คำนำ
ก.ร. ได้ มี มติ เห็ นชอบยุ ทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุ คคลของส่ วนราชการสั งกั ดรัฐสภา
ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้ ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภาจั ดท ารายละเอี ยดแผนปฏิ บั ติ การตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้ง
มอบหมายให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้กากับและติดตาม
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยกาหนดให้ “คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
การด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุ คคลของส่ วนราชการสั งกั ดรัฐสภา” ที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง ทาหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓ ก่อนเสนอรายงานผล
ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ และ อ.ก.ร. ประเมินฯ ปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรอบ
๑๒ เดือน
สาหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุ คคลของส่ วนราชการสั งกัดรัฐ สภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ –
มีนาคม ๒๕๖๓) โดยรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ สรุปความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ
๖ เดือน (ตุล าคม ๒๕๖๒ – มีน าคม ๒๕๖๓) ส่ วนที่ ๓ สรุปคะแนนผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม
๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) และส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส่วนที่ ๑ สรุปความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และยึดหลักธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ ๓ สรุปคะแนนผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติเห็นชอบและให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ และมอบหมาย
ให้ อ.ก.ร. ประเมิน ประสิท ธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้กากับ ติดตามการดาเนิ นการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ โดยผลของดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
มีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความคล่องตัว
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ซึง่ ได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ ดังนี้
๑. การบริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสม ส่วนราชการจะดาเนินการสารวจกาลังคนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา โดยข้อมูล ประกอบด้วย ๑) กรอบอัตรากาลังที่ ก.ร. กาหนด
๒) กรอบที่มีคนครอง ๓) ข้อมูลบุคลากร และ ๔) ข้อมูลการเคลื่อนไหวกาลังคน โดยข้อมูลกาลังคนเชิงปริมาณจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวิเคราะห์แผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป
๒. การขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนราชการมีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ๔ ระบบ และสามารถ
ดาเนินการตามระบบต่าง ๆ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้
(๑) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่วนราชการได้สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่ได้กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต เว็บไซต์ แอนนิเมชั่น รวมทั้ง
ได้กาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส่วนราชการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประเภทวิชาการเพิ่มเติม จานวน ๑๓ สายงาน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
(๒) แผนสืบทอดตาแหน่ง ส่วนราชการได้กาหนดแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตาแหน่งในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานัก และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน
(๓) ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ส่วนราชการได้กาหนดแผนการดาเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้จัดทาโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบฯ
(๔) แผนการหมุ น เวียนการปฏิบั ติงาน ส่วนราชการได้ ดาเนิ นการหมุ นเวียนงานในกลุ่มข้าราชการระดั บ
ปฏิบัติการ หรือระดับชานาญการ โดย สผ. ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายในสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สาหรับ
สว. ในกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จานวน ๒ สายงาน ได้แก่ สายงาน
นิติการ และสายงานวิทยาการ
๓. การเสริมสร้างระบบสรรหาเชิงรุก ส่วนราชการได้ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการ เนื่องจาก การสอบแข่งขันที่ผ่านมา ส่วนราชการไม่สามารถสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
เจ้าพนั กงานชวเลข ได้ ครบตามความต้ องการ จึ งได้ เสนอแนวทางการสรรหาเชิ งรุก จ านวน ๓ แนวทาง ๑) การน า
เทคโนโลยีมาทดแทน ๒) การจ้างงานรูปแบบอื่น ๓) การทา MOU กับสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคคลทั่วไปที่สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ งสายงานปฏิ บั ติ งานชวเลข รวมทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น การคั ดเลื อกบุ คคลเข้ ารับ ราชการด้ วยโครงการ
๑ อาเภอ ๑ ทุน ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อ ก.ร. ซึ่งประธาน ก.ร. (นายชวน หลีกภัย) ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน ส่วนราชการควรเปิดรับสมัครในตาแหน่งงานที่มีความ
จาเป็น หรือเป็นสาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษาจานวนน้อย หรือเป็นตาแหน่งงานที่ไม่สามารถสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขัน
ทั่วไปได้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงได้ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนดังกล่าว

ข

โดยในการประชุม อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการ ได้มีมติให้ส่วนราชการนาหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ไปใช้ในการสรรหาบุคคลเข้ามาทางานในตาแหน่งที่มีความจาเป็นหรือตาแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาโดยวิธีการอื่น
๔. การติ ดตามการด าเนิ น งานและปรับ ปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบั ติ งาน ส่วนราชการกาหนดแผน
ดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารวงเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกาหนดกิจกรรม
ดาเนินการตามผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารวงเงินงบประมาณในการ
เลื่อนเงินเดือน
๕. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส่วนราชการกาหนดข้อมูลเข้าสู่ Web
Service ด้ า นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล และมี ก ารน าเข้ า ตรวจสอบ และปรั บ ปรุง เพิ่ ม เติ ม ข้ อมู ล บุ ค ลากรใน
กระบวนงานโครงสร้าง อัตรากาลัง กระบวนงานบริหารงานบุคคล กระบวนงานพัฒนาบุคลากร และกระบวนงานด้าน
ทะเบียนประวัติระบบ HRIS และ DPIS ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ในช่วงไตรมาสที่ ๒
ทั้งสองส่วนราชการได้กาหนดแบบฟอร์มรายงานประวัติข้าราชการ จานวน ๑๐ แบบฟอร์ม อาทิ ข้อมูลบุคลากร
(ข้าราชการ/พนั กงานราชการ) ประวั ติ การด ารงต าแหน่ ง ประวัติ การเลื่ อนเงิน เดื อน ประวัติ การอบรม ประวั ติ
การศึกษา ประวัติทางวินัย และจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service และเพิ่มเมนูในส่วนของการเรียกใช้ ข้อมูลร่วมของทั้งสอง
ส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขั บ เคลื่ อนและผลั ก ดั นให้ ท รัพ ยากรบุ คคลเป็ นคนดี มี คุณ ธรรม จริยธรรม และกล้ า ยืน หยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง
มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัย และนโยบาย
ความโปร่งใส ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม ส่วนราชการ
กาหนดแผนดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนาผลจากการดาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา หรือ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากาหนด โดย สผ. ได้นาผลจากการประเมินพฤติกรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามากาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนงานตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม
ข้ า ราชการรั ฐ สภา ได้ ก าหนดโครงการหลั ก สู ต รประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการรั ฐ สภา ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e- Learning) โครงการสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริตและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ในส่วนของ
สว.ได้ มี ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามผลผลิต และผลลัพธ์ ของการดาเนินงาน
นอกจากนี้ ปัจจุบัน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดาเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
อยู่ระหว่างรอประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประมวลจริยธรรม
ดังกล่าว
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและป้องกันการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต
ส่วนราชการอยู่ระหว่างจัดทาเนื้อหาและแนวทางการรณรงค์การรับ รู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน โดยเนื้ อหา
ประกอบด้วย ๑) วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญและการดาเนินการทางวินัย ๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
การคลั ง และกรณี ตั ว อย่ างการกระท าผิ ด ของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ๓) สาเหตุ แ ละสภาพปั ญ หาการกระท าผิ ด และ
๔) แนวทางการป้องกันและข้อเสนอแนะ เมื่อจัดท าเนื้อหาดังกล่าวแล้วเสร็จ จะนาเสนอต่อ อ.ก.ร. กฎหมายและ
ระเบียบ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าว ก่อนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับ การรณรงค์ ส่ ง เสริม มาตรการป้ อ งกั น การกระท าผิ ด กฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ
ส่วนราชการได้กาหนดแผนในการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่ เกี่ยวกับการทุ จริตใน
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ภาครัฐ และได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ข้าราชการกับการปลุก
จิต ส านึ กที่ ไม่ ท นต่ อทุ จ ริต ” การจั ด ตั้ งชมรม Strong จิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริต ส าหรับ สว. ด าเนิ น โครงการเรีย นรู้
กระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. การขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น นโยบายความโปร่ ง ใส ส่ ว นราชการได้ ก าหนดแผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การด าเนิ น การด้ านคุณ ธรรมและความโปร่งใสของส่ วนราชการสังกัดรัฐ สภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256 ๓
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา และได้ประชุม
ชี้แ จง เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนการด าเนิ น การ ให้ ข้าราชการรัฐ สภาทั่ วทั้ งองค์กรได้ เข้า ใจและ
ตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
มี เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ในสายงานที่ ป ฏิ บั ติ
อย่างเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งให้บุคลากรมีกระบวนการคิดในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ
โดยสรุปได้ ดังนี้
๑. การเสริมสร้างกระบวนการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ส่วนราชการได้ กาหนด
บูรณาการหลักสูตรร่วมกัน จานวน ๖ หลักสูตร ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สายงานวิชาการเงินและบัญชี หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นชานาญการ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมเลื่อนชานาญการขึ้นชานาญการพิเศษ ประกอบกับทั้งสองส่วนราชการได้พั ฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้
กาหนดร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2561 - 2562 ควบคู่กันไปด้วย โดย สผ. พัฒนาข้าราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ในโครงการฝึ กอบรม หลั กสูต ร การเป็ น ข้าราชการที่ ดี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ งผลติ ด ตาม
ภายหลังการพัฒนา ในขณะที่ สว. ได้พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
จานวน ๓ สายงาน ประกอบด้วย สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังการพัฒนา พบว่า ข้าราชการสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
๒. การน าเทคโนโลยี และนวั ต กรรมมาใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่ ว นราชการ
ได้กาหนดแผนทักษะดิจิทัล และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จานวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้บริหาร ๒) กลุ่มผู้ทางาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) กลุ่มผู้ทางานด้านนโยบายและวิชาการ และ ๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น สาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพั ฒนาทักษะด้านดิจิทัล และจัดท า
หลักสูตรการพั ฒนาทักษะดิ จิทั ลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน ๔ หลักสูตร
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนด ซึ่งมีสาระของหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ วิชาความรู้เบื้ องต้นของการวางแผนสถาปัตยกรรม
องค์กร(Enterprise Architecture : EA) สาหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลผู้บริหาร วิชาการบริหารจัดการ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ สาหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มผู้ทางานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ดิ จิ ทั ลกลุ่ ม ผู้ ท างานด้ านนโยบายและวิ ชาการ และวิ ชาการรักษาความมั่ น คงปลอดภั ยด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
สาหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น
นอกจากนี้ สผ. ได้จัดทาคู่มือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และออกแบบ
ประเมินทักษะด้านดิจิทัล เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้งานดิจิทัล และนาผลจากการประเมินมา
ใช้เป็นแนวทางสาหรับการพั ฒนาทั กษะดิจิทั ล ซึ่งกาหนดจัดประเมิน ในวันที่ 17 มี นาคม – 7 พฤษภาคม ๒๕๖๓
แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจากมาตรการควบคุ ม การแพร่ ระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ในส่วน สว. ได้ดาเนินการพัฒนาไปแล้วในกลุ่มผู้ทางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม
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ผลลัพธ์ในการดาเนินงาน และจะดาเนินการพัฒนาอีก ๓ กลุ่ม ในช่วงไตรมาสที่ ๓
๓. การพัฒ นาศักยภาพภาษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สผ. ได้ พัฒ นาหลักสูตรภาษาลาว
(ระดับต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) สาหรับ สว. ได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบัน
ทั้ งสองส่ วนราชการได้ พั ฒ นาหลั กสู ตรดั งกล่ าวจนแล้ วเสร็จ และในไตรมาสที่ ๓ สผ. ได้ วางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามหลักสูตรที่ได้กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย (ระดับ ๑) และภาษาจีน
(ระดับ ๑) ในขณะที่ สว. ได้พัฒนาบุคลากรในตาแหน่งนิติกรหรือวิทยากรที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน จานวน 15 คน ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
สาหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ด้วยตนเอง (e-Learning) สผ. ได้พั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) อย่างต่อเนื่องไปแล้ว จานวน ๒ รุ่น ส่วน สว. อยู่ระหว่างดาเนินการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. การผลั กดั น วัฒ นธรรมการเรียนรู้ สองส่ วนราชการสั งกัดรัฐสภาได้ จั ดท าแผนด าเนิ นการจั ดการความรู้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ สอดคล้ องและสนั บสนุ น ยุ ทธศาสตร์ของส่ วนราชการ รวมทั้ ง มี กระบวนการ
ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการความรู้
การจัดการระบบสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทางานกับชีวิตส่วนตัว และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ซึ่งมีการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้
๑. การดาเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต สผ. ได้ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพัน
ของบุ ค ลากร และเลื อ กปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต น ามาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการ/กิ จ กรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต วารสาร
เว็บไซต์ ในขณะที่ สว. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ทบทวนผลการสารวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มากาหนดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความจาเป็นเพื่อเป็นข้อมูลการเพื่อประกอบการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความผูกพันฯ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สว. ได้จัดโครงการส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคุณธรรม
และเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ซึ่งรุ่นที่ ๑ ได้ดาเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒
สาหรับรุ่นที่ ๒ มีความจาเป็นต้องงดการดาเนินงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบัน สานักงานได้กาหนดแนวทางให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๓. การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และกิ จ กรรมความรับ ผิ ด ชอบทางสั ง คม
ส่ ว นราชการยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนการด าเนิ น การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

จ

สรุปความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล

ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้
• สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 22.22
• สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 24.44
โดยสรุปผลการดาเนินการได้ ดังนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ ๖ เดือน
๑. ปรับปรุงแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์  ส่วนราชการจะดาเนินการสารวจกาลังคน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
2563 – 2565
และพนักงานราชการ) ที่อยู่ในระบบ โดยข้อมูลประกอบด้วย
๑) กรอบอัตรากาลังที่ ก.ร. กาหนด
๒) กรอบที่มีคนครอง
๓) ข้อมูลบุคลากร
๔) ข้อมูลการเคลื่อนไหวกาลังคน
ซึ่งจะดาเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส ๓
๒. ขยายกลุ่มเป้าหมายการ
 ขยายกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนบริหารกาลังคนเชิงกลยุทธ์
ขับเคลื่อนแผนบริหารกาลังคน
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
เชิงกลยุทธ์
- สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑) พัฒนา ขรก. และกาหนด
สองส่วนราชการได้สร้างความรู้ความเข้าใจ Career Path
Career Path เพิ่ม 1๓ สายงาน
๔ สายงาน ได้แก่ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(บรรณารักษ์ นวก.ตรวจสอบภายใน สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านทางหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์งบประมาณ แจ้งเวียน อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร HR) และสื่อแอนนิเมชั่น
นวก.บัญชี นวก.พัสดุ นวก.ตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากรตามแผน Career Path
ภายใน นวก.คอมพิวเตอร์ นวก.โสตฯ
สผ.
นายช่างศิลป์ เภสัชกร พยาบาล
จะพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ e-Learning จานวน ๔ สายงาน
วิชาชีพ ตารวจรัฐสภา
ดังนี้
๑) สายงานนิติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๒) สายงานวิทยาการ เดือนเมษายน ๒๕๖๓
๓) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
๔) สายงานทรัพยากรบุคคล เดือนเมษายน ๒๕๖๓
๕) สายงานวิเทศสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
สว.
ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
เกือบทุกสายงาน ยกเว้นสายงานวิเทศสัมพันธ์

๑

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
- กาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จานวน
๑๓ สายงาน และแนวทางการพัฒนา โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ไตรมาสที่ ๓
2) Succession Plan: ๑๐๐%
 แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานได้รับการ สองส่วนราชการมีแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตาแหน่งในตาแหน่ง
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
ผู้อานวยการสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย
(IDP)
สผ.
มีแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยจัดทาโครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับแผนสืบทอดตาแหน่ง ซึ่งกาหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎาคม 2563
สว.
มีแผนการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก และหมุนเวียนงาน
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่กาหนด (EAF) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยจะดาเนินการไตรมาสที่ ๓
๓) Talent Management:
 ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
คัดเลือก Talent ประจาปี โดยได้
สองส่วนราชการกาหนดแผนการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มี
Talent ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของ ศักยภาพสูง และจะพัฒนากลุ่มข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
จานวนตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ผู้มีศักยภาพสูง ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ในไตรมาสที่ ๓
และพัฒนาตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์
๔) Job Rotation: ระดับ
 แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
ปฏิบัติการทุกสายงาน
สผ.
จะดาเนินการหมุนเวียนงานในข้าราชการประเภททั่วไป และประเภท
วิชาการ ในสานักองค์การระหว่างประเทศ
สว.
จะดาเนินการหมุนเวียนงานในข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ในสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่
ได้รับการบรรจุ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 2561
๓. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางแก้ไขการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของ
การสรรหาเชิงรุก (เพิ่มเติม) และ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในตาแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข โดยใช้
ติดตามประเมินผลทุน ODOS
แนวทางการสรรหาเชิงรุก เนื่องจาก ไม่สามารถสรรหาบุคคลเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งดังกล่าวได้ครบตามความต้องการ จึงเสนอ อ.ก.ร.
สรรหาฯ เพื่อพิจารณาเรื่อง การสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัด

๒

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๔. กาหนดแนวทางปรับปรุง PMS

๕. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
บุคลากรโดยใช้ระบบ HRIS เป็น
ระบบงานหลักในการรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านบุคลากรจากสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
รัฐสภา : กรณีการสรรหาตาแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข โดยเสนอ
๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) การนาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนอัตรากาลัง
เจ้าพนักงานชวเลข ๒) การจ้างงานรูปแบบอื่น อาทิ พนักงานราชการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ๓) การทา MOU กับสถาบันการศึกษา หรือ
การเปิดหลักสูตรอบรมการเขียนชวเลขแก่ผู้มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาของส่วนราชการ
๒. รายงานผลการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ด้วยโครงการ ๑ อาเภอ 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 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาด้วยทุนของตนเอง
มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการด้วยวิธีการเดียวกับผู้ที่ได้รับทุนจาก
โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน
๒) การคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน เพื่อเข้ารับราชการ
ควรเป็นตาแหน่งที่มีความจาเป็นหรือเป็นสาขาที่มีผู้จบการศึกษาจานวน
น้อย และไม่สามารถสรรหาด้วยวิธีการสอบแข่งขันทั่วไปได้แล้ว
3. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
ผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน ที่สาเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ
โดยเสนอให้ส่วนราชการฯ นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในสรรหาบุคลากร
เข้ามาทางานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในตาแหน่งที่มีความจาเป็น หรือ
ตาแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาได้โดยวิธีการอื่น
 ส่วนราชการมีแผนดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานวงเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับการปรับปรุง
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 สองส่วนราชการได้ร่วมกันกาหนดแบบฟอร์มรายงานประวัติ
ข้าราชการ จานวน ๑๐ แบบฟอร์ม อาทิ ข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ/
พนักงานราชการ) ประวัติการดารงตาแหน่ง ประวัติการเลื่อนเงินเดือน
ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ประวัติทางวินัย รวมทั้งจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service และ
เพิ่มเมนูในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสองส่วนราชการ

