 2563 เวลำ 
09.00 - 16.00 นำฬิกำ 
ณ ห้องประชุมหมำยเลข 



๑๘๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

2703 ช้ัน 27 อำคำรสุข
ประพฤติ กลุม่เป้ำหมำย 
ได้แก่ คณะท ำงำนจัดท ำและ
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
- จัดโครงกำรจดัสวสัดิกำร
เพิ่มเตมิและกำรสร้ำงกำร
พึ่งพำตนเอง เพื่อให้ควำมรู้
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพด้ำน
โภชนำกำร กำรดูแลสุขภำพ
ด้ำนกำรออกก ำลังกำย เมื่อ
วันท่ี 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 
2563 โดยนำยแพทย์สง่ำ 
ดำมำพงษ์ และ กำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรท ำ
หน้ำกำกอนำมัย และกำรท ำ



๑๘๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

เจลล้ำงมือ เพื่อเป็นกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันเช้ือไวรัสโค
โรนำ ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๙ 
เม.ย. 2563 
๑.๓ ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรทำง
กำรเงินของบุคลำกร 
- การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันท่ี 
๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 
๑.4 ส่งเสริมให้บุคลำกร
เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
อย่ำงมีคุณธรรม
จริยธรรม 



๑๙๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

- โครงการเรยีนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้บริหารระดับส านักข้ึนไป 
และข้าราชการที่มิได้ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งาน ได้แก่ ประเภทวิชาการ
ระดับเชียวชาญ และระดบั
ช านาญการพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
จ านวน 161 คน จัดวันท่ี 12 
- 14 พ.ย. 62 ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ส านักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แผนงำนท่ี ๒ เสริมสร้ำงให้ท่ี
ท ำงำนน่ำอยู่ (Happy 
Home) 
2.๑ ปรับปรุงและพัฒนำ
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
- กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
บริเวณสถำนที่ท ำงำนให้



๑๙๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

มีควำมพร้อมใช้งำน และ
กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำมแผน
บ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน 
โดยกลุ่มงำนอำคำร
สถำนที่ ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง  
๒.2 ดูแลดำ้นควำมปลอดภัย
และสวัสดิภำพในกำรท ำงำน 
- ดูแลด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการท างานของ
บุคลากร ในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) สรุปไดด้ังนี ้
- มีค าสังส านักงานเลขาธิกา
วุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
จัดการถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID - 



๑๙๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

19) ส านักงานเลขาธิกา
วุฒิสภา 

- มีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำปฏิบตัิงำนภำยในท่ี
พักอำศัย กรณสีถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (COVID – 19) เพื่อ
ลดกำรเคลื่อนย้ำย และ
ควำมแออัดในกำรท ำงำนอัน
เป้นกำรช่วยป้องกัดและ
ยับยั้งกำรระบำดของเชื่อ
ไวรัส โดยได้ด ำหนดแนวทำง 
เช่น วิธีกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติรำชกำร รูปแบบวัน
เวลำสถำนท่ีกำรปฏิบตัิงำน 
กำรลงเวลำปฏิบตัิงำน เป็น
ต้น ก ำหนดช่วงระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำนภำยในที่พัก
อำศัยจนถึงวันท่ี ๑๕ 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 



๑๙๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

- มีมาตรการคัดกรองบุคคล
ก่อนเข้าอาคารสถานท่ี การ
ตรวจวัดอุณหภมูิ การจดัจุด
บริการเจลแอลกอฮอล์ และ
การแจกจ่าย 
แอลกอฮอลเ์จลและ
หน้ากากอนามัย ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน 
และบุคลากรอย่างทั่วถึง 
- มีการตรวจวดัอุณหภูมิ 
แอลกอฮอลฆ์่าเช้ือ ส าหรับผู้
ที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึง 
การจัดที่น่ังประชุม.ให้มีการ
เว้นระยะห่าง 
ตามหลัก Social 
Distancing เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-
2019)   
รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการ



๑๙๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ประชุมออนไลน์ เช่น  
Webex  Zoom เป็นต้น 
- กลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ี
ส ำนักบริหำรงำนกลำงจดัทีม
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรท ำ
ควำมสะอำดเช็ดแอลกอฮอล์
ห้องประชุม บริเวณทำงเข้ำ
อำคำร ตู้ atm เครื่องสแกน
นิ้ว หน้ำลิฟท์ และกำรฉดี
พ่นน้ ำยำฆ่ำเช้ือบรเิวณ
ภำยในอำคำรสุขประพฤติ  
๒.๓ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
- มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ี
จ ำเป็นส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนติิบัญญัติ
และกำรติดตำมงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีกำร
จัดหลักสูตร กำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ ข้ำรำชกำรสำย
งำนวิทยำกำร  



๑๙๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

สำยงำนทรัพยำกรบุคคล  
เรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่ำงกำรจดัหลักสูตร
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์ รวมทั้ง กิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมสู่การ
ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันท่ี 26 พ.ย. 2562 
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้าง
ชุมชนสมานฉันท์ (Happy 
Teamwork) 
๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะและได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/
บ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019) เช่น   



๑๙๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

- มีคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอัน
เป็นสำธำรณประโยชน์เพื่อ
สังคมและกิจกรรม
นันทนำกำรของวุฒิสภำ 
โดยมีนำยพีระศักดิ์ พอจิต 
เป็นประธำน ได้มีกำรจัด
กิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และเสรมิสร้าง 
ขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้ประสบภยัพิบัติ สาธารณ
ภัยต่างๆ ตลอดจน
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
ควมทั้ง มีโครงการจติอาสา
เพื่อสังคมวุฒิสภาเพื่อสังคม
วุฒิสภา ซึ่งมีนายวลัลภ ตัง
คณะนรุักษ์ เป็นประธาน ได้
มีการจัดกจิกรรมเพื่อสังคม 
เช่น การแจกหน้าการ
อนามัยให้กับประชาชน เป็น



๑๙๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ต้น ซึ่งมีบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เข้าร่วมด้วย 
- ส ำนักต่ำง ๆ ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้มีกิจกรรมกำรบริจำคเงิน
หรือสิ่งของอันจ ำเป็น 
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019) 
เช่น กำรกรมธรรม์ประกัน
โรค Covid-19 แก่เจ้ำหน้ำที่
ท ำควำมสะอำด เจ้ำหนืท่ี
รักษำควำปลอดภัย, กำร
มอบเงินให้เจ้ำหน้ำที ่
กลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ี 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง เพื่อ
สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่
เจ้ำหน้ำท่ีที่ปฏิบตัิงำนเพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ของ



๑๙๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, 
กำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย 
เจลล้ำงมือ หน้ำกำก Face 
Shield เพื่อแบ่งปันให้แก่
ชุมชนต่ำง ๆ และกำร
บ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ 
ณ สถำนท่ีต่ำง ๆ เป็นต้น 

แผนงาน 2 การส่งเสรมิความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธภิาพและมีความสขุ (Happy Workplace) 
โครงการ 
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข (Happy 
Workplace) 
ผลผลิต 
กำรด ำเนินกำรเพื่อให้
ได้ผลผลิตตำมแผนท่ี
ก ำหนดไว ้
ผลลัพธ ์
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
และมสีุขอนำมัยที่ดี  
เพื่อประสิทธิภำพ และ

ระดบัคะแนน 1 
   ศึกษำวิเครำะห์และ
จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีควำมสุข (Happy 
Workplace) 
 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรและติดตำมกำร
ด ำเนินตำมโครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนเพื่อ
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ

ระดับคะแนน 1 
กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรได้ด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรเสรมิสร้ำง
ควำมผำสุกและควำมผูกผัน
ของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งกำร
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
(Happy Workplace) นั้น  

๓ โครงการ 
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข (Happy 
Workplace) 
ผลผลิต 
มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตำมโครงกำร/กจิกรรมที่
ก ำหนด 
ผลลัพธ ์
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
และมสีุขอนำมัยที่ดี  

ระดับคะแนน 1 
ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร
เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์
และสร้ำงบรรยำกำศ 
ที่เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
(Happy Workplace) 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรเพื่อส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (Happy 