๓

การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
จากการพิจ ารณาผลการด าเนิน การในรอบ ๖ เดือ น (ตุล าคม ๒๕๖๒ – มีน าคม
๒๕๖๓) พบว่า ส่ว นราชการสังกัดรัฐสภาได้กาหนดแผนดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ครบถ้วน และมี
การดาเนินการตามแผนดังกล่าวไปบ้างบางส่วน ยกเว้นในบางโครงการ ได้แก่ โครงการจัดทาแผน
กาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2563 – 2565 เนื่องจาก การดาเนินการจัดทาแผน
ก าลัง คนต้อ งอาศัย การระดมความคิด เห็น ของผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งของทุก หน่ว ยงานในการวิเ คราะห์
กระบวนงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์
แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทาให้
ส่วนราชการไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้
• สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 30.00
• สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 34.00
โดยสรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑. พัฒนาส่วนราชการฯ สู่ องค์กร
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฯ (มีผลสาเร็จการ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดเป็น
ระบบและต่อเนื่องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การส่งเสริมคุณธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง)

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
 สองส่วนราชการได้กาหนดแผนดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนส่วนราชการ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ โดย
กาหนดแผนต่าง ๆ อาทิ
๑) แผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริม
คุณธรรมและคงามโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วมนาไปสู่องค์กรคุณธรรม
มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ
รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มาตราการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางของสานักงาน ปปช.
โดยในแต่ละมาตรการจะมีแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุตาม
มาตรการที่กาหนด
๒) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๗) และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
๓) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
และได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายธรรมทางศาสนา
โครงการฝึกอบรมผู้นาการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร การศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล
๒. ดาเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน  สองส่วนราชการได้กาหนดแผนดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)
มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมไปบ้างบางส่วน อาทิ การบรรยายธรรมทางศาสนา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใส กิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการผสานพลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต
3. ร้อยละ ๗๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
 สองส่วนราชการได้กาหนดแผนดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ประพฤติปฏิบัติตามประมวล
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
จริยธรรม (สารวจจาก ผบ. กลุ่ม
มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอยู่
งาน/ผอ.)
ระหว่างการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่ได้นาความรู้ไปปฏิบัติ
4. รักษามาตรฐานผลคะแนนการ
 ส่วนราชการได้กาหนดแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้าน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน คุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ มาตรการที่ ๓: การขับเคลื่อนการสร้างความ
(ITA) ของ ปปช. อยู่ในกลุ่ม A
โปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของสานักงาน
(คะแนน 85.00 – 94.99)
ปปช. ได้มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA จากสานักงาน ปปช.
ในปี พ.ศ. 2562 มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
จะส่งผลให้ส่วนราชการมีระดับการประเมิน ITA เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการทุจริตของ สนง. การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA เช่น ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการ
ป้องกันการทุจริตในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นต้น
5. มีสัดส่วนข้าราชการที่กระทา
ข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ส่วนราชการได้รับรายงาน
ความผิดวินัยลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ การกระผิดวินัย จานวน ๑ กรณี ได้แก่ กรณียานพาหนะรับรองประธาน
ผ่านมา
รัฐสภาเกาหลี

๕

การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
จากรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม
๒๕๖๓) พบว่า โดยส่วนใหญ่ ส่วนราชการได้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
เช่น โครงการที่เกี่ย วข้องกับการส่งเสริม ด้า นคุณ ธรรมและความโปร่ง ใส การดาเนิน งานตามแผน
การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมร่วม เป็นต้น และอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายในการนาความรู้ ความเข้าใจ
ด้า นคุณ ธรรม จริย ธรรมไปสู ่ก ารปฏิบ ัต ิ แต่อ าจจะด าเนิน การล่า ช้า กว่า แผนที ่ก าหนด เนื ่อ งจาก
สถานการณ์แ พร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างไรก็ดี จากการติด ตาม
การดาเนินงานในรอบ ๖ เดือน คาดว่าส่วนราชการจะสามารถดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมา

สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้
• สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 28.33
• สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 40.91
โดยสรุปผลการดาเนินการได้ ดังนี้
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑) พัฒนาหลักสูตรร่วมเพื่อพัฒนา
บุคลากร ไม่น้อยกว่า 56.66%
(จัดทา ๖ หลักสูตร จาก ๓๐
หลักสูตร) ได้แก่ วิชาการเงินและ
บัญชี ประชาสัมพันธ์ วิชาการบัญชี
วิชาการตรวจสอบภายใน เตรียม
ความพร้อม ปก.  ชก. เตรียม
ความพร้อม ชก.  ชพ.
๒) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจาสายงาน ๕ สายงาน
(นิติการ วิเทศสัมพันธ์ ทรัพยากร
บุคคล วิเคราะห์นโยบายและแผน
วิทยาการ) และ ๒ ตาแหน่งงาน
(ผู้บริหาร ผบ.กลุ่มงาน)

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
 ส่วนราชการได้จัดทาหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ
จานวน ๓ หลักสูตร จากทั้งหมด ๖ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลักสูตรสายงานวิชาการเงินและบัญชี
๒) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นชานาญการ
๓) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับชานาญการขึ้นชานาญการพิเศษ
ซึ่งได้นาหลักสูตรดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ให้ทั้งสองส่วนราชการได้พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
และในส่วนของอีก ๓ หลักสูตรที่เหลือ คือ ๑) หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์
๒) หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน ๓) หลักสูตรสายงานวิชาการ
บัญชี อยู่ระหว่างดาเนินการ
 สผ. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากร 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

๖

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

๕) ติดตามประเมินผลความคุ้มค่า
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ
Classroom – Training
ทุกโครงการ

๖) พัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลแก่
กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม (๑)
ผู้บริหาร (๒) ผู้ทางานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (๓) ผู้ทางานด้าน
นโยบายและวิชาการ (๔)
ผู้ปฏิบัติงานอื่น
๒) ไม่น้อยกว่า ๙๐% ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้
Application ที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ผู้ประกอบการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักการและ
การประยุกต์ใช้ Design Thinking) เรียบร้อยแล้ว
๓) จะพัฒนาผู้บริหารของหน่วยงาน ด้วยโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ใน
ไตรมาสที่ ๓
 เสนอ (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้
เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และได้มอบหมายให้
สานักพัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปตรวจสอบและ
แก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรฯ และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ ผ่านผู้อานวยการสานักบริหารงานกลาง สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนาเสนอ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการ/อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบ และ ก.ร. พิจารณาต่อไป
 โครงการที่นามาทาความตกลงเพื่อประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ
โครงการ มีการจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ โดยมี
การดาเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทาครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถนาไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการดาเนิน
โครงการได้ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าฯ และ
ได้มีการเสนอหัวหน้าส่วนราชการ จานวน ๑๐ โครงการ
โดย สว. ได้ดาเนินโครงการไปแล้วบางส่วน และได้ติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพไปแล้ว ๗ โครงการ ประเมินประสิทธิผล ๒ โครงการ และจะ
ประเมินความคุ้มค่าต่อไปในช่วงไตรมาสที่ ๔
ส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล และจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน ๔ หลักสูตร ตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนด
 สผ.
จัดทาคู่มือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และออกแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัล เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ
และทักษะการใช้งานดิจิทัล และนาผลจากการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
สาหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งกาหนดจัดประเมิน ในวันที่ 17 มีนาคม
– 7 พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19)

๗
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ระบบสารสนเทศรองรับอาคาร
รัฐสภา

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน

 สว.
ได้ดาเนินการพัฒนาไปแล้วในกลุ่มผู้ทางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผลลัพธ์ในการดาเนินงาน และจะดาเนินการ
พัฒนาอีก ๓ กลุ่ม ในช่วงไตรมาสที่ ๓
สผ.
 ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว (ระดับต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น)
๑) พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว ญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว
ระดับต้น
 ไตรมาสที่ ๓ ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้กาหนดใน
๒) อบรมตามหลักสูตรภาษาบาฮา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย (ระดับ ๑)
ซา (อินโดนีเซีย) จีน ระดับต้น
และภาษาจีน
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย)
. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
๓) อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับกลาง/ระดับสูง)
ระดับต้น – กลาง – สูง
กาหนดจัดฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรผู้ใช้
๓) อบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน จานวน 20 คน โดยได้ดาเนินการเสนอ
(e-Learning) ระดับต้น
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต่อเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ เนื่องจากมี
สถานการณ์โรคระบาดโควิท 19 จึงได้มีการเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน (ระดับกลาง/ระดับสูง) ไปก่อน
 ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) อย่างต่อเนื่องไปแล้ว
จานวน ๒ รุ่น
- รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563
สว.
 ได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
 ได้พัฒนาบุคลากรในตาแหน่งนิติกรหรือวิทยากรที่จาเป็นต้องใช้
ทักษะและขีดความสามารถการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จานวน 15 คน ในหลักสูตรการ
ภาษาอังกฤษของบุคลากร
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับ
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(นิติการ/วิทยาการ)
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ
หน่วยงานภายนอก (สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ)

๘

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑) จัดทาแผนการจัดการความรู้
๒) กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
องค์กร และยุทธศาสตร์ฯ
๓) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
องค์ความรู้ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
 ส่วนราชการได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้
มีความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มี
กระบวนการดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ แล้ว
เสร็จ และจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
KM) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
และติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
จากรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม
๒๕๖๓) พบว่า ทั้งสองส่วนราชการได้กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ ง มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่อน
การดาเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย สว. ได้
พั ฒ นาบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ก าหนดไปบ้ า งแล้ ว บางส่ ว น
แต่บางโครงการ/กิจกรรมที่ได้กาหนดว่าจะดาเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาทิ การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามแผนงานการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp ตามแผนงานการพัฒนาทักษะและ
ขี ด ความสามารถการใช้ ภ าษาต่า งประเทศให้แก่ บุคลากร ในขณะที่ สผ. มี แ ผนจะพั ฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงไตรมาสที่ ๒ – ๔ โดยโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดจะดาเนินการในไตรมาสที่ ๒
ก็ไม่สามารถดาเนินการเช่นเดียวกัน อาทิ กิจกรรมประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอินโดนีเซีย ระดับ 1)
โครงพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ดังนั้น การดาเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากรจึง ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด ด้วยเหตุนี้ สองส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจึงต้องหาวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจากการพัฒนาในห้องเรียนเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ควรใช้ ห ลั ก สู ต รออนไลน์ ข องส านั ก งาน กพ. ร่ ว มใน
การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข อย่าง
สมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในรอบ ๖ เดือน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการคิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้
• สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 24.00
• สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยละ 36.00
โดยสรุปผลการดาเนินการได้ ดังนี้
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ทบทวน
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน)

๒) บุคลากรไม่น้อยกว่า 7๕% มี
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
๓) ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
 สผ. ได้ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนามาปรับปรุง
และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต วารสาร
เว็บไซต์
 สว. ได้วิเคราะห์ ทบทวนผลการสารวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มากาหนด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความจาเป็นเพื่อเป็นข้อมูลการเพื่อ
ประกอบการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
ผูกพันฯ
ดำเนินกำรสำรวจตำมแผนที่กำหนดในเดือนกรฎำคม - สิงหำคม ๒๕๖๓

ได้ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อออกแบบสารวจความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยกาหนดข้อคาถามให้
ครอบคลุมกับทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องประเมินความพึงพอใจ เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อนในการสารวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และสามารถนาผลไปใช้ประกอบในการรายงานผลผลิต - ผลลัพธ์
และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไป โดยจะ
ดาเนินการสารวจในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
๔) บุคลากรไม่น้อยกว่า 7๕% ที่เข้า  สผ. กาหนดแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลัก
ร่วมโครงการ/กิจกรรม นาความรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเป็น
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งตามแผนฯ กาหนดจัดกิจกรรมการการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ดูงาน และฝึกปฏิบัติ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ แต่ต้องเลื่อนดาเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 สว. ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ข้าราชการด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคุณธรรม
และเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น
ซึ่งรุ่นที่ ๑ ได้ดาเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ สาหรับรุ่นที่ ๒ มีความจาเป็นต้อง
งดการดาเนินงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบัน สานักงานได้กาหนด

๑๐

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
แนวทางให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๕) ไม่น้อยกว่า 7๕% ของบุคลากร ส่วนราชการยังไม่มีการดาเนินการตามแผนการดาเนินการส่งเสริมและ
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม นา
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรม สังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ความรับผิดชอบต่อสังคมไป
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
ประยุกต์ใช้
ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และ
๖) ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมความรับผิดชอบ (Coporate Social Responsibility: CSR)
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความ
ได้กาหนดกิจกรรมในการดาเนินการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
รับผิดชอบทางสังคม
๑) กิจกรรมที่ ๑: กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความ
๗) ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ เข้าใจด้านกิจกรรม CSR โดยกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน
กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 2563 หรือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยการอบรมออนไลน์บรรยายสด
ผ่าน APP Webex Meeting หรือ facebook live หรือวิทยุและโทรทัศน์
(โดยประเมินจากหน่วยงาน หรือ
รัฐสภา กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ สผ. จานวน ๔๐๐ คน และ สว.
กลุ่มบุคคล ฯลฯ ที่สานักงานไป
จานวน ๓๐๐ คน
ดาเนินกิจกรรม)
๒) กิจกรรมที่ ๒: ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาการด้าน
จิตใจในการมีส่วนร่วมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานด้าน
CSR ของแต่ละสานัก และงาน CSR ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะ
ดาเนินการ ณ พุทธมณฑล นครปฐม
๘) อัตราการลาออกของข้าราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
น้อยกว่า ๓%
สผ. มีข้าราชการลาออก/โอน จานวน 15 คน จากจานวนข้าราชการ
ทั้งหมด 2077 คน คิดเป็น 0.72%
สว. มีข้าราชการลาออก/โอน จานวน 1๙ คน จากจานวนข้าราชการ
ทั้งหมด 1077 คน คิดเป็น 1.76%

การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
จากรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม
๒๕๖๓) พบว่า โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการยังไม่มีการดาเนินการ ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องหาแนวทางหรือ
วิธีการอื่น เพื่อดาเนินกิจกรรมฯ นอกเหนือจากโครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบอาคารรัฐสภา เกียกกาย
ณ วัด แก้วฟ้าจุฬามณี ตามที่เคยปฏิบัติ โดยอาจใช้ animation เป็นสื่อสร้า งความรู้ความเข้าใจด้าน
ประชาธิปไตยในโรงเรียนชุมชนโดยรอบรัฐสภา เกียกกาย อาทิ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดจันทร
สโมสร โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียน
วัดราชาธิวาส

๑๑

ตารางรายงานการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการแผนกาลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน การบริหารจัดการแผนกาลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตรากาลังที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ผลการดาเนินการ
0
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ผลการดาเนินการ
จัดทำแผนกำลังคนของ
ส่วนรำชกำรดำเนินกำร ๑. จะสำรวจกำลังคน
จัดทำแผนกำลังคนของ
ส่วนรำชกำรดำเนินกำร ๑. จะสำรวจกำลังคน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ วิเครำะห์กระบวนงำน
(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ วิเครำะห์กระบวนงำน
(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
วิเครำะห์ข้อมูลกำลังคน
และพนักงำนรำชกำร) ที่อยู่ใน
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
วิเครำะห์ข้อมูลกำลังคน
และพนักงำนรำชกำร) ที่อยู่ใน
กิจกรรม
ในปัจจุบันทั้งเชิงปริมำณ
ระบบ โดยข้อมูลประกอบด้วย
กิจกรรม
ในปัจจุบันทั้งเชิงปริมำณ
ระบบ โดยข้อมูลประกอบด้วย
จัดทำแผนกำลังคน
และคุณภำพ และพิจำรณำ ๑. กรอบอัตรากาลังที่ ก.ร.
จัดทำแผนกำลังคน
และคุณภำพ และพิจำรณำ ๑. กรอบอัตรากาลังที่ ก.ร.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ควำมสอดคล้องของ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ควำมสอดคล้องของ
กาหนด (ข้ำรำชกำร/พนักงำน
กาหนด (ข้ำรำชกำร/พนักงำน
๒๕๖๓ (ข้ำรำชกำร
มำตรกำรบริหำรกำลังคน
๒๕๖๓ (ข้ำรำชกำร
มำตรกำรบริหำรกำลังคน
รำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ) ทั้ง
รำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ) ทั้ง
พนักงำนรำชกำร
ภำครัฐ รูปแบบกำรจ้ำงงำน กรอบที่มีงบประมำณ และ
พนักงำนรำชกำร
ภำครัฐ รูปแบบกำรจ้ำงงำน กรอบที่มีงบประมำณ และ
และลูกจ้ำงประจำ) ซึ่ง
(พนักงำนรำชกำร) วิสัยทัศน์ ไม่ได้รับงบประมำณ)
และลูกจ้ำงประจำ)
(พนักงำนรำชกำร) วิสัยทัศน์ ไม่ได้รับงบประมำณ)
ประกอบด้วย อัตรำกำลัง พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ซึ่งประกอบด้วย
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ที่ต้องกำร กำรสรรหำ กำร เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
อัตรำกำลังที่ต้องกำร กำร เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
๑) ประเภท
๑) ประเภท
พัฒนำกำรธำรงรักษำ
แผนงำน โครงกำร ตัวชี้วัดที่
สรรหำ กำรพัฒนำกำร
แผนงำน โครงกำร ตัวชี้วัดที่
กำลังคน
เกี่ยวข้อง กำรใช้เทคโนโลยี ๒) สำยงำนและตำแหน่ง
ธำรงรักษำกำลังคน
เกี่ยวข้อง กำรใช้เทคโนโลยี ๒) สำยงำนและตำแหน่ง

ระดับ
คะแนน
0

๑๒

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ผลผลิต
สำรสนเทศมำใช้ในกำร
๒. กรอบทีม่ ีคนครอง
แผนกำลังคนของส่วน
ทำงำนมำกขึ้น เพื่อ
(ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
คำดกำรณ์ควำมต้องกำร
และลูกจ้ำงประจำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. กำลังคนในอนำคต
๑) ประเภท
๒๕๖๓ - 2565ผลลัพธ์ ระดับคะแนน 3
๒) สำยงำนและตำแหน่ง
๑. มีแผนกำลังคนที่
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๓) ระดับ
เหมำะสมกับภำรกิจ
จัดทำแผนกำลังคน ประจำปี
๓. ข้อมูลบุคลากร
ยุทธศำสตร์ และกำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
เปลี่ยนแปลงของส่วน
๒๕๖๕ (ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำ)
รำชกำร
พนักงำนรำชกำร และ
๑) เพศ
๒. ส่วนรำชกำรสำมำรถ ลูกจ้ำงประจำ)
นำแผนกำลังคนไปเป็น
ซึ่งประกอบด้วย อัตรำกำลัง ๒) อำยุตัว
เครื่องมือประกอบกำร
ที่ต้องกำร กำรสรรหำ กำร ๓) วุฒิกำรศึกษำ แบ่งเป็น
- วุฒิกำรศึกษำแรกบรรจุ
ตัดสินใจ
พัฒนำ กำรธำรงรักษำ
ในกำรบริหำรงำนบุคคล กำลังคน
- วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
ระดับคะแนน 5
๔) อำยุรำชกำร
นำเสนอแผนกำลังคนของ ๔. ข้อมูลการเคลื่อนไหว
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำต่อ กาลังคน (ตั้งแต่ปี พ.ศ.
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
๒๕๕๗ - ๒๕๖๕)
ให้ควำมเห็นชอบ
๑) กำรเกษียณอำยุรำชกำร
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๗)

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ผลผลิต
สำรสนเทศมำใช้ในกำร
๒. กรอบทีม่ ีคนครอง
แผนกำลังคนของส่วน
ทำงำนมำกขึ้น เพื่อ
(ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
คำดกำรณ์ควำมต้องกำร
และลูกจ้ำงประจำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. กำลังคนในอนำคต
๑) ประเภท
๒๕๖๓ - 2565ผลลัพธ์ ระดับคะแนน 3
๒) สำยงำนและตำแหน่ง
๑. มีแผนกำลังคนที่
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๓) ระดับ
เหมำะสมกับภำรกิจ
จัดทำแผนกำลังคน ประจำปี
๓. ข้อมูลบุคลากร
ยุทธศำสตร์ และกำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
เปลี่ยนแปลงของส่วน
๒๕๖๕ (ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำ)
รำชกำร
พนักงำนรำชกำร และ
๑) เพศ
๒. ส่วนรำชกำรสำมำรถ ลูกจ้ำงประจำ)
นำแผนกำลังคนไปเป็น
ซึ่งประกอบด้วย อัตรำกำลัง ๒) อำยุตัว
เครื่องมือประกอบกำร
ที่ต้องกำร กำรสรรหำ กำร ๓) วุฒิกำรศึกษำ แบ่งเป็น
- วุฒิกำรศึกษำแรกบรรจุ
ตัดสินใจ
พัฒนำ กำรธำรงรักษำ
ในกำรบริหำรงำนบุคคล กำลังคน
- วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
ระดับคะแนน 5
๔) อำยุรำชกำร
นำเสนอแผนกำลังคนของ ๔. ข้อมูลการเคลื่อนไหว
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำต่อ กาลังคน (ตั้งแต่ปี พ.ศ.
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
๒๕๕๗ - ๒๕๖๕)
ให้ควำมเห็นชอบ
๑) กำรเกษียณอำยุรำชกำร
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๗)

ระดับ
คะแนน

๑๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
๒) กำรสูญเสียกำลังคน (ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕)
แบ่งเป็น
- กำรโอนข้ำรำชกำร
- กำรลำออก แบ่งเป็น
• ลำออกเพื่อไปประกอบ
อำชีพอื่น
• ลำออกกรณีกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนกำหนด
- กำรเสียชีวิต
- กรณีออกด้วยเหตุวินัย
ผลผลิต
-

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๒) กำรสูญเสียกำลังคน (ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕)
แบ่งเป็น
- กำรโอนข้ำรำชกำร
- กำรลำออก แบ่งเป็น
• ลำออกเพื่อไปประกอบ
อำชีพอื่น
• ลำออกกรณีกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนกำหนด
- กำรเสียชีวิต
- กรณีออกด้วยเหตุวินัย
2. ดำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำ/ปรับปรุง
แผนกำลังคนของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ เพื่อดำเนิน
กำรศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำ/
ปรับปรุงแผนกำลังคนของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผลผลิต
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำ/ปรับปรุงแผนกำลังคน
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ

ระดับ
คะแนน

๑๔

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน 1 การดาเนินการและติดตามการนาระบบ (Career Path) ไปปฏิบัติ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
2
โครงการ
กำรดำเนินกำรตำมแผน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบ
กำรดำเนินกำรตำมแผน
ระบบควำมก้ำวหน้ำใน
ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำย ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ๔
ระบบควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) อำชีพ (Career Path)
สำยงำน ได้แก่ สำยงำน
สำยอำชีพ (Career Path)
กิจกรรม
๔ สำยงำน ได้แก่ สำยงำน วิทยำกำร สำยงำนวิเครำะห์
กิจกรรม
กำรดำเนินกำรตำมระบบ วิทยำกำร สำยงำนวิเครำะห์ นโยบำยและแผน สำยงำน
กำรดำเนินกำรตำมระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
นโยบำยและแผน สำยงำน ทรัพยำกรบุคคล และสำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ
ทรัพยำกรบุคคล และสำย วิเทศสัมพันธ์ ผ่ำนทำงหนังสือ
อำชีพ
ผลผลิต
งำนวิเทศสัมพันธ์ ไปปฏิบัติ แจ้งเวียน อินทรำเน็ต
ผลผลิต
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
ระดับคะแนน 3
สื่อสิ่งพิมพ์ (วำรสำร HR)
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลำกรของ
 พัฒนำข้ำรำชกำรตำม
แอนนิเมชั่น
บุคลำกรของ
กลุ่มเป้ำหมำย
แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ระดับคะแนน 3
กลุ่มเป้ำหมำย
 สำนักพัฒนำบุคลำกร
มีควำมพึงพอใจต่อแผน ในสำยอำชีพ ตำมแผน
มีควำมพึงพอใจต่อแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ที่กำหนด ในปีงบประมำณ สำนักงำนเลขำธิกำร
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
สภำผู้แทนรำษฎร ได้กำหนด
ในสำยอำชีพ (สำยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในสำยอำชีพ (สำยงำน
แผนกำรปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ำรพั
ฒ
นำ
วิทยำกำร สำยงำน
 จัดทำแผนเส้นทำง
วิทยำกำร สำยงำน
บุ
ค
ลำกร
ประจ
ำปี
ง
บประมำณ
วิเครำะห์นโยบำยและ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
วิเครำะห์นโยบำยและ
พ.ศ.
2563
โดยได้
จ
ด
ั
ท
ำ
แผน สำยงำนทรัพยำกร ประเภทวิชำกำรเพิ่มเติม
แผน สำยงำนทรัพยำกร
โครงกำรพั
ฒ
นำบุ
ค
ลำกรเพื
อ
่
บุคคล
จำกปีงบประมำณ พ.ศ.
บุคคล สำยงำน
รองรั
บ
แผนเส้
น
ทำง
สำยงำนวิเทศสัมพันธ์
๒๕๖๒ ในทุกสำยงำน
วิเทศสัมพันธ์ และ
ควำมก้
ำ
วหน้
ำ
ในสำยอำชี
พ
และสำยงำนนิติกำร)
ระดับคะแนน 5
สำยงำน นิติกำร)
(Career Path) บนพื้นฐำน

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ระดับคะแนน 1
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path)
๔ สำยงำน ได้แก่ สำยงำน
วิทยำกำร สำยงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล และสำย
งำนวิเทศสัมพันธ์ ไปปฏิบัติ
ระดับคะแนน 3
 พัฒนำข้ำรำชกำรตำม
แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ ตำมแผน
ทีก่ ำหนด ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
 จัดทำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ประเภทวิชำกำรเพิ่มเติม
จำกปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ในทุกสำยงำน
ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 1
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ ๔ สำยงำน ได้แก่ สำย
งำนวิทยำกำร สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำยงำนทรัพยำกรบุคคล และ
สำยงำนวิเทศสัมพันธ์ ผ่ำนทำง
หนังสือแจ้งเวียน อินทรำเน็ต
สื่อสิ่งพิมพ์ (วำรสำร HR)
แอนนิเมชั่น พร้อมทั้งกำรจัด
ประชุมชี้แจงเพือ่ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ซึ่งสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำได้มีกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรที่มีต่อเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
จำนวน ๔๐๓ คน ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงวันที่
๒๗ กุมภำพันธ์ – ๓ มีนำคม
๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในกำรจัดประชุม

ระดับ
คะแนน
2.9

๑๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ
๒. รำยงำนผลกำรนำแผน
เส้นทำงควำมในสำยอำชีพ
ไปปฏิบตั ิ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลลัพธ์
๑. ส่วนรำชกำรใช้ระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path)
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล บุคลำกรมีควำม
ผูกพันต่อองค์กร (สำรวจ
อัตรำกำรสูญเสียบุคลำกร)
๒. มีบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ และเป็นที่ยอมรับ
๓. บุคลำกรที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
สมรรถนะ จำนวน ๕ สำยงำน
 จัดทำรำยงำนผลกำร
๒. รำยงำนผลกำรนำแผน
ดำเนินกำรเสนอต่อหัวหน้ำ ประกอบด้วย
เส้นทำงควำมในสำยอำชีพ
1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส่วนรำชกำร
ไปปฏิบตั ิ ประจำปี
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ผลลัพธ์
(Career Path) บนพื้นฐำน
๑. ส่วนรำชกำรใช้ระบบ
สมรรถนะ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
สายงานนิติการ กำหนดจัด
อำชีพ (Career Path)
ฝึกอบรมเดือนมิถุนำยน
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
2563 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย :
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
นิติกร ระดับชำนำญกำรและ
บุคคล บุคลำกรมีควำม
ชำนำญกำรพิเศษ จำนวน
ผูกพันต่อองค์กร (สำรวจ
40 คน
อัตรำกำรสูญเสียบุคลำกร)
2). โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
๒. มีบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
(Career Path) บนพื้นฐำน
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
สมรรถนะ
อำชีพ และเป็นที่ยอมรับ
สายงานวิทยาการ กำหนดจัด
๓. บุคลำกรที่มสี ่วน
ฝึกอบรมเดือนมิถุนำยน 2563
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย : วิทยำกร
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ระดับปฏิบัติกำร
ต่อระบบควำมก้ำวหน้ำใน
จำนวน 44 คน
สำยอำชีพ
3) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

จัดทำรำยงำนผล ชี้แจงในวันที่ ๒ เมษำยน
กำรดำเนินกำรเสนอต่อ
๒๕๖๓ (เลื่อนเนื่องจำกไวรัส
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
COVID – ๑๙)
ระดับคะแนน 3
 พัฒนำข้ำรำชกำรตำมแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (สำยงำนนิติกำร
สำยงำนวิทยำกำร สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำยงำนทรัพยำกรบุคคล)
เหลือเพียงสำยงำน
วิเทศสัมพันธ์ โดยสำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลได้ดำเนินกำร
นำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพมำเป็นข้อมูลใน
กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
พัฒนำบุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 จัดทำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ของข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำรทุกสำยงำน
ผลผลิต

ระดับ
คะแนน

๑๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
(Career Path) บนพื้นฐำน
สมรรถนะ
สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563 โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 15
คน
4) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
(Career Path) บนพื้นฐำน
สมรรถนะ
สายงานทรัพยากรบุคคล
กำหนดจัดฝึกอบรมเดือน
กรกฎำคม 2563 กโดยมีกลุม่
เป้ำหมำย : นักทรัพยำกร
บุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ
จำนวน 34 คน
5) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อรองรับแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
(Career Path) บนพื้นฐำน
สมรรถนะ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๑. แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของข้ำรำชกำร
ประเภทวิชำกำรทุกสำยงำน
๒. ผลติดตำมภำยหลังกำร
พัฒนำบุคลำกร

ระดับ
คะแนน

๑๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
สายงานวิเทศสัมพันธ์
กำหนดจัดฝึกอบรมเดือน
สิงหำคม 2563 โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศ
สัมพันธ์ ระดับปฏิบตั ิกำร
จำนวน 16 คน
 จัดทำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ของข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำรทุกสำยงำน
ผลผลิต
๑. แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของข้ำรำชกำร
ประเภทวิชำกำรทุกสำยงำน
แผนงาน 2 การดาเนินการและติดตามการนาระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบัติ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๑
ดำเนินกำรตำมแผน
 มีแผนเตรียมควำมพร้อม  มีแผนเตรียมควำมพร้อม
สืบทอดตำแหน่ง
ผู้สืบทอดตำแหน่งใน
ผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่ง
กิจกรรม
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนัก ประจำปี
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
พัฒนำเพื่อเตรียมควำม
๒๕๖๓
 กำหนดแผนกำรปฏิบัติกำร
พัฒนำบุคลำกร ประจำปี
พร้อมผูส้ ืบทอดตำแหน่ง  มีแผนกำรพัฒนำ
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย
และ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
สรรหำ ผูส้ ืบทอดตำแหน่ง คัดเลือก และหมุนเวียนงำน ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของ
(ผู้อำนวยกำรสำนัก) ตำม ตำมกรอบกำรสั่งสม

โครงการ

โครงการ
ดำเนินกำรตำมแผน
สืบทอดตำแหน่ง
กิจกรรม
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
พัฒนำเพื่อเตรียมควำม
พร้อมผูส้ ืบทอดตำแหน่ง
และ
สรรหำ ผูส้ ืบทอดตำแหน่ง
(ผู้อำนวยกำรสำนัก) ตำม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
 มีแผนเตรียมควำมพร้อม
ผู้สืบทอดตำแหน่งใน
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
 มีแผนกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
คัดเลือก และหมุนเวียนงำน
ตำมกรอบกำรสั่งสม

ระดับคะแนน 1
 มีแผนเตรียมควำมพร้อมผู้
สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนัก ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
 มีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ที่ได้รับกำรคัดเลือก และ
หมุนเวียนงำนตำมกรอบกำร
สั่งสมประสบกำรณ์ที่กำหนด

ระดับ
คะแนน

1

๑๘

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
หลักเกณฑ์วิธีกำร และ
ประสบกำรณ์ที่กำหนด
เงื่อนไขที่ส่วนรำชกำร
(EAF) ในปีงบประมำณ พ.ศ. ผู้แทนรำษฎร เพื่อรองรับแผน
สืบทอดตำแหน่ง (Succreeion
กำหนด
๒๕๖๒
Plan) กำหนดจัดฝึกอบรม
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
เดือนกรกฎำคม 2563
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
 ดำเนินกำรตำมแผน
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บังคับบัญชำ
บุคลำกรของ
ดำเนินกำรที่กำหนด ตำม
กลุ่มงำน จำนวน 143 คน
กลุ่มเป้ำหมำย
ระดับคะแนนที่ ๑
ผลผลิต
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
 ดำเนินกำรสำรวจควำม
1. แผนเตรียมควำมพร้อม
ดำเนินกำรตำมแผน
พึงพอใจต่อระบบสืบทอด
ผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่ง
สืบทอดตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนัก ประจำปี
๒. รำยงำนผลกำรนำแผน ระดับคะแนน 5
สืบทอดตำแหน่งไปปฏิบตั ิ รำยงำนผลกำรดำเนินกำร งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ตำมระบบสืบทอดตำแหน่ง
๒๕๖๓
และรำยงำนควำมพึงพอใจ
ผลลัพธ์
ต่อระบบสืบทอดตำแหน่ง
๑. มีบุคลำกรทีผ่ ่ำนกำร
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
สืบทอดตำแหน่ง
และเป็นที่ยอมรับ
๒. บุคลำกรที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบสืบทอดตำแหน่ง

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
หลักเกณฑ์วิธีกำร และ
ประสบกำรณ์ที่กำหนด
(EAF) ในปีงบประมำณ พ.ศ.
เงื่อนไขที่ส่วนรำชกำร
(EAF) ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนด
๒๕๖๒
ผลผลิต
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
1. แผนเตรียมควำมพร้อม
๑. ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่ง
 ดำเนินกำรตำมแผน
บุคลำกรของ
ผู้อำนวยกำรสำนัก ประจำปี
ดำเนินกำรที่กำหนด ตำม
กลุ่มเป้ำหมำย
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับคะแนนที่ ๑
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
 ดำเนินกำรสำรวจควำม ๒. แผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ดำเนินกำรตำมแผน
ที่ได้รับกำรคัดเลือก
พึงพอใจต่อระบบสืบทอด
สืบทอดตำแหน่ง
ตำแหน่ง
๒. รำยงำนผลกำรนำแผน ระดับคะแนน 5
สืบทอดตำแหน่งไปปฏิบตั ิ รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ตำมระบบสืบทอดตำแหน่ง
๒๕๖๓
และรำยงำนควำมพึงพอใจ
ผลลัพธ์
ต่อระบบสืบทอดตำแหน่ง
๑. มีบุคลำกรทีผ่ ่ำนกำร
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
สืบทอดตำแหน่ง
และเป็นที่ยอมรับ
๒. บุคลำกรที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบสืบทอดตำแหน่ง