ระดับคะแนน 1 
- ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำได้ก ำหนดโครงกำร
ส่งเสริมควำม สัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
ซึ่งเป็นโครงกำรทีไ่ดร้ับกำร
จัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบัตริำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งเลขำธิกำรวุฒสิภำ
ได้พิจำรณำอนุมตัิจัด
โครงกำร กิจกรรมกำร

๓ 



๑๙๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน 

สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
และมีควำมสุข (Happy 
Workplace) บรรลผุลผลิต 
ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อ
สง่เสริมควำมสัมพันธ์ 
และสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อ
ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข  
(Happy Workplace) 
ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ได้ด ำเนินกำรให้บุคลำกรมี
ทั้งควำมผำสุกและควำม
ผกูพัน ควำมผำสุกมีแนว
ทำงกำรด ำเนินกำร ๒ ด้ำน 
ได้แก่ ๑) กำรเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อมท่ีดเีพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน ๒) 
กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบสวสัดิกำร ส่วนควำม
ผูกพัน มีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรหลัก ๒ ด้ำน 
เช่นกัน ได้แก่ ๑) กำร
เสรมิสร้ำงแรงจูงในในกำร
ปฏิบัติงำนให้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และ ๒) กำร
เสรมิสร้ำงภำพลักษณ์ของ
ส ำนักงำนให้บุคลำกรมีควำม
ผูกพันรู้สึกเป็นส่วนส ำคัญ
ขององค์กร 
ระดับคะแนน 3 
ส ำหรับกำรตดิตำมกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/
กิจกรรม ในปีงบประมำณ 

เพื่อประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน  
 

Workplace) บรรลตุำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรเพื่อ
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข  
(Happy Workplace) 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำม
ผำสุก คณุภำพชีวิต และ
ควำมผูกพันของบุคลำกร 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก ำหนด
ด ำเนินกิจกรรม 
ในวันท่ี 16 - 17 มีนำคม 
2563 เวลำ 09.00 - 
16.00 นำฬิกำ ณ ห้อง
ประชุมหมำยเลข 2703 
ช้ัน 27 อำคำรสุขประพฤติ 
กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย 
๑) คณะท ำงำนจดัท ำและ
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
และ ๒) บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำร
สร้ำงควำมผำสุก พัฒนำ
คุณภำพชีวิต และควำม



๒๐๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนท่ีเน้น
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (Happy 
Workplace) พบว่ำ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรมีกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีดี ได้แก่ กำรมี
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนร ำรเป็นส ำนักงำนสี
เขียว (Green Office) เพื่อ
รองรับประกำศ 
สภำผู้แทนรำษฎร เรื่อง 
นโยบำยสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 
๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓ และ
กำรจัดกำรทรัพยำกร กำร
จัดกำรของเสยี ตลอดจน
กำรเตรียมกำรเพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พลังงำน
และทรัพยำกรต่ำง ๆ 
นอกจำกน้ีแล้ว จำกกำรที่มี

ผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจยั
ความสุขคนท างานแห่ง
ประเทศไทยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ทั้งนี้ ผลจำกกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรดังกล่ำว จะเป็น
ข้อมูลในกำรก ำหนด
กิจกรรมในกำรส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศ 
ที่เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
ใหเ้หมำะสมและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
บุคลำกรตำมผลส ำรวจ
ควำมสุขของบุคลำกรต่อไป 
ระดับคะแนน 3 
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อ



๒๐๑ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

กำรระบำดของโรค COVID-
2019 ทางส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้มีการเตรียมการรองรับ
ด้วยมาตรการคดักรอง
บุคคลก่อนเข้าอาคาร
สถานท่ี การแจกจ่าย
แอลกอฮอลเ์จลให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
อย่างไม่ขาด ทั้งยังมี
มาตรการสลับกันมา
ปฏิบัติงาน Work from 
Home เพื่อลดความแออัดที่
จะน าไปสู่การระบาดภายใน
สถานท่ีท างาน และน า
กลับไปติดต่อกับครอบครัวที่
บ้าน ซึ่งได้มีการจัดระบบ
การประชุมทางไกล ระบบ
การลงเวลา ระบบการ
มอบหมายงาน เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และประสิทธิภาพของงานไม่
ลดลง และบุคลากรก็มี

กำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข 
๑. กิจกรรมกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรส่งเสริมกำร
ขับเคลื่อนควำมผำสกุ
คุณภำพชีวิตและควำม
ผูกพันของบุคลำกร 
กลุ่มเป้ำหมำย : รวมจ านวน 
๔๒ คน ประกอบด้วย 
๑. คณะท างานจัดท าและ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
ด าเนินการตามแผน
เสรมิสร้างความผาสุก 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการสรา้งความ
ผาสุก พัฒนาคณุภาพชีวิต 
และความผูกพันของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  



๒๐๒ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ความสุขและมีความสมดลุ
ระหว่างที่บ้านกับท่ีท างาน 
ระดับคะแนน 5  
รอสรุปรายงานในไตรมาสที่ 
๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ/สถำนที:่ 
วันท่ี ๑๖ – ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ 
อาคารสุขประพฤต ิ
กำรประเมินผล : 
ผลผลิต : - 
ผลลัพธ์ : - 
หมำยเหตุ: การด าเนิน
โครงการยังอยู่ใน
กระบวนการจดัฝึกอบรม 
๒. กิจกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวกับกำร
ท ำงำน (Work –
LifeBalance) 
กลุ่มเป้ำหมำย :   
ระยะเวลำ/สถำนที:่ 
กำรประเมินผล : 
ผลผลิต :  
ผลลัพธ์ :  



๒๐๓ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

หมำยเหตุ: แผนก าหนดจัด 
เดือน เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๓ 

แผนงาน 3 การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล     
โครงการ 
ส ำรวจควำมคิดเห็นและ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
คิดเหน็และควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ผลลัพธ ์
มีผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นและควำมพึง
พอใจ 
ของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  
และข้อเสนอแนะเพื่อ
น ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ

ระดับคะแนน 1 
   ร้อยละ 50 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย 
แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 2 
   ร้อยละ 55 ของควำม
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย 
แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
   ร้อยละ 60 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย 
แผนงำน โครงกำร และ

 n/a โครงการ 
ส ำรวจควำมคิดเห็นและ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลผลิต 
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
คิดเหน็และควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ผลลัพธ ์
มีผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นและควำมพึงพอใจ 
ของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  
และข้อเสนอแนะเพื่อ
น ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกร

ระดับคะแนน 1 
   ร้อยละ 50 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 2 
   ร้อยละ 55 ของควำมพึง
พอใจของทรัพยำกรบุคคล 
ต่อนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 3 
   ร้อยละ 60 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 4 

 n/a 



๒๐๔ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

รำชกำรตำมยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งข้ึน 
 
 

มำตรกำรด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 4 
   ร้อยละ 65 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย 
แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 5 
   ร้อยละ 70 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย 
แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 

บุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งข้ึน 
 
 

   ร้อยละ 65 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ระดับคะแนน 5 
   ร้อยละ 70 ของควำม 
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย แผนงำน 
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
โครงการ 
เสรมิสร้ำงดุลยภำพชีวิต
ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลผลิต 

ระดับคะแนน 1 
มีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำนกำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรด ำเนินชีวิต 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำม
แผน 

0 โครงการ 
ส่งเสริมกำรปฏิบัตติำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลผลิต 

ระดับคะแนน 1 
มีกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด 
ระดับคะแนน 3 

ระดับคะแนน 1 
มีกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ข้ำรำชกำร

1 



๒๐๕ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

๑. มีกำรด ำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรมตำมที่
ก ำหนด 
๒. มีกลุม่เป้ำหมำยเข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
ผลลัพธ ์
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
โครงกำรสำมำรถ 
ท ำให้บุคลำกรไดร้ับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
และน ำไปประยุกต์ปฏิบัติ
ได้จริง 
 

พอเพียง พร้อมท้ังน้อมน ำ
พระบรมรำโชวำท 
มำเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 3 
มีกำรตดิตำมและ
ประเมินผลตำมแผนงำน
กำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมท้ังน้อมน ำ 
พระบรมรำโชวำทมำเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 5  
มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

๑. มีกำรด ำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรมตำมที่
ก ำหนด 
๒. มีกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 
ผลลัพธ ์
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
โครงกำรสำมำรถ 
ท ำให้บุคลำกรไดร้ับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และน ำไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิด้จริง 

มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร 
ระดับคะแนน 5  
มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
 

ด้วยกำรบรรยำยและศึกษำดู
งำน ณ องค์กรธุรกิจ
คุณธรรมและเป็นต้นแบบ
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับคะแนน 3 
มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรส่งเสรมิ
กำรปฏิบัตติำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ข้ำรำชกำรด้วยกำรบรรยำย
และศึกษำดูงำน ณ องค์กร
ธุรกิจคุณธรรมและเป็น
ต้นแบบตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญ
งำน จ ำนวน ๑๐๐ คน 
แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน  
รุ่นที่ ๑ บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประเภท
ทั่วไป ระดับช ำนำญงำน 



๒๐๖ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

จ ำนวน ๕๐ คน มผีู้เข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวน ๔๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 
ผลผลิต :  ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจท่ีก ำหนด คิดเป็น 
ร้อยละ 94 
ผลลัพธ์ :  ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
คิดเป็นร้อยละ 85.20 
 ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรจัดโครงกำรฯ เสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
พิจำรณำเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว 
รุ่นที่ ๒ บุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประเภท
ทั่วไป ระดับช ำนำญงำน 



๒๐๗ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

จ ำนวน ๕๐ คน – งดจัด
กิจกรรม 
 
ระยะเวลา/สถานที่   
รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ ๑๓ มีนำคม 
๒๕๖๓  
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ 
นำฬิกำ 
ณ บริษัทบำธรมู ดีไซน์ ไอ-
สภำ จ ำกดั จังหวัดปทุมธำนี  
รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ ๒๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ – งดจัดกิจกรรม 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ 
นำฬิกำ 
ณ บริษัทบำธรมู ดีไซน์  
ไอสภำ จ ำกัด จังหวัด
ปทุมธำนี  
หมายเหตุ : ส ำหรับกำรจัด
กิจกรรมในรุ่นท่ี ๒ วันศุกร์ที่ 
๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ 
เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์
โรคระบำด (โควดิ 19)  
จึงขอให้เลื่อนกำรจัด



๒๐๘ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

กิจกรรมออกไปก่อน ซึ่งท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
- ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำมีแนวทำงให้
กลุ่มเป้ำหมำยได้ศึกษำ
เรียนรูด้้วยตนเอง 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนงาน 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนงาน 2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการ 
๑. โครงกำรด้ำนกำร
อนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงกำรด้ำนจติอำสำ
และกิจกรรมเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ 

ระดับคะแนน 1 
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของส่วนรำชกำร 
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ระดับคะแนน 3 
ติดตำมกำรด ำเนินกำรแผน
ที่ก ำหนด บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 0 โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการ 
๑. โครงกำรด้ำนกำร
อนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงกำรด้ำนจติอำสำ
และกิจกรรมเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ 

ระดับคะแนน 1 
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของส่วนรำชกำร 
สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ระดับคะแนน 3 
ติดตำมกำรด ำเนินกำรแผนที่
ก ำหนด บรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

 0 



๒๐๙ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

๓. โครงกำรด้ำนกำร
พัฒนำชุมชนส ำคัญ
บริเวณโดยรอบบรเิวณ
อำคำรรัฐสภำแห่งใหม ่
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำสำมำรถด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรด้ำน 
CSR ได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
๒. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะที่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
๑. ข้ำรำชกำร 
(กลุ่มเป้ำหมำย) ของส่วน
รำชกำร 
สังกัดรัฐสภำมคีวำมรู้

ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
ตำมแผนที่ก ำหนด และ
รำยงำนผลส ำรวจควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทัศนคต ิ
ของข้ำรำชกำร 
(กลุ่มเป้ำหมำย) ต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม เสนอ
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๓. โครงกำรด้ำนกำร
พัฒนำชุมชนส ำคัญบรเิวณ
โดยรอบบริเวณอำคำร
รัฐสภำแห่งใหม ่
ผลผลิต 
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำสำมำรถด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรด้ำน 
CSR ได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
๒. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะที่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผลลัพธ ์
๑. ข้ำรำชกำร 
(กลุ่มเป้ำหมำย) ของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