ระดับ
คะแนน

๑๙

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

แผนงาน 3 การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผู้มีศกั ยภาพสูง (Talent Management) ไปปฏิบัติ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๑
โครงการ
ดำเนินกำรตำมระบบ
กำหนดแผนกำรดำเนินกำร  กำหนดแผนกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้ ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูง
มีศักยภำพสูงไปปฏิบัติ
ศักยภำพสูงไปปฏิบัติ
ศักยภำพสูง
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
 กำหนดแผนกำรปฏิบัติกำร
ผลผลิต
๑. รำยงำนผลกำรนำ
ดำเนินกำรตำมแผนระบบ พัฒนำบุคลำกร ประจำปี
๑. รำยงำนผลกำรนำ
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ ี
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ ี
ศักยภำพสูงไปปฏิบตั ิ
ศักยภำพสูง
ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพสูงไปปฏิบตั ิ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ระดับคะแนน 5
บุคลำกรเพื่อรองรับระบบกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
๒๕๖๓
๒. มีบุคลำกรผ่ำนกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำร สูง (Talent Development)
๒. มีบุคลำกรผ่ำนกำร
คัดเลือกและพัฒนำตำม
ผู้มีศักยภำพสูง (Talent
กำหนดจัดโครงกำรเดือน
คัดเลือกและพัฒนำตำม
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ ี
Management) ประจำปี
สิงหำคม 2563
ระบบข้ำรำชกำรผูม้ ี
ศักยภำพสูง
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลผลิต
ศักยภำพสูง
ผลลัพธ์
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร แผนกำรดำเนินกำรตำมระบบ
ผลลัพธ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีบุคลำกรกำลังคน
สูงไปปฏิบัติ
รัฐสภำมีบุคลำกรกำลังคน
ทีม่ ีคุณภำพและ
ที่มีคุณภำพและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพอย่ำงเป็น
ในสำยอำชีพอย่ำงเป็น
ระบบ
ระบบ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ระดับคะแนน 1
กำหนดแผนกำรดำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้
มีศักยภำพสูงไปปฏิบัติ
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรตำมแผนระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูง
ระดับคะแนน 5
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำร
ผู้มีศักยภำพสูง (Talent
Management) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับคะแนน 1
๑. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มี
ศักยภำพสูงของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำได้กำหนด
แผนกำรดำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
สูงไปปฏิบัติ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และได้จัดทำร่ำงแผนพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
เป็นข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยจะพิจำรณำภำยใน
เมษำยน ๒๕๖๓
ผลผลิต
แผนกำรดำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพ
สูงไปปฏิบัติ

ระดับ
คะแนน
๑

๒๐

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

กลยุทธ์/แผนงาน/
ระดับ
โครงการ
โครงการ
คะแนน
๒. มีบุคลำกรทีผ่ ่ำนกำร
๒. มีบุคลำกรทีผ่ ่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
ตำมเจตนำรมณ์ของระบบ
บริหำรข้ำรำชกำร
บริหำรข้ำรำชกำร
ผู้มีศักยภำพสูง และเป็นที่
ผู้มีศักยภำพสูง และเป็นที่
ยอมรับ
ยอมรับ
๓. บุคลำกรที่มสี ่วน
๓. บุคลำกรที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบบริหำรข้ำรำชกำร
ต่อระบบบริหำรข้ำรำชกำร
ผู้มีศักยภำพสูง
ผู้มีศักยภำพสูง
แผนงาน 4 การดาเนินการและติดตามการนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ไปปฏิบัติ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๑
โครงการ
ขยำยผลกำรหมุนเวียน มีแผนกำรดำเนินกำรตำม มีแผนกำรดำเนินกำรตำม
ขยำยผลกำรหมุนเวียน
กำรปฏิ บั ติ ง ำนของส่ ว น ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
กำรปฏิ บั ติ ง ำนของส่ ว น
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ (Job ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ (Job
Rotation)
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
Rotation)
ผลผลิต
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมำณ
ผลผลิต
รำยงำนผลกำรนำแผนกำร ระดับคะแนน 3
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส. องค์กำร
รำยงำนผลกำรนำแผนกำร
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน  มีกำรดำเนินกำรตำม
รัฐสภำระหว่ำงประเทศ)
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำรสังกัด
ของส่วนรำชกำรสังกัด
แผนกำรดำเนินกำรตำมระบบ โดยได้ดำเนินกำรนำเสนอแผน
รัฐสภำไปปฏิบัติ ประจำปี กำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน ดำเนินกำรระบบบริหำร
รัฐสภำไปปฏิบัติ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดำเนินกำรสำรวจควำม ข้ำรำชกำรผูม้ ีศักยภำพสูง
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
พึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ (Talent Management)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ระบบกำรหมุนเวียน

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
มีแผนกำรดำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับคะแนน 3
 มีกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรดำเนินกำรตำมระบบ
กำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน
 ดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
ระบบกำรหมุนเวียน

ระดับคะแนน 1
๑. มีแผนกำรดำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
( ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ระดับ
ปฏิบัติกำร)
ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทบทวนแนวทำงกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ใน

ระดับ
คะแนน

๑

๒๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ
๑. บุคลำกรภำยในกลุม่
งำนมีควำมสำมำรถและ
รอบรู้ในกำรปฏิบัติงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
กันได้ ทำให้กำรบริหำร
กำลังคนมีควำมคล่องตัว
๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึง
พอใจต่อกำรดำเนินกำร
ตำมแผนกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำน

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
กำรปฏิบัติงำน
๒๕๖๓ ต่อหัวหน้ำส่วน
๑. บุคลำกรภำยในกลุม่
(กลุ่มเป้ำหมำย)
รำชกำรโดยกำหนดระยะเวลำ
งำนมีควำมสำมำรถและ
ระดับคะแนน 5
ดำเนินกำร
รอบรู้ในกำรปฏิบัติงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนฯ ตั้งแต่เดือน
สำมำรถปฏิบัติงำนแทน
ตำมแผนกำรหมุนเวียนกำร กุมภำพันธ์ – กันยำยน ๒๕๕๓
กันได้ ทำให้กำรบริหำร
ปฏิบัติงำน และรำยงำนผล (ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวอำจ
กำลังคนมีควำมคล่องตัว
กำรสำรวจควำมพึงพอใจ
เปลี่ยนแปลงตำมควำม
๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลำกร
ของบุคลำกรที่มีต่อระบบ
เหมำะสมขึ้นอยู่กับ
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ
กำรหมุนเวียนกำร
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน) โดย
ต่อกำรดำเนินกำรตำม
ปฏิบัติงำน (เฉพำะ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้
แผนกำรหมุนเวียนกำร
กลุ่มเป้ำหมำย) เสนอต่อ
พิจำรณำเห็นชอบแผนฯ เมื่อ
ปฏิบัติงำน
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓
ผลผลิต
1. แผนกำรดำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
กำรปฏิบัติงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(กลุ่มเป้ำหมำย)
จะดำเนินกำรขยำยผลกำร
ระดับคะแนน 5
หมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนไปยัง
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร
ตำมแผนกำรหมุนเวียนกำร ระดับปฏิบัติกำร ในสำยงำน
ปฏิบัติงำน และรำยงำนผล นิติกำร และสำยงำนวิทยำกำร
กำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ได้รับกำร
ของบุคลำกรที่มีต่อระบบ
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง
กำรหมุนเวียนกำร
ประเภทวิชำกำร ระดับ
ปฏิบัติงำน (เฉพำะ
ปฏิบัติกำร เมื่อวันที่ ๒
กลุ่มเป้ำหมำย) เสนอต่อ
เมษำยน 2561 จำนวน 13
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
รำย (สำยนิติกำร จำนวน 10
รำย และสำยวิทยำกำร
จำนวน 3 รำย) ประกอบด้วย
สำนักกรรมำธิกำร 1 สำนัก
กรรมำธิกำร 2 สำนัก
กรรมำธิกำร 3 และสำนัก
กำกับและตรวจสอบ และ
จัดทำแนวทำงกำรหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำนให้กับ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งในวันที่ 17 ก.พ.
2563 และวันที่ ๒ มีนำคม
๒๕๖๓ พร้อมทั้งจะดำเนินกำร

ระดับ
คะแนน

๒๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ติดตำมผลข้ำรำชกำรทีไ่ ด้รับ
กำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน
ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 จำนวน 2 สำยงำน 5
รำย ภำยในเดือนเมษำยน
๒๕๖๓ ดังนี้ 1. สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล สำนักที่
รับผิดชอบในกำรควบคุม
ระยะเวลำหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน คือ กลุ่มงำน
วิชำกำรและกำรพัฒนำ สำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
จำนวน 3 รำย และ2. สำย
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักที่รับผิดชอบในกำร
ควบคุมระยะเวลำหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำน คือ กลุม่ งำน
ติดตำมและกำรประเมินผล
จำนวน 2 รำย

ระดับ
คะแนน

ผลผลิต
1. แผนกำรดำเนินกำรตำม
ระบบกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำน

๒๓

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน 1 การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
1
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
กำรพัฒนำ หลักเกณฑ์
 ศึกษำ วิเครำะห์
กำรพัฒนำ หลักเกณฑ์
 ศึกษำ วิเครำะห์
 ศึกษำ วิเครำะห์
 ศึกษำ วิเครำะห์
วิธีกำร เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำม แนวทำงแก้ไขกำรสรรหำ
วิธีกำร เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำม แนวทำงแก้ไขกำรสรรหำ
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
บุคคลเข้ำรับรำชกำรของ
บุคคลเข้ำรับรำชกำรของ
สรรหำ
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ
สรรหำ และดึงดูด “คนดี ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน
และดึงดูด “คนดี คนเก่ง”  ติดตำมกำรดำเนินกำร
คนเก่
ง
”
ให้
เ
ข้
ำ
มำ

ติ
ด
ตำมกำรด
ำเนิ
น
กำร
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข
ให้เข้ำมำปฏิบตั ิงำนกับ
สรรหำเชิงรุกโครงกำร ๑
ปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำร สรรหำเชิงรุกโครงกำร ๑
โดยใช้แนวทำงกำรสรรหำ
โดยใช้แนวทำงกำรสรรหำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ อำเภอ ๑ ทุน ที่ได้
สังกัดรัฐสภำ ตำมแนวทำง อำเภอ ๑ ทุน ที่ได้
เชิงรุก เนื่องจำก ส่วนรำชกำร
เชิงรุก เนื่องจำก ส่วนรำชกำร
ตำมแนวทำงกำรสรรหำ
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ ไม่สำมำรถสรรหำบุคคลเข้ำรับ
กำรสรรหำเชิงรุก
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ ไม่สำมำรถสรรหำบุคคลเข้ำรับ
เชิงรุก
พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลผลิต
พ.ศ. ๒๕๖๒
รำชกำรในตำแหน่งดังกล่ำวได้
รำชกำรในตำแหน่งดังกล่ำวได้
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
๑. รำยงำนผลกำรดำเนิน ระดับคะแนน 3
ครบตำมควำมต้องกำร จึงได้
ครบตำมควำมต้องกำร จึงได้
๑. รำยงำนผลกำรดำเนิน
ดำเนินกำรสรรหำนักเรียน เสนอ อ.ก.ร. สรรหำฯ เพื่อ
กำรศึกษำ วิเครำะห์
ดำเนินกำรสรรหำนักเรียน เสนอ อ.ก.ร. สรรหำฯ เพื่อ
กำรศึกษำ วิเครำะห์
ทุนโครงกำร ๑ อำเภอ ๑
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก ทุนโครงกำร ๑ อำเภอ ๑
พิจำรณำเรื่อง กำรสรรหำ
พิจำรณำเรื่อง กำรสรรหำ
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก ทุน ประจำปีงบประมำณ
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ
ทุน ประจำปีงบประมำณ
เชิงรุกของส่วนรำชกำรสังกัด
เชิงรุกของส่วนรำชกำรสังกัด
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รำยงำนกำรดำเนินกำร พ.ศ. ๒๕๖๓
รัฐสภำ : กรณีกำรสรรหำ
รัฐสภำ : กรณีกำรสรรหำ
๒. รำยงำนกำรดำเนินกำร ระดับคะแนน 5
โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน ระดับคะแนน 5
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข
โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน
รำยงำนผลกำรดำเนิน
รำยงำนผลกำรดำเนิน
โดยเสนอ ๓ แนวทำง
โดยเสนอ ๓ แนวทำง
กำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำง ประกอบด้วย
กำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำง ประกอบด้วย
ผลลัพธ์
กำรสรรหำเชิงรุก
ผลลัพธ์
กำรสรรหำเชิงรุก
๑) กำรนำเทคโนโลยีเพื่อ
๑) กำรนำเทคโนโลยีเพื่อ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ และกำร
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ และกำร
ทดแทนอัตรำกำลัง
ทดแทนอัตรำกำลัง
นำหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำร ดำเนินกำรโครงกำร ๑
นำหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำร ดำเนินกำรโครงกำร ๑
เจ้ำพนักงำนชวเลข
เจ้ำพนักงำนชวเลข
ตำมแนวทำงกำรสรรหำ
อำเภอ ๑ ทุน
ตำมแนวทำงกำรสรรหำ
อำเภอ ๑ ทุน

ระดับ
คะแนน
1

๒๔

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ
เชิงรุก ในโครงกำร ๑
อำเภอ ๑ ทุน (ทุน
ODOS) ไปดำเนินกำร

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๒) กำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่น
อำทิ พนักงำนรำชกำร
พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร
๓) กำรทำ MOU กับ
สถำบันกำรศึกษำ หรือ
กำรเปิดหลักสูตรอบรม
กำรเขียนชวเลขแก่ผู้มีคณ
ุ วุฒิ
ตรงตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
 รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำ
รับรำชกำร ด้วยโครงกำร ๑
อำเภอ ๑ ทุน เสนอ อ.ก.ร.
สรรหำฯ ในครำวประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๖
มกรำคม ๒๕๖๓ แล้วเสนอ
ก.ร. เพื่อทรำบ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วัน
อังคำรที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓
โดยประธำน ก.ร. (นำยชวน
หลีกภัย) ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
เรื่องดังกล่ำว ดังนี้
๑) ส่วนรำชกำรฯ ควรเปิด
โอกำสให้ผู้ทสี่ ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับ
คะแนน

โครงการ
เชิงรุก ในโครงกำร ๑
อำเภอ ๑ ทุน (ทุน
ODOS) ไปดำเนินกำร

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๒) กำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่น
อำทิ พนักงำนรำชกำร
พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร
๓) กำรทำ MOU กับ
สถำบันกำรศึกษำ หรือ
กำรเปิดหลักสูตรอบรม
กำรเขียนชวเลขแก่ผู้มีคณ
ุ วุฒิ
ตรงตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
 รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำ
รับรำชกำร ด้วยโครงกำร ๑
อำเภอ ๑ ทุน เสนอ อ.ก.ร.
สรรหำฯ ในครำวประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๖
มกรำคม ๒๕๖๓ แล้วเสนอ
ก.ร. เพื่อทรำบ ในครำว
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วัน
อังคำรที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓
โดยประธำน ก.ร. (นำยชวน
หลีกภัย) ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
เรื่องดังกล่ำว ดังนี้
๑) ส่วนรำชกำรฯ ควรเปิด
โอกำสให้ผู้ทสี่ ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับ
คะแนน

๒๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ด้วยทุนของตนเองมีสิทธิ
สอบแข่งขันเพื่อเข้ำรับรำชกำร
ด้วยวิธีกำรเดียวกับผู้ทไี่ ด้รับ
ทุนจำกโครงกำร ๑ อำเภอ ๑
ทุน
๒) กำรคัดเลือกผู้ได้รับทุน
โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน
เพื่อเข้ำรับรำชกำรควรเป็น
ตำแหน่งที่มีควำมจำเป็นหรือ
เป็นสำขำที่มผี ู้จบกำรศึกษำ
จำนวนน้อย และไม่สำมำรถ
สรรหำด้วยวิธีกำรสอบแข่งขัน
ทั่วไปได้แล้ว
ด้วยเหตุนี้ สำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. จึงได้ทบทวน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรคัดเลือกเพื่อ
บรรจุผู้ได้รับทุนโครงกำร ๑
อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำรับรำชกำร โดย
เสนอให้ส่วนรำชกำรฯ นำใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไปใช้ใน
สรรหำบุคลำกรเข้ำมำทำงำน
ในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ด้วยทุนของตนเองมีสิทธิ
สอบแข่งขันเพื่อเข้ำรับรำชกำร
ด้วยวิธีกำรเดียวกับผู้ทไี่ ด้รับ
ทุนจำกโครงกำร ๑ อำเภอ ๑
ทุน
๒) กำรคัดเลือกผู้ได้รับทุน
โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน
เพื่อเข้ำรับรำชกำรควรเป็น
ตำแหน่งที่มีควำมจำเป็นหรือ
เป็นสำขำที่มผี ู้จบกำรศึกษำ
จำนวนน้อย และไม่สำมำรถ
สรรหำด้วยวิธีกำรสอบแข่งขัน
ทั่วไปได้แล้ว
ด้วยเหตุนี้ สำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. จึงได้ทบทวน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรคัดเลือกเพื่อ
บรรจุผู้ได้รับทุนโครงกำร ๑
อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำรับรำชกำร โดย
เสนอให้ส่วนรำชกำรฯ นำใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไปใช้ใน
สรรหำบุคลำกรเข้ำมำทำงำน
ในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำใน

ระดับ
คะแนน

๒๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ตำแหน่งที่มีควำมจำเป็น หรือ
ตำแหน่งที่ไม่สำมำรถสรรหำได้
โดยวิธีกำรอื่น
ผลผลิต
๑. วิธีกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรใน
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข
๒. ผลกำรทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน
โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่
สำเร็จกำรศึกษำ
เข้ำรับรำชกำร
ผลลัพธ์
-

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ตำแหน่งที่มีควำมจำเป็น หรือ
ตำแหน่งที่ไม่สำมำรถสรรหำได้
โดยวิธีกำรอื่น
ผลผลิต
๑. วิธีกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรใน
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนชวเลข
๒. ผลกำรทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน
โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่
สำเร็จกำรศึกษำ
เข้ำรับรำชกำร
ผลลัพธ์
-

แผนงาน 2 การพัฒนาวิธีการและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
n/a โครงการ
ระดับคะแนน 1
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีแผนกำรดำเนินกำร
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีแผนกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรคัดเลือกตำม
คัดเลือกนักกฎหมำย
ดำเนินกำรคัดเลือกตำม
คัดเลือกนักกฎหมำย
หลักเกณฑ์และคู่มือ
นิติบัญญัติ โดยกำรแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และคู่มือ
นิติบัญญัติ โดยกำรแต่งตั้ง
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่
คณะกรรมกำรคัดเลือก
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่
คณะกรรมกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง

ระดับ
คะแนน

n/a

๒๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติ ตำแหน่งนักกฎหมำย
บัญญัติ ชั้นที่ ๒
นิติบัญญัติ
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
ดำเนินกำรคัดเลือกตำม
รัฐสภำปฏิบัตติ ำม
หลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือก
หลักเกณฑ์และคู่มือกำร บุคคลเข้ำสู่ตำแหน่ง
คัดเลือกบุคคลเข้ำสู่
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ
ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติ ชั้นที่ ๒
บัญญัตไิ ด้อย่ำงถูกต้อง
ระดับคะแนน 5
และเป็นไปตำมระเบียบ จัดทำรำยงำนผลกำร
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก ปัญหำ และ
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
อุปสรรค ในกำรดำเนินกำร
รัฐสภำมีผผู้ ่ำนกำร
ของคณะกรรมกำร
คัดเลือกเข้ำสู่ตำแหน่งนัก คณะกรรมกำรคัดเลือก
กฎหมำย
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
นิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
๓. ส่วนรำชกำรสังกัด
บัญญัติ เสนอหัวหน้ำส่วน
รัฐสภำมีกำรจัดทำรำยงำน รำชกำร
กำรคัดเลือก
ผลลัพธ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
คัดเลือกและแต่งตั้ง

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติ ตำแหน่งนักกฎหมำย
บัญญัติ ชั้นที่ ๒
นิติบัญญัติ
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
ดำเนินกำรคัดเลือกตำม
รัฐสภำปฏิบัตติ ำม
หลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือก
หลักเกณฑ์และคู่มือกำร บุคคลเข้ำสู่ตำแหน่ง
คัดเลือกบุคคลเข้ำสู่
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ
ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติ ชั้นที่ ๒
บัญญัตไิ ด้อย่ำงถูกต้อง
ระดับคะแนน 5
และเป็นไปตำมระเบียบ จัดทำรำยงำนผลกำร
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก ปัญหำ และ
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
อุปสรรค ในกำรดำเนินกำร
รัฐสภำมีผผู้ ่ำนกำร
ของคณะกรรมกำร
คัดเลือกเข้ำสู่ตำแหน่งนัก คณะกรรมกำรคัดเลือก
กฎหมำย
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
นิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
ตำแหน่งนักกฎหมำยนิติ
๓. ส่วนรำชกำรสังกัด
บัญญัติ เสนอหัวหน้ำส่วน
รัฐสภำมีกำรจัดทำรำยงำน รำชกำร
กำรคัดเลือก
ผลลัพธ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
กำรปรับปรุง พัฒนำ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
คัดเลือกและแต่งตั้ง

ระดับ
คะแนน

๒๘

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

กลยุทธ์/แผนงาน/
ระดับ
โครงการ
โครงการ
คะแนน
และมีกำรดำเนินกำร
และมีกำรดำเนินกำร
เพื่อให้ได้บุคคลที่
เพื่อให้ได้บุคคลที่
เหมำะสมมำดำรงตำแหน่ง
เหมำะสมมำดำรงตำแหน่ง
ต่ำง ๆ
ต่ำง ๆ
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)
แผนงาน การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
โครงการ 1
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
1
โครงการ 1
กำรดำเนินกำร
มีแผนดำเนินงำนประเมินผล มีแผนดำเนินงำนประเมินผล
กำรดำเนินกำร
ปรับปรุง/แก้ไข/กำหนด กำรปฏิบัติงำนและกำร
กำรปฏิบัติงำนและกำร
ปรับปรุง/แก้ไข/กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม บริหำรงำนวงเงินประจำปี บริหำรงำนวงเงินประจำปี
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม
ระบบกำรบริหำรผลกำร งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้จำกผล
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
ปฏิบัติงำนที่ได้จำกผล
กำรศึกษำ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
กำรศึกษำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
ผลผลิต
บริหำรวงเงินงบประมำณใน บริหำรวงเงินงบประมำณใน
ผลผลิต
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
กำรเลื่อนเงินเดือน
กำรเลื่อนเงินเดือน
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ได้ศึกษำ สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ได้ศึกษำ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่
สำมำรถนำไปสู่กำรบริหำร และวิเครำะห์ใน
และวิเครำะห์ในปีงบประมำณ
สำมำรถนำไปสู่กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ระดับคะแนน 3
ผลผลิต
ประสิทธิภำพ
๒. รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผนที่
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
๒. รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรจำกนำรูปแบบ กำหนด
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
ดำเนินกำรจำกนำรูปแบบ
หรือหลักเกณฑ์กำรบริหำร ระดับคะแนน 5
บริหำรผลกำรปฏิบตั ิงำน
หรือหลักเกณฑ์กำรบริหำร

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
มีแผนดำเนินงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนวงเงินประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือน
ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ได้ศึกษำ
และวิเครำะห์ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรตำมแผนที่
กำหนด
ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 1
มีแผนดำเนินงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำนวงเงินประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำก
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
กำรเลื่อนเงินเดือน
ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตำมที่ได้ศึกษำ
และวิเครำะห์ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลผลิต
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ศึกษำเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตั ิงำน

ระดับ
คะแนน

1

๒๙

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร (Performance Management
ของส่วนรำชกำรที่ได้
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
System : PMS) และกำร
กำหนดในปีงบประมำณ
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบตั ิ
กำรเลื่อนเงินเดือนที่เหมำะสม
ผลลัพธ์
กับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ได้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
มีระบบกำรบริหำรผล
พิจำรณำกำหนดแผน
กำรปฏิบัติงำนทีส่ ำมำรถ
ดำเนินงำน ประจำปี
นำไปสู่กำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ตำมแผนดังกล่ำว
ประสิทธิภำพ
กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นตำม
ผลกำรศึกษำของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
โครงการ 1
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน ๑
คณะอนุกรรมการบริหารผล
ติดตำมกำรเชื่อมโยง
มีแผนกำรเชื่อมโยงระบบ
ระบบกำรบริหำรผลกำร กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน การปฏิบัตริ าชการเพื่อ
ดาเนินการติดตามการ
ปฏิบัติงำน (PMS) กับ
(PMS) กับแผนพัฒนำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล
รำยบุคคล (IDP) ประจำปี เชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
(IDP)
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
มีกำรดำเนินกำรตำมแผนที่ จัดทาแผนการดาเนินการ
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร กำหนด
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ระดับคะแนน 5

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร (Performance Management
ของส่วนรำชกำรที่ได้
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร System : PMS) และกำร
กำหนดในปีงบประมำณ
บริหำรวงเงินงบประมำณใน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบตั ิ
กำรเลื่อนเงินเดือนที่เหมำะสม
ผลลัพธ์
กับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
ได้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อ
ระบบกำรบริหำรผล
พิจำรณำกำหนดแผน
กำรปฏิบัติงำนทีส่ ำมำรถ
ดำเนินงำน ประจำปี
นำไปสู่กำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ตำมแผนดังกล่ำว
ประสิทธิภำพ
กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นตำม
ผลกำรศึกษำของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
1
โครงการ 1
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน ๑
คณะอนุกรรมการบริหารผล
ติดตำมกำรเชื่อมโยง
มีแผนกำรเชื่อมโยงระบบ
ระบบกำรบริหำรผลกำร กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน การปฏิบัตริ าชการเพื่อ
ดาเนินการติดตามการ
ปฏิบัติงำน (PMS) กับ
(PMS) กับแผนพัฒนำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล
รำยบุคคล (IDP) ประจำปี เชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
(IDP)
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
มีกำรดำเนินกำรตำมแผนที่ จัดทาแผนการดาเนินการ
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
รัฐสภำมีระบบกำรบริหำร กำหนด
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ระดับคะแนน 5

ระดับ
คะแนน

1

๓๐

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
มำตรฐำน สำมำรถ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กับการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของกำร ตำมแผนที่กำหนดต่อ
Development Plan : IDP)
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/
ประสิทธิภำพ
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการ
รัฐสภำสร้ำงควำมรู้ควำม
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
เข้ำใจวิธีกำรประเมินและ
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
รำยบุคคล
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาคู่มือ
ที่ได้ดำเนินกำรปรับปรุงใน
พร้อมสื่อสารและเสริมสร้าง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
๓. นำวิธีกำรประเมินและ
การเชื่อมโยงระบบการบริหาร
ติดตำมผลที่ได้กำหนด
ผลการปฏิบตั ิงาน (PMS) กับ
ไปปฏิบตั ิ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ผลลัพธ์
ให้กับข้าราชการที่ดารง
๑. บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำร
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน และ
ประเมินและติดตำมผล
ข้าราชการ
กำรพัฒนำรำยบุคคล ที่ได้
กิจกรรมที่ ๓ จัดทา
ดำเนินกำรปรับปรุงใน
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒. ร้อยละ ๗๕ ของ
๒๕๖๓
บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ
ต่อแผนพัฒนำรำยบุคคล

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
มำตรฐำน สำมำรถ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กับการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของกำร ตำมแผนที่กำหนดต่อ
Development Plan : IDP)
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/
ประสิทธิภำพ
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๒. ส่วนรำชกำรสังกัด
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการ
รัฐสภำสร้ำงควำมรู้ควำม
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
เข้ำใจวิธีกำรประเมินและ
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
รำยบุคคล
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาคู่มือ
ที่ได้ดำเนินกำรปรับปรุงใน
พร้อมสื่อสารและเสริมสร้าง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
๓. นำวิธีกำรประเมินและ
การเชื่อมโยงระบบการบริหาร
ติดตำมผลที่ได้กำหนด
ผลการปฏิบตั ิงาน (PMS) กับ
ไปปฏิบตั ิ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ผลลัพธ์
ให้กับข้าราชการที่ดารง
๑. บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำร
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน และ
ประเมินและติดตำมผล
ข้าราชการ
กำรพัฒนำรำยบุคคล ที่ได้
กิจกรรมที่ ๓ จัดทา
ดำเนินกำรปรับปรุงใน
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒. ร้อยละ ๗๕ ของ
๒๕๖๓
บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ
ต่อแผนพัฒนำรำยบุคคล

ระดับ
คะแนน

๓๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
กิจกรรมที่ ๔ จัดทารายงานผล
การดาเนินการตามแผนการ
เชื่อมโยงฯ รอบ ๖ เดือน เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน (PMS)
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในรอบการประเมินที่ ๑/
๒๕๖๓ และรอบการประเมิน
ที่ ๒/๒๕๖๓
ระดับคะแนนที่ ๓ มีการ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการ
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
โดยนาเรียนเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
กิจกรรมที่ ๔ จัดทารายงานผล
การดาเนินการตามแผนการ
เชื่อมโยงฯ รอบ ๖ เดือน เพื่อ
รายงานคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน (PMS)
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในรอบการประเมินที่ ๑/
๒๕๖๓ และรอบการประเมิน
ที่ ๒/๒๕๖๓
ระดับคะแนนที่ ๓ มีการ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการ
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
โดยนาเรียนเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์

ระดับ
คะแนน

๓๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหนังสือ สผ.๐๐๔.๐๒/
๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๓ เรื่องการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการติดตามการเชื่อมโยง
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
รายละเอียดตามแนบ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา “คู่มือ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
ด้วยการเรียนรูแ้ บบ ๗๐ ๒๐
๑๐ (70:20:10 Learning
Model) ระบบการริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ของข้าราชการรัฐสภา และ
สื่อสารเสริมสร้างความรู้ความ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหนังสือ สผ.๐๐๔.๐๒/
๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๓ เรื่องการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการติดตามการเชื่อมโยง
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
รายละเอียดตามแนบ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา “คู่มือ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
ด้วยการเรียนรูแ้ บบ ๗๐ ๒๐
๑๐ (70:20:10 Learning
Model) ระบบการริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ของข้าราชการรัฐสภา และ
สื่อสารเสริมสร้างความรู้ความ

ระดับ
คะแนน

๓๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน และ
ข้าราชการ ทั้งสอง
ส่วนราชการการ
- สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร: โครงการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่อง การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
เกียกกาย (ได้จัดทารายงาน
ประเมินผลโครงการไว้ด้วย
แล้ว) โดยสานักพัฒนา
บุคลากรไปถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้กับ

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน และ
ข้าราชการ ทั้งสอง
ส่วนราชการการ
- สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร: โครงการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่อง การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
เกียกกาย (ได้จัดทารายงาน
ประเมินผลโครงการไว้ด้วย
แล้ว) โดยสานักพัฒนา
บุคลากรไปถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้กับ

ระดับ
คะแนน

๓๔

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
สานักต่างๆ ทั้งโดยวิธีการ
บรรยาย การถามตอบผ่าน
ฮ๊อตไลน์ และผ่านคลิปภาพ
พร้อมเสียง ตลอดช่วงเดือน
มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๓
- สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา:
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ "บทบาทของโค้ชกับ
การพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริตสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร" ให้แก่
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่ดารง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม/
กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรม
หมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ
ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้กาหนดกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
สานักต่างๆ ทั้งโดยวิธีการ
บรรยาย การถามตอบผ่าน
ฮ๊อตไลน์ และผ่านคลิปภาพ
พร้อมเสียง ตลอดช่วงเดือน
มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๓
- สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา:
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ "บทบาทของโค้ชกับ
การพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริตสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร" ให้แก่
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาที่ดารง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม/
กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรม
หมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ
ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้กาหนดกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

ระดับ
คะแนน

๓๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
“การเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development
Plan: IDP) ด้วยการเสริมสร้าง
กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)” จานวน ๓
ครั้ง ดังนี้
๑) ครั้งที่ ๑ : วันพฤหัสบดีที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ครั้งที่ ๒ : วันศุกร์ที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน
๓) ครั้งที่ ๓ : วันศุกร์ที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
“การเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development
Plan: IDP) ด้วยการเสริมสร้าง
กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)” จานวน ๓
ครั้ง ดังนี้
๑) ครั้งที่ ๑ : วันพฤหัสบดีที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ครั้งที่ ๒ : วันศุกร์ที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน
๓) ครั้งที่ ๓ : วันศุกร์ที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา

ระดับ
คะแนน

๓๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน
***แต่เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ ๒
ออกไปก่อน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบ
VDO Conference โดยใช้
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud
Meeting
กิจกรรมที่ ๓ จัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดย ผู้บังคับบัญชา
และผูป้ ฏิบัติงานนาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ มาเป็นข้อมูล

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม
งาน กลุ่มงานละ ๒ คน
***แต่เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ ๒
ออกไปก่อน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบ
VDO Conference โดยใช้
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud
Meeting
กิจกรรมที่ ๓ จัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดย ผู้บังคับบัญชา
และผูป้ ฏิบัติงานนาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ มาเป็นข้อมูล

ระดับ
คะแนน

๓๗

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
ดาเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ระหว่าง
เดือนมกราคม – กันยายน
๒๕๖๓
ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ยังได้
ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับ
หน่วยงานภายในสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วย ๑) แผนการ
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๒) คู่มือการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลด้วยการเรียนรู้แบบ
๗๐:๒๐:๑๐ (70:20:10
Learning Model) ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ๓)

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
ดาเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ระหว่าง
เดือนมกราคม – กันยายน
๒๕๖๓
ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ยังได้
ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับ
หน่วยงานภายในสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วย ๑) แผนการ
เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๒) คู่มือการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลด้วยการเรียนรู้แบบ
๗๐:๒๐:๑๐ (70:20:10
Learning Model) ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ๓)

ระดับ
คะแนน

๓๘

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ๔)
ข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) เพื่อให้
หน่วยงานนาไปใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลด้วยการ
เรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐
(70:20:10 Learning Model)
ตามที่กาหนดไว้และ
ดาเนินการให้เป็นไปตามชี้วัด
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยให้ส่งกลับไปยัง
สานักพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ประมวลข้อมูลรายงานเสนอ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ๔)
ข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) เพื่อให้
หน่วยงานนาไปใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลด้วยการ
เรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐
(70:20:10 Learning Model)
ตามที่กาหนดไว้และ
ดาเนินการให้เป็นไปตามชี้วัด
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยให้ส่งกลับไปยัง
สานักพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ประมวลข้อมูลรายงานเสนอ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระดับ
คะแนน

๓๙

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
แผนงาน การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๓
โครงการ
บูรณำกำรเชื่อมโยง
ศึกษำ วิเครำะห์ และ
 ศึกษำ วิเครำะห์ และ
บูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลบุคลำกรของส่วน
กำหนดข้อมูลที่จะนำเข้ำสู่ กำหนดข้อมูลที่จะนำเข้ำสู่
ข้อมูลบุคลำกรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
Web Service ด้ำนกำร
Web Service ด้ำนกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผลผลิต
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดย
ผลผลิต
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
ระดับคะแนน 3
รำยกำรข้อมูลที่นำเข้ำสู่ Web
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมีกำรบูรณำกำร
ดำเนินกำรนำข้อมูลเข้ำ
Service ประกอบด้วย
รัฐสภำมีกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี ข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย
รำยกำรข้อมูล ดังนี้
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร ระดับคะแนน 5
- เลขที่ตำแหน่ง
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร - เลขประจำตัวประชำชน
บุคคล
ที่จำเป็นต่อกำรตัดสินใจ นำเข้ำข้อมูลครบถ้วน
- คำนำหน้ำชื่อ
ที่จำเป็นต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร ด้วยระบบ สมบูรณ์เสนอต่อหัวหน้ำส่วน - ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล
ของผู้บริหำร ด้วยระบบ
HRIS หรือระบบงำนอื่น รำชกำร
- ประเภทตำแหน่ง
HRIS หรือระบบงำนอื่น
๒. รำยงำนกำรบูรณำกำร
- ตำแหน่ง
๒. รำยงำนกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
- ระดับ
เชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
- กลุ่มงำน
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคลที่จำเป็น
- สำนัก
บุคคลที่จำเป็น
ต่อกำรตัดสินใจของ
- ประเภทบุคลำกร
ต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร ด้วยระบบ HRIS
- สถำนะกำรรับรำชกำร
ผู้บริหำร ด้วยระบบ HRIS
หรือระบบงำนอื่น
โดยสำมำรถเรียกใช้งำนได้ที่
หรือระบบงำนอื่น
URL https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
index.php?