ระดับคะแนน 5  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
ตำมแผนที่ก ำหนด และ
รำยงำนผลส ำรวจควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทัศนคต ิ
ของข้ำรำชกำร 
(กลุ่มเป้ำหมำย) ต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และสิ่งแวดล้อม เสนอ
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ 



๒๑๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ผลด าเนินการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

ระดับ
คะแนน 

โครงการ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลด าเนินการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์
ระดับ 

คะแนน 

ควำมเข้ำใจ และทัศนคติ
ที่ดี  
ต่อกำรด ำเนินกำรดำ้น
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และสิ่งแวดล้อม 
๒. ออกแบบสอบถำมที่
สะท้อนว่ำบุคคล 
มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำท่ี ต่อเพื่อนร่วมงำน 
และองค์กรดีขึ้น 
๓. ควรมีกำรตดัสินให้
รำงวัลกับหน่วยงำน 

ทัศนคติที่ดี ต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และสิ่งแวดล้อม 
๒. ออกแบบสอบถำมที่
สะท้อนว่ำบุคคลมีควำม
รับผิดชอบต่อหนำ้ที่ ต่อ
เพื่อนร่วมงำนและองค์กร
ดีขึ้น 
๓. ควรมีกำรตดัสินให้
รำงวัลกับหน่วยงำน 

 
 



๒๑๑ 
 

  

 ตารางผลคะแนนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม ๒๕๖๓) 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  6 เดือน  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  6 เดือน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การเสริมสร้าง 
ระบบ 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. การบริหารจัดการแผนก าลงัคน  0  1. การบริหารจัดการแผนก าลงัคน  0  
2. ด าเนินการตามแผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  1  2. ด าเนินการตามแผนเสน้ทางความก้าวหน้าใน 

สายอาชีพ 
 2  

3. ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  1  3. ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  1  
4. ด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ 

ผู้มีศักยภาพสูง 
 1  4. ด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ 

ผู้มีศักยภาพสูง 
 1  

5. ด าเนินการและติดตามแผนตามระบบการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงาน 

 1  5. ด าเนินการและติดตามแผนตามระบบการ
หมุนเวียนการปฏิบัตงิาน 

 1  

6. การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการดึงดูดทีม่ีคุณภาพ คุณธรรม  
“คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

 1  6. การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการดึงดูดทีม่ีคุณภาพ คุณธรรม  
“คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

 1  

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

 n/a  7. พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล 
ที่มีคุณภาพ คุณธรรมมีความเหมาะสมมาด ารง 
ต าแหน่ง 

* หมายเหตุ รอรับนโยบายของประธานรัฐสภา 

 n/a  

8. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเสริมสร้าง PMS 

 1  8. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเสริมสร้าง PMS 

 1  

9. ติดตามการเชื่อมโยง PMS กับ IDP  1  9. ติดตามการเชื่อมโยง PMS กับ IDP  1  
10. บูรณาการข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา 
 3  10. บูรณาการข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา 
 3  

รวม (10.0/45*100)                                                   22.22%  (11.0/45*100)                                         24.44%  
 
 



๒๑๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  6 เดือน  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  6 เดือน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน 
ให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
และกล้ายนืหยัด 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 1.5  1. สนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมภิบาลและ
ความโปร่งใส 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

3. คัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 

 1.5  

2. ขยายผลจากหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
    (หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม) 
 

 2  4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านยิมหลัก เพื่อ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

 3  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังตามกฎระเบียบของทางราชการ  

 0  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงินการคลังตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ 

 

 0  

4. เรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3  7. เรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

 3  

 
5. การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

 1  5. การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 1  

รวม (7.5/25)*100        30.00%  (8.5/25)*100  34.00%  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  6 เดือน  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  6 เดือน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคลากรให้เป็น
ผู้มีความ
เชี่ยวชาญ มี
ศักยภาพสูง 
และน า
เทคโนโลยีมา
สนับสนนุ
ภารกิจด้าน
กระบวนการ 
นิติบัญญัติอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามญัไปใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 1  1. ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหนง่ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

 1  

2. พัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชพีของบุคลากรส านักงาน
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
 วุฒิสภา 

 2  2. พัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชพีของบุคลากร
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 2.5  