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ระดับคะแนน 1
ศึกษำ วิเครำะห์ และ
กำหนดข้อมูลที่จะนำเข้ำสู่
Web Service ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรนำข้อมูลเข้ำ
ข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย
ระดับคะแนน 5
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
นำเข้ำข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์เสนอต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำร

ระดับคะแนน 1
 ศึกษำ วิเครำะห์ และ
กำหนดข้อมูลที่จะนำเข้ำสู่
Web Service ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดย
รำยกำรข้อมูลที่นำเข้ำสู่ Web
Service ประกอบด้วย
รำยกำรข้อมูล ดังนี้
- เลขที่ตำแหน่ง
- เลขประจำตัวประชำชน
- คำนำหน้ำชื่อ
- ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล
- ประเภทตำแหน่ง
- ตำแหน่ง
- ระดับ
- กลุ่มงำน
- สำนัก
- ประเภทบุคลำกร
- สถำนะกำรรับรำชกำร
โดยสำมำรถเรียกใช้งำนได้ที่

ระดับ
คะแนน
๓

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

๔๐

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลมี
ควำมทันสมัย ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันทำให้สำมำรถ
ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรนำไปใช้
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กร

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ซึ่งกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
ระบบเทคโนโลยี
บุคลำกรของรัฐสภำ
สำรสนเทศและข้อมูลมี
ประกอบด้วย ข้อมูล ๓ ส่วน
ควำมทันสมัย ครบถ้วน
คือ
เป็นปัจจุบันทำให้สำมำรถ
๑. รัฐสภำ
ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
๒. วุฒิสภำ
ตอบสนองต่อกำรนำไปใช้
๓. สภำผู้แทนรำษฎร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
โดยในแต่ละส่วน สำมำรถ
ขององค์กร
ค้นหำและรำยงำนข้อมูลได้
ดังนี้
๑. เมนูกำรค้นหำ
๑.๑ ค้นหำจำกชื่อหรือ
นำมสกุล
๑.๒ ค้นหำจำกตำแหน่ง
แบ่งเป็น
๑.๒.๑ ค้นหำจำก
ตำแหน่งปัจจุบัน
๑.๒.๒ ค้นหำจำก
ระดับปัจจุบัน
๑.๓ ค้นหำจำกสำนัก
๒. เมนูรำยงำน
๒.๑ แผนภูมิแสดงจำนวน
บุคลำกร
๒.๒ จำแนกตำมกลุ่มสำนัก

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ซึ่งกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ
ประกอบด้วย ข้อมูล ๓ ส่วน
คือ
๑. รัฐสภำ
๒. วุฒิสภำ
๓. สภำผู้แทนรำษฎร
โดยในแต่ละส่วน สำมำรถ
ค้นหำและรำยงำนข้อมูลได้
ดังนี้
๑. เมนูกำรค้นหำ
๑.๑ ค้นหำจำกชื่อหรือ
นำมสกุล
๑.๒ ค้นหำจำกตำแหน่ง
แบ่งเป็น
๑.๒.๑ ค้นหำจำก
ตำแหน่งปัจจุบัน
๑.๒.๒ ค้นหำจำก
ระดับปัจจุบัน
๑.๓ ค้นหำจำกสำนัก
๒. เมนูรำยงำน
๒.๑ แผนภูมิแสดงจำนวน
บุคลำกร
๒.๒ จำแนกตำมกลุ่มสำนัก

ระดับ
คะแนน

๔๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๒.๓ จำแนกตำมระดับ
ตำแหน่ง
 ไตรมำสที่ ๒ ทั้งสองส่วน
รำชกำรได้ร่วมกันกำหนด
แบบฟอร์มรำยงำนประวัติ
ข้ำรำชกำร จำนวน ๑๐
แบบฟอร์ม อำทิ ข้อมูล
บุคลำกร (ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร) ประวัติกำร
ดำรงตำแหน่ง ประวัติกำร
เลื่อนเงินเดือน ประวัติกำร
อบรม ประวัติกำรศึกษำ
ประวัติทำงวินัย รำวมทั้งจะ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ HRIS
ของ สผ. ให้เป็นระบบงำน
หลัก โดยรับกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกระบบ DPIS ของ
สว. ผ่ำนทำง Web Service
และเพิ่มเมนูในส่วนของกำร
เรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสอง
ส่วนรำชกำร
ระดับคะแนน 3
มีกำรนำเข้ำ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูล

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๒.๓ จำแนกตำมระดับ
ตำแหน่ง
 ไตรมำสที่ ๒ ทั้งสองส่วน
รำชกำรได้ร่วมกันกำหนด
แบบฟอร์มรำยงำนประวัติ
ข้ำรำชกำร จำนวน ๑๐
แบบฟอร์ม อำทิ ข้อมูล
บุคลำกร (ข้ำรำชกำร/
พนักงำนรำชกำร) ประวัติกำร
ดำรงตำแหน่ง ประวัติกำร
เลื่อนเงินเดือน ประวัติกำร
อบรม ประวัติกำรศึกษำ
ประวัติทำงวินัย รำวมทั้งจะ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ HRIS
ของ สผ. ให้เป็นระบบงำน
หลัก โดยรับกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกระบบ DPIS ของ
สว. ผ่ำนทำง Web Service
และเพิ่มเมนูในส่วนของกำร
เรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสอง
ส่วนรำชกำร
ระดับคะแนน 3
มีกำรนำเข้ำ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูล

ระดับ
คะแนน

๔๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
บุคลำกร ในกระบวนงำน
โครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
กระบวนงำนบริหำรงำนบุคคล
กระบวนงำนพัฒนำบุคลำกร
รวมถึงกระบวนงำนด้ำน
ทะเบียนประวัติบุคลำกร ใน
ระบบบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล
๓. มีกำรเชื่อมโยงรำยกำร
ข้อมูล ประกอบด้วย เลขที่
ตำแหน่ง เลขประจำตัว
ประชำชน คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ
ตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล
ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่ง
ระดับ กลุ่มงำน สำนัก
ประเภทบุคลำกร สถำนะกำร
รับรำชกำร จำกทะเบียน
ประวัติบุคลำกร ผ่ำน Web
Service ไปยังฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ โดย
สำมำรถเรียกใช้งำนได้ ที่
URL https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
index.php?

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
บุคลำกร ในกระบวนงำน
โครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
กระบวนงำนบริหำรงำนบุคคล
กระบวนงำนพัฒนำบุคลำกร
รวมถึงกระบวนงำนด้ำน
ทะเบียนประวัติบุคลำกร ใน
ระบบบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร
บุคคล
๓. มีกำรเชื่อมโยงรำยกำร
ข้อมูล ประกอบด้วย เลขที่
ตำแหน่ง เลขประจำตัว
ประชำชน คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ
ตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล
ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่ง
ระดับ กลุ่มงำน สำนัก
ประเภทบุคลำกร สถำนะกำร
รับรำชกำร จำกทะเบียน
ประวัติบุคลำกร ผ่ำน Web
Service ไปยังฐำนข้อมูล
บุคลำกรของรัฐสภำ โดย
สำมำรถเรียกใช้งำนได้ ที่

ระดับ
คะแนน

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

๔๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ผลผลิต
บูรณำกำรเชื่อมโยงกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล บน URL
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
index.php?

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ผลผลิต
บูรณำกำรเชื่อมโยงกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล บน URL

ระดับ
คะแนน

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

๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
แผนงาน 1 การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน ๑
๑.5 โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน ๑
ส่งเสริมคุณธรรมและ
มีแผนกำรดำเนินกิจกรรม
ดำเนินกำรจัดทำร่ำง
๑. โครงกำรสนับสนุนกำร มีแผนกำรดำเนินกิจกรรม
มีแผนกำรดำเนินกิจกรรมตำม
จริยธรรม
ตำมยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน แผนปฏิบัติกำรตำม
ขับเคลื่อนจริยธรรม ธรร ตำมยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนและ
กิจกรรม
และผลักดันกำรปฏิบตั ิ
ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อน
มำภิบำลและควำมโปร่งใส และผลักดันกำรปฏิบตั ิ
ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
๑.กำรบรรยำยธรรม
ตำมประมวลจริยธรรม
และผลักดันกำรปฏิบตั ิ
๒. โครงกำรส่งเสริมและ
ตำมประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
๒.กิจกรรมวันคุณธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ มำตรฐำน ตำมประมวลจริยธรรม
พัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ มำตรฐำน รัฐสภำมำตรฐำนทำงจริยธรรม
๓.กำรคัดเลือกและยกย่อง ทำงจริยธรรม ประจำปี
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ตำมประมวลจริยธรรม
ทำงจริยธรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้ำหน้ำที่รัฐสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนำผล
ดีเด่น (คนดีศรีสภำ) และ โดยนำผลดำเนินกิจกรรมที่ ๒๕๖๗) และกำรส่งเสริม
๓. โครงกำรคัดเลือกและ
๒๕๖๓ โดยนำผลดำเนิน
ดำเนินกิจกรรมทีผ่ ่ำนมำ หรือ
สำนักด้ำนคุณธรรมและ
ผ่ำนมำ หรือผลกำรวิจัยที่
คุณธรรมจริยธรรมของ
เชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติตำม กิจกรรมทีผ่ ่ำนมำ
ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมดีเด่น
เกี่ยวข้อง มำกำหนด
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ประมวลจริยธรรม
หรือผลกำรวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง มำกำหนด
๔.กำรปฏิบัติธรรม
ระดับคะแนน 3
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
มำกำหนด
- มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
๕.ธรรมศึกษำ/กำรศึกษำดู ดำเนินกำรกิจกรรมตำมแผน งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
งำนด้ำนคุณธรรมและ
ที่กำหนด ประจำปี
โดยนำผลดำเนินกิจกรรม
๑. มีกำรดำเนินกำรตำม ดำเนินกำรกิจกรรมตำมแผน และควำมโปร่งใสของ
จริยธรรม
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ผ่ำนมำ หรือผลกำรวิจัย
เป้ำหมำยที่กำหนด
ที่กำหนด ประจำปี
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผลผลิต
และปรับรูปแบบกำรดำเนิน ที่เกี่ยวข้อง มำกำหนด
๒.กำรคัดเลือกและยกย่อง งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๑. มีกำรดำเนินกำรบรรลุ โครงกำร/กิจกรรมให้มีควำม ได้แก่
ผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และปรับรูปแบบกำรดำเนิน ๒๕๖๓
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
หลำกหลำยเพิ่มขึ้น จำก
๑. สรุปผลจำกกำร
ดีเด่นของสำนักงำนและ โครงกำร/กิจกรรมให้มีควำม ๒. ดำเนินกำรโครงกำร/
๒. มีบุคคลผูม้ ีคุณธรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเมินพฤติกรรมตำม
ประกำศยกย่องให้ทรำบ หลำกหลำยเพิ่มขึ้น จำก
กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์
และจริยธรรมดีเด่น
ประมวลจริยธรรม
โดยทั่วกันทุกปี
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขับเคลื่อนและผลักดันกำร

ระดับ
คะแนน
๑.5

๔๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ
ของสำนักงำนฯ ที่ได้รับ
กำรประกำศยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
๓. มีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
จริยธรรมและค่ำนิยม
องค์กร
๔. มีสื่อประชำสัมพันธ์
ด้ำนคุณธรรม และ
จริยธรรม
ผลลัพธ์
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ เป็นคนดี
มีคุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ระดับคะแนน 5
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ผลลัพธ์
 มีกำรติดตำม ประเมินผล (มำตรฐำนทำงจริยธรรม
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
กำรดำเนินกำรตำมแผนที่
ของข้ำรำชกำรรัฐสภำ)
สังกัดรัฐสภำเป็นคนดี มี
กำหนด ประจำปี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
คุณธรรมและปฏิบตั ิตำม
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๕๖๒ โดยนำผลทีต่ ้อง
ประมวลจริยธรรม
 รำยงำนผลกำรดำเนินกำร รณรงค์เพิ่มขึ้น ในเรื่อง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและ
ตำมแผนที่กำหนด ประจำปี ยึดถือประโยชน์ของ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเทศชาติและไม่มี
ปัญหำ อุปสรรค และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มุ่ง
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
ผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษา
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
มาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย และความ
เสียสละ มีความ
ขยันหมั่นเพียร มำกำหนด
โครงกำรและกิจกรรมใน
แผน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 5
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
 มีกำรติดตำม ประเมินผล ข้ำรำชกำรรัฐสภำ มำตรฐำน
กำรดำเนินกำรตำมแผนที่
ทำงจริยธรรม ประจำปี
กำหนด
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๑. โครงการสนับสนุน
๒๕๖๓
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ธรรมาภิบาลและความ
ตำมแผนที่กำหนด ประจำปี โปร่งใส
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประชุมสัมมนา
ปัญหำ อุปสรรค และ
ชี้แจงแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ สนับสนุนการดาเนินการด้าน
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำรและ
คณะขับเคลื่อนองค์กร
STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จำนวน
๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ระดับ
คะแนน

๔๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
๑.จัดโครงกำรและ
กิจกรรมกำรดำเนินกำร
รณรงค์ ส่งเสริมและสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ และ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำทุก
ระดับชั้น
๑.๑ โครงกำรหลักสูตร
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ELearning)
๑.๒ โครงกำรรณรงค์
ส่งเสริม เผยแพร่ และ
ประชำสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ
๑.๓ โครงกำรบรรยำย
ธรรมสำหรับบุคลำ
โครงกำรธรรมศึกษำ
สำหรับบุคลำกรของ
สำนักงำนฯ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระยะเวลา/สถานที่ :
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภำพันธ์
๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ –
๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อำคำรสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมำธิบำลและ
ควำมโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
สรุปผล)
ผลลัพธ์ : บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร ใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมำธิบำลและ
ควำมโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ระดับ
คะแนน

๔๗

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๑.๔ โครงกำรธรรม
ศึกษำสำหรับบุคลำกรของ
สำนักงำนฯ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. กำรสร้ำงจิตสำนึก
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ โครงกำรเรียนรู้
กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ
๓. กิจกรรมจิตอำสำและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
ผู้นำและองค์กรต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
๑. โครงกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมและธรรมำภิบำล
๑. กิจกรรมกำรคัดเลือก
และยกย่องบุคคลต้นแบบ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ประเมินผลกลุ่มเป้ำหมำยรับรู้
แผนดังกล่ำว)
๒. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
รัฐสภา : อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๓. โครงการคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติการปฏ้บัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา : อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ระดับ
คะแนน

๔๘

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒. กิจกรรมกำรคัดเลือก
และยกย่องสำนักต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒. สรุปผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัตติ ำมค่ำนิยม
องค์กรของบุคลำกร โดย
นำผลที่ต้องรณรงค์เพิ่มขึ้น
ในเรื่อง
สมานสามัคคี และถือ
หลักพอเพียง มำกำหนด
โครงกำรและกิจกรรมใน
แผน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
๑. กำรส่งเสริมค่ำนิยม
องค์กร/วัฒนธรรมองค์กร
และค่ำนิยมร่วมของส่วน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๔๙

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
“สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”
- โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมนำทีมงำน
- กำรเผยแพร่และสื่อสำร
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กรและค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ
ให้แก่บุคลำกรทั่วทั้ง
องค์กรของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
๒. โครงกำรเสริมสร้ำง
ดุลยภำพชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. กิจกรรมจิตอำสำและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
ผู้นาและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๐

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
จัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร
สำหรับผู้นำต้นแบบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและ
กำรปฏิบัตติ ำมประมวล
จริยธรรม เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
๑. โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมนำทีมงำน
กิจกรรมที่ ๓ กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจและขับเคลื่อน
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ “สามัคคี มีวินัย
ใจซื่อตรง”
๒. โครงกำรฝึกอบรมผู้นำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร
- กำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับกำร
ขับเคลื่อนจริยธรรมใน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
องค์กร ค่ำนิยมองค์กร/
วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
“สามัคคี มีวินัย ใจ
ซื่อตรง”
๓. ผลจำกกำรวิจัย เรื่อง
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรดำเนินกำรด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมของ
สำนักงำนฯ : กรณีศึกษำ
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนของข้ำรำชกำร
ให้สอดคล้องกับค่ำนิยม
และพันธะสัญญำ
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยนำสรุปผลกำรวิจัย ใน
เรื่องของกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนสอดคล้องกับ
ค่ำนิยมองค์กร ด้ำนที่
ระดับกำรประพฤติปฏิบตั ิ
ไม่สูงมำกเมื่อเทียบกับด้ำน
อื่นๆ คือ วินัย และถือ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
หลักพอเพียง และกำร
ประพฤติปฏิบัติตนทีส่ อด
รับกับพันธะสัญญำด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ด้ำน
ที่ระดับกำรประพฤติ
ปฏิบัติไม่สูงมำกเมื่อเทียบ
กับด้ำนอื่นๆ คือ
ด้ำนยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
และผลการวิจัยได้
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริม
และพัฒนาให้ข้าราชการ
มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนในด้าน ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง วินัย และ
ถือหลักพอเพียง เป็น
ลาดับต้นก่อน มำกำหนด
โครงกำรและกิจกรรมใน
แผน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
๑. กำรส่งเสริมค่ำนิยม
องค์กร/วัฒนธรรมองค์กร
และค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
“สามัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”
๑.๑ โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมนำทีมงำน
- กำรเผยแพร่และสื่อสำร
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กรและค่ำนิยมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้แก่
บุคลำกรทั่วทั้งองค์กรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
๒. โครงกำรเสริมสร้ำง
ดุลยภำพชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. กำรสร้ำงจิตสำนึก
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๔

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๓.๑ โครงกำรเรียนรู้
กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
ผู้นาและองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร
สำหรับผู้นำต้นแบบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและ
กำรปฏิบัตติ ำมประมวล
จริยธรรม เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
๑. โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมนำทีมงำน
๑.๑ กิจกรรมที่ ๓ กำร
สัมมนำผู้ปฏิบตั ิ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและขับเคลื่อน
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
รัฐสภำ “สามัคคี มีวินัย
ใจซื่อตรง”
๑.๒ กิจกรรมที่ ๔
กำรศึกษำดูงำนด้ำน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ “สามัคคี มีวินยั
ใจซื่อตรง”
๒. โครงกำรฝึกอบรมผู้นำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร
- กำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับกำร
ขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร
ค่ำนิยมองค์กร/วัฒนธรรม
องค์กร และค่ำนิยมร่วม
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ “สามัคคี มีวินยั
ใจซื่อตรง”

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรกิจกรรมตำม
แผนที่กำหนด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยจัดโครงกำร
จำนวน ๑ โครงกำร
จำก ๔ โครงกำร ดังนี้
๑. โครงกำรบรรยำยธรรม
สำหรับบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี
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 ชั้น ๒๐
อำคำรทิปโก้

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๗

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน ๓๗ คน
กิจกรรมที่ ๒ กำรบรรยำย
ธรรมทำงศำสนำคริสต์
เรื่อง “คุณธรรมควำม
ซื่อตรงในกำรปฏิบตั ิงำน”
โดย คุณพ่อ เปโตร วิทยำ
แก้วแหวน เจ้ำอำวำสวัดแม่
พระฟำติมำ ณ วัดแม่
พระฟำติมำ
กรุงเทพมหำนคร ในวันที่
๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
๑๗ คน
- โครงกำรอื่นๆ อยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำร
ผลผลิต/ผลลัพธ์
- อยู่ระหว่ำงกำรจัด
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ
เพื่อให้เกิดผลผลิต และ
ผลลัพธ์ตำมที่กำหนด

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๕๘

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
แผนงาน 2 การดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน ๑
2
โครงการ
ขยำยผลจำกหลักสูตร มีแผนปฏิบตั ิกำรตำม
มีแผนปฏิบตั ิกำรตำม
โครงกำรเสริมสร้ำง
กำรสร้ำงเสริมจริยธรรม หลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
หลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
วัฒนธรรมองค์กรและ
ผลผลิต
จริยธรรม และกำหนด
จริยธรรม ประจำปี
ค่ำนิยมหลัก เพื่อนำไปสู่
๑. มีกำรดำเนินกิจกรรม ประเด็นคุณธรรมและ
งบประมำณ พศ ๒๕๖๓
กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตำมหลักสูตรกำรสร้ำง
จริยธรรมเพิ่มเติมจำก
โดยได้มีกำรกำหนด
องค์กร
เสริม จริยธรรมได้อย่ำง
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ประเด็นคุณธรรมและ
ผลผลิต
ครบถ้วน รวมทั้งมีกำร
ระดับคะแนน 3
จริยธรรมเพิ่มเติมจำก
๑. มีกำรดำเนินกิจกรรม
กำหนดประเด็นคุณธรรม ดำเนินกำรตำมโครงกำร/
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ คือ
ตำมหลักสูตรกำรสร้ำง
และจริยธรรมเพิ่มเติม
กิจกรรม หลักสูตรกำรสร้ำง กำรเป็นผู้นำกำรขับเคลื่อน
เสริม จริยธรรมได้อย่ำง
๒. มีเครื่องมือและมีกำร เสริมจริยธรรม
ไปสู่องค์กรคุณธรรม
ครบถ้วน
รำยงำนติดตำม และ
ตำมแผนที่กำหนด
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และ
๒. มีเครื่องมือและมีกำร
ประเมินผลโครงกำร
ระดับคะแนน 5
ขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร/
รำยงำนติดตำม
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร วัฒนธรรมองค์กร และ
และประเมินผลโครงกำร
บุคลำกรของส่วนรำชกำร ตำมหลักสูตรกำรสร้ำงเสริม ค่ำนิยมร่วมของส่วน
ผลลัพธ์
สังกัดรัฐสภำที่ได้รับกำร
จริยธรรม ปัญหำ อุปสรรค รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
พัฒนำ มีควำมรู้
และข้อเสนอแนะ โดยเน้น “สามัคคี มีวินัย ใจ
สังกัดรัฐสภำเป็นคนดี มี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์ ผลลัพธ์กำรดำเนินกำรเพื่อ ซื่อตรง”
คุณธรรม และปฏิบตั ิตำม
ควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับคะแนน ๓
ค่ำนิยมองค์กร
ผลลัพธ์
ดำเนินกำรตำมโครงกำร/
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
กิจกรรม หลักสูตรกำร
สังกัดรัฐสภำเป็นคนดี
สร้ำงเสริมจริยธรรม ตำม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 1
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
แผนปฏิบัติกำรตำมหลักสูตร
กำรสร้ำงเสริมจริยธรรม
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรตำมหลักสูตรกำร
สร้ำงเสริมจริยธรรมระดับ
คะแนน 5
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมหลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับคะแนน ๑
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 มีแผนปฏิบตั ิกำรขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ระดับคะแนน 3
ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำม
หลักสูตรกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรม ดังนี้
๑) โครงการเสริมสร้างสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
หลัก เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
กิจกรรมที่ ๑ : การรณรงค์
วัฒนธรรมองค์กรจาขึ้นใจ :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้บริหารของ

ระดับ
คะแนน
๓

๕๙

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ
มีคุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตำมค่ำนิยมองค์กร

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
แผนที่กำหนด จำนวน ๑
โครงกำร
จำก ๒ โครงกำร ดังนี้
๑. โครงกำรสร้ำงเสริม
จริยธรรมนำทีมงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
ดำเนินจัด ๒ กิจกรรม จำก
ที่ได้กำหนด ๔ กิจกรรม
ได้แก่
๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ กำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระดับผู้บริหำรของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ (กำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้นำ
กำรขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
คุณธรรม สำหรับผู้บริหำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ)

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
กับภารกิจวุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ บ ริ ห ำรสำนั ก งำน
เลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ รวม
จำนวน ๒๖ คน ซึ่ งมี ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จำนวน ๒๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐
ระยะเวลา
กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓
ธันวำคม ๒๕๖๒
การประเมินผล : อยู่ระหว่ำง
กำรติดตำมประเมินผล
ผลผลิต : บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๓๐
ผลลัพธ์ : บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำรได้ปฏิบัติตำม
วัฒนธรรมองค์กร “สำมัคคี มี

ระดับ
คะแนน

๖๐

- กำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร
เรื่อง “ผู้นำกับกำรส่งเสริม
คุณธรรม และกำรขับเคลื่อน
ค่ำนิยมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ”
โดย พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ
และประธำนอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑ ในวันที่ ๑๓
ธันวำคม ๒๕๖๒
เวลำ ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม หมำยเลข
๔๐๑ ชั้น ๔ อำคำรรัฐสภำ
เกียกกำย โดยมีผบู้ ริหำร
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร เข้ำร่วม
จำนวน ๒๗ คน และ
ผู้บริหำรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ เข้ำร่วม
จำนวน ๒๔ คน
๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ กำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระดับผู้บังคับบัญชำกลุ่ม

วินัย สจริตโปร่งใส รอบรู้งำน
สภำ มีจติ อำสำ มุ่งงำนสภำ
สัมฤทธิ”์ คิดเป็นร้อยละ (อยู่
ระหว่ำงกำรติดตำม
ประเมินผล โดยร้อยละ ๙๐
ของกลุ่มเป้ำหมำยได้ปฏิบตั ิ
ตำมค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ)
๒) โครงการเสริมสร้างสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
หลัก เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
กิจกรรมที่ ๒ : วัฒนธรรม
องค์กรกับการขับเคลื่อน
ภารกิจของวุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำกลุ่ ม งำน
จำนวน ๘๐ คน คน ซึ่ งมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ระยะเวลา
กำหนดจัดกิจกรรมวันศุกร์ที่
๒๔ มกรำค ๒๕๖๓

๖๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
งำน (กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเป็นผู้นำ
กำรขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
คุณธรรม สำหรับ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำน)
จำนวน ๒ รุ่น
- กำรอภิปรำย หัวข้อวิชำ
“เส้นทำงสู่กำรสร้ำง
องค์กรคุณธรรม” โดย
คณะวิทยำกรบริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ์
- กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร หัวข้อวิชำ
“กำรสร้ำงค่ำนิยมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
และกำรขับเคลื่อนสู่
องค์กรคุณธรรม โดย
พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ อ.
ก.ร. กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ และ
ประธำนอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บท

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
การประเมินผล : อยู่ระหว่ำง
กำรติดตำมประเมินผล
ผลผลิต : บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ผลลัพธ์ : บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำรได้ปฏิบัติตำม
วัฒนธรรมองค์กร
“สำมัคคี มีวินัย สจริตโปร่งใส
รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่ง
งำนสภำสัมฤทธิ์”
คิดเป็นร้อยละ...
(อยู่ระหว่ำงกำรติดตำม
ประเมินผลโดยร้อยละ ๙๐
ของกลุ่มเป้ำหมำยได้ปฏิบัติ
ตำมวัฒนธรรมองค์กร
สอดคล้องกับกำรดำเนินกำร
ขับเคลื่อนค่ำนิยมร่วมของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ “สำมัคคี
มีวินัย ใจซื่อตรง”)

ระดับ
คะแนน

๖๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
๗๒ คน
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น. มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
๗๖ คน ณ โรงแรมแกรนด์
ทำวเวอร์ อินน์
๒. โครงกำรฝึกอบรมผู้นำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร
- อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร
เพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงกำร
ผลผลิต
๑. มีกำรดำเนินกิจกรรม
ตำมหลักสูตรกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรม จำนวน ๑
โครงกำร จำก ๒ โครงกำร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๖๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
โดยได้จัดโครงกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรมนำทีมงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จำนวน ๒
กิจกรรม จำกทีไ่ ด้กำหนด
๔ กิจกรรม
- กำรจัดโครงกำรได้มีกำร
กำหนดประเด็นคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่มเติม
ได้แก่ กำรเป็นผู้นำกำร
ขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
คุณธรรม และกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ และ
ขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร/
วัฒนธรรมองค์กร และ
ค่ำนิยมร่วมของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
“สามัคคี มีวินัย ใจ
ซื่อตรง”
๒. มีเครื่องมือและมีกำร
รำยงำนติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำร
๒.๑ กำรจัดโครงกำรมี
เครื่องมือในกำรติดตำม

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๖๔

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
และประเมินผลโครงกำร
โดยกำรใช้แบบสอบถำม
๒.๒ มีรำยงำนกำร
ประเมินผลโครงกำรสร้ำง
เสริมจริยธรรมนำทีมงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรระดับผูบ้ ริหำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำที่ได้รับกำร
พัฒนำ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับองค์ควำมรู้
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
โครงการสร้างเสริม
จริยธรรมนาทีมงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนา
เชิงปฏิบัตกิ ารระดับ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๖๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ผู้บริหารของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
จำกกำรประเมินผล
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับรู้และ
เข้ำใจในกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรระดับผู้บริหำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.56 คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๒ โดยแยก
เป็นสำมำรถเพิ่มพูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.52 คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๔ สำมำรถ
จัดระบบควำมคิดและ
วำงแผนเพื่อนำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.62 คิดเป็น ร้อยละ
๙๒.๔ และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๖๖

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
อธิบำยรำยละเอียดได้ อยู่
ในระดับมำกทีส่ ุด ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.52 คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๔
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
แผนงาน 1 การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัยของบุคลากร (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
อยู่ในระหว่ำงจัดทำเนื้อหำ
0
โครงการ
ระดับคะแนน 1
อยู่ในระหว่ำงจัดทำเนื้อหำ
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  มีเนื้อหำ/แนวทำงกำร และแนวทำงกำรรณรงค์
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  มีเนื้อหำ/แนวทำงกำร และแนวทำงกำรรณรงค์กำร
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร รณรงค์กำรรับรู้เกี่ยวกับ
กำรรับรูเ้ กี่ยวกับขั้นตอน
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำร
รณรงค์กำรรับรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
กำรปฏิบัติงำน โดย
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
ปฏิบัติงำน โดยรวบรวมจำก
คลัง ตำมกฎระเบียบของ เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังตำม รวบรวมจำกกรณีตัวอย่ำง
คลัง ตำมกฎระเบียบของ เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังตำม กรณีตัวอย่ำงของส่วนรำชกำร
ทำงรำชกำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
ทำงรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ตัวอย่ำง
ระเบียบของทำงรำชกำร
ระเบียบของทำงรำชกำร
ผลผลิต
รัฐสภำ ตัวอย่ำง
ผลผลิต
คำพิพำกษำศำลปกครอง และ
รวมทั้งกำรป้องกันกำร
รวมทั้งกำรป้องกันกำร
จำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำ
คำพิพำกษำศำลปกครอง
จำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่น่ำสนใจ
กระทำผิดวินัยในเรื่อง
กระทำผิดวินัยในเรื่อง
ร่วมโครงกำรมีควำมรู้
และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
ร่วมโครงกำรมีควำมรู้
เมื่อจัดทำเนื้อหำเสร็จสมบูรณ์
ดังกล่ำว
ดังกล่ำว
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
น่ำสนใจ เมื่อจัดทำเนื้อหำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แล้วจะได้นำเสนอต่อ อ.ก.ร.
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
ดำเนินกำรรณรงค์ ส่งเสริม เสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้
ดำเนินกำรรณรงค์ ส่งเสริม กฎหมำยและระเบียบ (คำดว่ำ
ด้ำนกำรเงินกำรคลังและ กำรรับรู้ เรื่องขั้นตอนกำร
นำเสนอต่อ อ.ก.ร.
ด้ำนกำรเงินกำรคลังและ กำรรับรู้ เรื่องขั้นตอนกำร
จะดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กฎหมำยและระเบียบ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน เดือนพฤษภำคม) เพื่อ
ผลลัพธ์
(คำดว่ำจะดำเนินกำรแล้ว
ผลลัพธ์
พิจำรณำเห็นชอบ ก่อนที่จะ
กำรคลังตำมระเบียบของ
กำรคลังตำมระเบียบของ
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
เสร็จภำยในเดือน
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
เผยแพร่ต่อส่วนรำชกำรสังกัด
ทำงรำชกำร รวมทั้งกำร
ทำงรำชกำร รวมทั้งกำร
รัฐสภำมีกำรดำเนินกำร ป้องกันกำรกระทำผิดวินัยใน พฤษภำคม) เพื่อพิจำรณำ
รัฐสภำมีกำรดำเนินกำร
ป้องกันกำรกระทำผิดวินัยใน รัฐสภำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
เห็นชอบ ก่อนที่จะ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
เช่น จัดทำแผ่นพับเผยแพร่
เรื่องดังกล่ำว
เรื่องดังกล่ำว
มำตรกำรด้ำนกฎหมำย
เผยแพร่ต่อส่วนรำชกำร
มำตรกำรด้ำนกฎหมำย
ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 5

ระดับ
คะแนน

0

๖๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
และกำรป้องกันกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร สังกัดรัฐสภำผ่ำนช่องทำง
กระทำผิดกฎหมำยที่
ปัญหำ อุปสรรค และ
ต่ำง ๆ เช่น จัดทำแผ่นพับ
เกี่ยวกับกำรทุจริตใน
ข้อเสนอแนะ ต่อ
เผยแพร่ควำมรู้ เผยแพร่
ภำครัฐ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
๒. จำนวนกรณีกำรกระทำ ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร รัฐสภำ วำรสำร HR ของ
ผิดที่ได้รับโทษทำง
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
กฎหมำยลดลงในแต่ละปี รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เป็นต้น

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
และกำรป้องกันกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร เว็บไซต์ของรัฐสภำ วำรสำร
กระทำผิดกฎหมำยที่
ปัญหำ อุปสรรค และ
HR ของส่วนรำชกำรสังกัด
เกี่ยวกับกำรทุจริตใน
ข้อเสนอแนะ ต่อ
รัฐสภำ เป็นต้น
ภำครัฐ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
๒. จำนวนกรณีกำรกระทำ ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ผิดที่ได้รับโทษทำง
ทรัพยำกรบุคคล
กฎหมำยลดลงในแต่ละปี ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ
แผนงาน 2 การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๓
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
เรียนรู้กระบวนกำรป้องกัน มีแผนงำน/โครงกำร/
มีกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
เรียนรู้กระบวนกำร
มีแผนงำน/โครงกำร/
จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน
และปรำบปรำมกำรทุจริต กิจกรรม ในกำรรณรงค์
ตำมยุทธศำสตร์กำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กิจกรรม ในกำรรณรงค์
กำรดำเนินกำร ด้ำนคุณธรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน
ขับเคลื่อนและผลักดันกำร
กำรทุจริตของสำนักงำน ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน
และควำมโปร่งใสของส่วน
๒๕๖๓
กำรกระทำผิดกฎหมำยที่
ปฏิบัติตำมประมวล
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
กำรกระทำผิดกฎหมำยที่
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผลผลิต
เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ จริยธรรมข้ำรำชกำร
ผลผลิต
เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๑. มีกำรดำเนินกำรบรรลุ ตำมที่กำหนด โดยเพิม่
รัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
มีกำรจัดกำรบรรยำยและ ตำมที่กำหนด
๒๕๖๓
เป้ำหมำยที่กำหนด
กลุ่มเป้ำหมำย และ
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) และกำร
ศึกษำดูงำน
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
โดยดำเนินกำรได้ ร้อยละ เครือข่ำยในกำรดำเนินกำร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้ำนกำรป้องกันและ
มีกำรดำเนินงำนตำม
ดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม
๑๐๐ โดยมีกำรจัดกำร
จำกปีงบประมำณ พ.ศ.
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม สนับสนุน กำรดำเนินกำร
บรรยำยและศึกษำดูงำน ๒๕๖๒
สภำผู้แทนรำษฎร
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย อย่ำง ตำมที่กำหนด
ด้ำนคุณธรรม และควำม
ด้ำนกำรป้องกันและ
ระดับคะแนน 3
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
น้อย ๑๒๐ คน
ระดับคะแนน 5
โปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัด
ปรำบปรำมกำรทุจริต
 ดำเนินกำรตำมแผนงำน/ ๒๕๖๓ โดยมีโครงกำร/
ผลลัพธ์
มีกำรรำยงำนผลกำร
รัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรม ในกำรสร้ำง
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
ดำเนินกำรโครงกำร ปัญหำ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกำรดำเนิน
อย่ำงน้อย ๒๐๐ คน
จิตสำนึกเกี่ยวกับควำม
รัฐสภำมีกำรดำเนินกำร
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้