3. พัฒนาความพร้อมในการปฏบิัติงานเชิงยทุธศาสตร์
 ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 1  3. พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตรช์าต ิ

4. พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญตัิและการติดตามงานตาม 
ยุทธศาสตรช์าต ิ

 2.5  

4. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการรัฐสภา 
 ในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิตบิัญญัติ 

 1  5. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิตบิัญญัติ 

 1  

5. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการรัฐสภาใน
 ต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 

 3  6. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการรัฐสภาใน
ต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัต ิ

 3  

6. การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพฒันาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 1  7. การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพฒันา
 บุคลากรของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.5  

7. พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้แก่
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 1  8. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากร 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 2  

8. พัฒนาหลักสูตรดา้นการใช้ภาษาตา่งประเทศเบื้องต้น
ให้แก่บุคลากรส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

 3  9. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาทกัษะและ 
ขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ

 5  



๒๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  6 เดือน  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  6 เดือน  
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
9. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  1  10. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ

ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 1  

10. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 1      

 
11. จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ  
 สภาผู้แทนราษฎร 

 1  11. พัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้
 ขององค์กร 

 1  

 

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

 1  12.  การประเมินและพัฒนาบคุลากรตามหลัก
 สมรรถนะ(competency based HRD) 
 ประกอบการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP: 
 individual development plan) 

 1  

รวม (17/60)*100  28.33%  (22.5/55)*100    40.91%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  6 เดือน  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  6 เดือน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
สร้างความผาสุก
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของทรัพยากร
บุคคลให้มี
ความสุข 
อย่างสมดุลตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เสริมสร้างความผาสุกของบคุลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2565 และเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

 ๓  1. การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 ๓  

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การท างานอย่างมปีระสทิธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) 

 ๓  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ความสุข (Happy Workplace) 

 ๓  

3. ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 n/a  3. ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 n/a  

4. เสริมสร้างดุลยภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 0  4. ส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๓  

5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อ 
 สังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและ
 สนับสนนุกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 0  5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบ
 ต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและ
 สนับสนนุกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

 0  

รวม (6/20*100)  30.00%  (๙/20*100)  45.00%  

รวมทั้งสิ้น (40.50/150)*100 27.00% (51/145)*100 35.17% 

 
 

 



๒๑๖ 
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 จากรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) พบว่า  
มีปัญหา อุปสรรค และได้เสนอแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านงบประมาณ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้แต่ละส่วนราชการ
ใช้ประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ประกอบกับได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติรายจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งผลให้แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการด าเนินการ จึงเป็นเหตุให้ส่วนราชการไม่สามารถด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไดใ้นช่วงไตรมาสที่ ๑ – ๒ ตามแผนงานที่ก าหนด  
  ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ส่วนราชการจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและทบทวนแผนด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ต้องปรับ
แผนและด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) เนื่องจาก กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลต้องมีขั้นตอนของการก ากับติดตามผลผลิต – ผลลัพธ์ของด าเนินงาน ภายหลังการพัฒนา  
๓ เดือน ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องเร่งด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการทันตามรอบการประเมินและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ๒. ด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผลให้ 
การฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องระงับ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
 ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงควรต้องปรับเปลี่ยนแผนด าเนินงาน และวิธีการ
พัฒนา เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หรือ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การประสานส านักงาน ก.พ. เพ่ือขอน าหลักสูตร e-Learning หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ  
มาเผยแพร่หรือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือการเข้าร่วมการประชุม/อบรม โดย 
ผ่าน WebEx โปรแกรม Zoom  เป็นต้น  
 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งก าหนดจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบอาคารรัฐสภา ได้แก่ การท าความสะอาดวัดแก้วฟ้าจุฬามณี  
ซึ่งปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงไม่สามารถด าเนินการได้  
  ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการจึงควรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยเป็นการให้ความรู้ 
แก่ชุมชนหรือโรงเรียนโดยรอบ ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยก าหนดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงเห็นควรน าภารกิจหลักดังกล่าวมาด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ประเด็น
ปัญหาของสังคม (Cause Promotion) และขยายการรับรู้ ตลอดจนสร้างการส่วนร่วมของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น  
 

------------------------------------------------ 
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