ระดับ
คะแนน

๓

๖๘

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
 มีกำรจัดตั้งชมรม Strong โปร่งใส ควำมซื่อสัตย์
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
เพือ่ เสนอหัวหน้ำส่วน
๑. โครงการเรียนรู้
บุคลำกรเป้ำหมำยที่ผ่ำน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
สุจริตและยืนหยัดในสิ่งที่
มำตรกำรด้ำนวินัย
รำชกำร
กระบวนการป้องกันและ
กำรพัฒนำ มีควำมรู้
ระดับคะแนน 5
ถูกต้อง เพื่อรณรงค์
และกำรป้องกันกำร
ปราบปราม การทุจริตของ
ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
กำรรำยงำนผลกำร
ส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน
กระทำผิดกฎหมำยที่
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ป้องกันและปรำบปรำม ดำเนินกำรโครงกำร ปัญหำ กำรกระทำผิดกฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทุจริตใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
กำรทุจริต และรับรู้ภยั
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรทุจริตใน
ภำครัฐ
๒๕๖๓
ของกำรทุจริต
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
ภำครัฐ โดยกลุม่ เป้ำหมำย
๒. จำนวนกรณีกำรกระทำ
- กิจกรรมการบรรยายและ
๓. จัดตั้งชมรม Strong
รำชกำร
และเครือข่ำยเป็นผู้ที่ไม่
ผิดทำงวินยั ลดลงในแต่ละ
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
เคยเข้ำร่วมโครงกำร
ปี
ต้านโกง
เพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจริตใน
ระดับคะแนน 3
กำหนดจัด : ๔ รุ่น ๆ ละ ๓
ส่วนรำชกำร
 ดำเนินกำรตำม
ชั่วโมง ดังนี้
ผลลัพธ์
แผนงำน/โครงกำร/
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน
ร้อยละของระดับควำมพึง
กิจกรรม
๒๕๖๑๒
พอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
- มีกำรดำเนินกำรตำม
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน
หรือพฤติกรรมด้ำนควำม
แผนงำน โดยดำเนินกำร
๒๕๖๒
ซื่อสัตย์สุจริตของบุคลำกร
จัดโครงกำร จำนวน ๕ รุ่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น
๒๕๖๒
(จำกผลสำรวจตำมแผน
๒๕๐ คน ดังนี้
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
รุ่นที่ ๑-๔
๒๕๖๒
สังกัดรัฐสภำ หรือกำรวัด
กิจกรรมที่ ๑ กำรบรรยำย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำร
จำนวนข้อร้องเรียน)
เรื่อง “ข้ำรำชกำรกับกำร
ระดับสำนักขึ้นไป และ
ปลุกจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อ
ข้ำรำชกำรที่มิได้ดำรงตำแหน่ง
ทุจริต” โดย นำยกนต์ธร
ผู้บังคับผู้บังคับัญชำกลุ่มงำน
บัวงำม
(ประเภทวิชำกำร

ระดับ
คะแนน

๖๙

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร
๑ ชั้น ๓ สำนักงำน 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 AntiCorruption Museum :
ACM) ณ สำนักงำน 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 วันที่ ๑๖
ธันวำคม ๒๕๖๒ มี
ผู้เข้ำร่วมจำนวน ๔๒ คน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับเชี่ยวชำญ และระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส)
จำนวน ๑๖๗ คน ซึ่ง มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
๑๖๔ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๒๐
การประเมินผล :
ผลผลิต : บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วม
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๒๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมรู้ และตระหนักถึงโทษ
ภัยกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ติดตำมประเมินผล

ระดับ
คะแนน

๗๐

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖
ธันวำคม ๒๕๖๒ มี
ผู้เข้ำร่วมจำนวน ๕๓ คน
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐
ธันวำคม ๒๕๖๒
มีผู้เข้ำร่วมจำนวน
๕๓ คน
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐
ธันวำคม ๒๕๖๒
มีผู้เข้ำร่วมจำนวน ๔๖ คน
รุ่นที่ ๕
- กำรบรรยำยเรื่อง “กำร
เสริมสร้ำงจริยธรรมและ
กำรป้องกันกำรทุจริต”
โดย คณะวิทยำกรจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ
(ป.ป.ท.)
- กำรบรรยำยเรื่อง
“มำตรกำรและกลไกใน
กำรเฝ้ำระวังเพื่อป้องกัน
กำรทุจริตในภำครัฐ” โดย
คณะวิทยำกรจำกองค์กร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ในวันที่ ๒๓
ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมจำนวน ๕๖ คน
 มีกำรจัดตั้งชมรม
Strong จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต
- สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรได้
ดำเนินกำรจัดตั้งชมรม
Strong สผ. องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต
โดยมีตัวแทนจำกสำนัก
และกลุม่ งำนขึ้นตรงเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิกชมรม
จำนวน ๕๒ คน
ผลผลิต
๑. มีกำรดำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนด โดย
ดำเนินกำรได้ ร้อยละ
๑๐๐ โดยมีกำรจัดกำร
บรรยำยและศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย
๒๕๐ คน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรเป้ำหมำยที่ผ่ำน
กำรพัฒนำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต และรับรู้ภยั ของ
กำรทุจริตจำกกำร
ประเมินผล สรุปผลกำร
ประเมินได้ ดังนี้
รุ่นที่ ๑
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
สรุป ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตสำนึกทีไ่ ม่ทนต่อกำร
ทุจริต
และกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (AntiCorruption Museum :

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ACM) ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๕๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๔ โดยแยกเป็น
สำมำรถเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทักษะ
เพิ่มมำกขึ้น อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อนำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๕๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ และสำมำรถ
บอกประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด ได้อยู่
ในระดับมำกทีส่ ุด ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๕๖ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๒
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
สรุป ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๔

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๒ คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๔ โดยแยก
เป็น เพื่อเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรเฝ้ำระวัง และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และกำร
รับรู้ถึงภัยของกำรทุจริต
ให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๔๔
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘ เพื่อ
เสริมสร้ำงทัศนคติค่ำนิยม
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๕๖ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๒ และเพื่อสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมสร้ำงบทบำทในกำร
เฝ้ำระวัง และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๖ คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๒
รุ่นที่ ๒
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
สรุป ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตสำนึกทีไ่ ม่ทนต่อกำร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ทุจริตและกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (AntiCorruption Museum :
ACM) ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.27 คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๔ โดยแยก
เป็นสำมำรถเพิ่มพูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๓๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๖.๔ สำมำรถ
จัดระบบควำมคิดและ
วำงแผนเพื่อนำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๔ และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด
ได้อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๑๘ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๗

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
สรุป ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๘
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ โดย
แยกเป็น เพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และกำรรับรู้ถึงภัยของกำร
ทุจริตให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๔๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙
เพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติ
ค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลำกรของ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๘

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๕
คิดเป็นร้อยละ ๙๑ และ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
บทบำทในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๔๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๗๙

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
รุ่นที่ ๓
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
สรุป ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตสำนึกทีไ่ ม่ทนต่อกำร
ทุจริต และกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (AntiCorruption Museum :
ACM) ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๑๘ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๖ โดยแยก
เป็นสำมำรถเพิ่มพูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อนำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๐

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓
และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียด
ได้อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๓
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
สรุป ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๗
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ โดย
แยกเป็น เพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และกำรรับรู้ถึงภัยของ
กำรทุจริตให้แก่บุคลำกร
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๓
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ เพื่อ
เสริมสร้ำงทัศนคติค่ำนิยม
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๓๓
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ และ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
บทบำทในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ ๔.๒๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๒
รุ่นที่ ๔
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
สรุป ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในเรื่อง
ข้ำรำชกำรกับกำรปลูก
จิตสำนึกทีไ่ ม่ทนต่อกำร
ทุจริตและกำรศึกษำดูงำน
พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง (AntiCorruption Museum :
ACM) ในภำพรวม อยูใ่ น
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ
๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓
โดยแยกเป็นสำมำรถ
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และทักษะเพิม่ มำก
ขึ้น อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๔
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อนำไปสู่
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
สรุป ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๒
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔ โดย
แยกเป็น เพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และกำรรับรู้ถึงภัยของ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๔

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
กำรทุจริตให้แก่บุคลำกร
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๔
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘
เพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติ
ค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
๔.๑๙ คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๘ และเพื่อสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนงำนด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
บทบำทในกำรเฝ้ำระวัง

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๕

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
๓.๙๒ คิดเป็นร้อยละ
๗๘.๔
รุ่นที่ ๕
๑. ด้านความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
สรุป ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
รับรู้และเข้ำใจในกำร
เสริมสร้ำงจริยธรรมและ
กำรป้องกันกำรทุจริตใน
ภำครัฐ และมำตรกำรและ
กลไกในกำรเฝ้ำระวังเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตใน
ภำครัฐ ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ
4.15 คิดเป็นร้อยละ ๘๓
โดยแยกเป็นสำมำรถ
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำม

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๖

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
เข้ำใจ และทักษะเพิม่ มำก
ขึ้น อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 คิด
เป็นร้อยละ ๘๑.๘
สำมำรถจัดระบบควำมคิด
และวำงแผนเพื่อนำไปสู่
กำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.23 คิดเป็นร้อย
ละ ๘๔.๖ และสำมำรถ
บอกประโยชน์ ข้อดี และ
อธิบำยรำยละเอียดได้
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.12 คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๔
๒. ด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
สรุป ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็น
ว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘ โดย
แยกเป็นเพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๗

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรเฝ้ำระวัง
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และกำรรับรู้ถึงภัยของกำร
ทุจริตให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.21 คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๒ เพื่อ
เสริมสร้ำงทัศนคติค่ำนิยม
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.28 คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๖ และเพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรขับเคลื่อน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๘

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
งำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
บทบำท
ในกำรเฝ้ำระวัง และกำรมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกัน
ต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เห็นว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.23 คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๖
๓. จัดตั้งชมรม Strong
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต เพื่อ
เฝ้ำระวังกำรทุจริตในส่วน
รำชกำร มีกำรจัดตั้งชมรม
Strong สผ. องค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต โดยมี
ตัวแทนจำกสำนักและกลุม่
งำนขึ้นตรงเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกชมรม จำนวน
๕๒ คน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๘๙

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
คะแนน
กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
แผนงาน 1 การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการร่วมกัน)
กิจกรรม
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๑
กิจกรรม
กำรจัดทำแผนและกำกับ  มีแผนส่งเสริม สนับสนุน  มีแผนส่งเสริม
กำรจัดทำแผนและกำกับ
ติดตำมส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม สนับสนุนกำรดำเนินกำร
ติดตำมส่งเสริม สนับสนุน
กำรดำเนินกำรด้ำน
และควำมโปร่งใสของส่วน ด้ำนคุณธรรมและควำม
กำรดำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของส่วนรำชกำรสังกัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำและกำรกำกับ
๒๕๖๓ โดยคณะทำงำนที่
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รัฐสภำและกำรกำกับ
ติดตำม กำรดำเนินกำร
ได้รับมอบหมำยจำก อ.ก.ร. โดยคณะทำงำนที่ได้รับ
ติดตำม กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว
ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนกำร
มอบหมำยจำก อ.ก.ร. ที่
ดังกล่ำว
ผลผลิต
ดำเนินกำรดังกล่ำว จะต้อง เกี่ยวข้อง โดยแผนกำร
ผลผลิต
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ดำเนินกำรดังกล่ำว
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมและควำม
อ.ก.ร.
จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร  เสนอ ก.ร. ตำมลำดับ
จำก อ.ก.ร.
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำง
 เสนอ ก.ร. ตำมลำดับ
สังกัดรัฐสภำ
๒. คู่มือกำรดำเนินกำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำง
๒. คู่มือกำรดำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม
แผนกำรดำเนินกำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ตำมแผนส่งเสริม
สนับสนุน
ให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำทั่วทั้ง เกี่ยวกับแผนกำร
สนับสนุนกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรด้ำน
องค์กรได้เข้ำใจและ
ดำเนินกำร ให้ข้ำรำชกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่ำว รัฐสภำทั่วทั้งองค์กรได้
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
เข้ำใจและตระหนักรู้ใน
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
รัฐสภำ ประจำปี
เรื่องดังกล่ำว
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 1
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยคณะทำงำนที่
ได้รับมอบหมำยจำก อ.ก.ร.
ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว จะต้อง
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
อ.ก.ร.
 เสนอ ก.ร. ตำมลำดับ
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนกำรดำเนินกำร
ให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำทั่วทั้ง
องค์กรได้เข้ำใจและ
ตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่ำว

ระดับคะแนน 1
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
คณะทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
จำก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง โดย
แผนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
อ.ก.ร.
 เสนอ ก.ร. ตำมลำดับ
ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำร
ดำเนินกำร ให้ข้ำรำชกำร
รัฐสภำทั่วทั้งองค์กรได้เข้ำใจ
และตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่ำว

ระดับ
คะแนน
๑

๙๐

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลยุทธ์/แผนงาน/
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
๓. รำยงำนผลกำร
ระดับคะแนน 2
ดำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละของกำรรับรู้ เข้ำใจ
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
แผนส่งเสริม สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ
และควำมโปร่งใสของส่วน • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑
ผลลัพธ์
คะแนน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
มีกำรดำเนินกำรตำมแผน ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
๐.๘๕ คะแนน
ดำเนินงำนด้ำนคุณธรรม • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
และควำมโปร่งใสของส่วน ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
คะแนน
รวมทั้งได้รับควำมเชื่อมั่น • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
และเป็นที่ยอมรับ
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน
ในเรื่องดังกล่ำว
๐.๕๕ คะแนน
ระดับคะแนน 3
 ดำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ
โดย
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๘๐
ได้คะแนน ๑ คะแนน

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๓. รำยงำนผลกำร
ระดับคะแนน 2
ดำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละของกำรรับรู้ เข้ำใจ
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
แผนส่งเสริม สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ
และควำมโปร่งใสของส่วน • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑
ผลลัพธ์
คะแนน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมี • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
กำรดำเนินกำรตำมแผน ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
๐.๘๕ คะแนน
ดำเนินงำนด้ำนคุณธรรม • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
และควำมโปร่งใสของส่วน ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
คะแนน
รวมทั้งได้รับควำมเชื่อมั่น • ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
และเป็นที่ยอมรับในเรื่อง ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน
ดังกล่ำว
๐.๕๕ คะแนน
ระดับคะแนน 3
 ดำเนินกำรตำมแผน
ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ
โดย
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๘๐
ได้คะแนน ๑ คะแนน

ระดับ
คะแนน

๙๑

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๗๐
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๖๐
ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐
ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
ระดับคะแนน 4
ดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม
สนับสนุนกำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมฯ โดย
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๑๐๐
ได้คะแนน ๑ คะแนน
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๙๐
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
ระดับคะแนน 5
 มีกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรภำยในและมี
กำรสำรวจควำมคิดเห็น
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดย

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๗๐
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๖๐
ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐
ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
ระดับคะแนน 4
ดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริม
สนับสนุนกำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมฯ โดย
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๑๐๐
ได้คะแนน ๑ คะแนน
• ดำเนินกำรได้ร้อยละ ๙๐
ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
ระดับคะแนน 5
 มีกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรภำยในและมี
กำรสำรวจควำมคิดเห็น
ของผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดย

ระดับ
คะแนน

๙๒

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑
คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน
๐.๘๕ คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗
คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน
๐.๕๕ คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔
คะแนน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมทั้งผลกำรสำรวจกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑
คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน
๐.๘๕ คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗
คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน
๐.๕๕ คะแนน
• ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔
คะแนน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนส่งเสริม สนับสนุน
กำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมทั้งผลกำรสำรวจกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ

ระดับ
คะแนน

๙๓

กลยุทธ์/แผนงาน/
โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และผลลัพธ์
และผลกำรสำรวจควำม
คิดเห็นกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรดำเนินกำรส่งเสริม
สนับสนุน กำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ต่อ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
และผลกำรสำรวจควำม
คิดเห็นกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรดำเนินกำรส่งเสริม
สนับสนุน กำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ต่อ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง

ระดับ
คะแนน

๙๔

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน 1 การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๑
โครงการ
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร จัดทำแผนกำรติดตำมผล
จัดทำแผนกำรติดตำมผลกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
ในกำรนำควำมรู้
กำรดำเนินกำรในกำรนำ
ดำเนินกำรในกำรนำควำมรู้
ในกำรนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็น
และสมรรถนะที่จำเป็น
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
สมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำร ตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ รัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ สำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำร
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ
ทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำเสนอเลขำธิกำร
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ
สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ พิจำรณำเห็นชอบและแจ้ง
รัฐสภำ
ผลผลิต
เห็นชอบและแจ้งส่วน
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผลผลิต
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร รำชกำรสังกัดรัฐสภำทรำบ ทรำบแล้ว ทั้งนี้ แผนกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ระดับคะแนน 3
ติดตำม ฯ กำหนดให้
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะที่
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำร
ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ปัญหำและอุปสรรคในกำร ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ รอบ
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
๖ เดือน และครั้งที่ ๒ รอบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ทักษะ และสมรรถนะที่
๑๒ เดือน รวมทั้ง รำยงำนผล
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
กำรดำเนินกำร ปัญหำและ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป อุปสรรคของส่วนรำชกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 1
จัดทำแผนกำรติดตำมผล
กำรดำเนินกำรในกำรนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์
ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำเสนอเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ
เห็นชอบและแจ้งส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำทรำบ
ระดับคะแนน 3
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป

ระดับคะแนน 1
จัดทำแผนกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรในกำรนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
ตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำเห็นชอบและแจ้ง
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ทรำบแล้ว ทั้งนี้ แผนกำร
ติดตำม ฯ กำหนดให้
มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำร
ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ รอบ
๖ เดือน และครั้งที่ ๒ รอบ
๑๒ เดือน รวมทั้ง รำยงำนผล
กำรดำเนินกำร ปัญหำและ
อุปสรรคของส่วนรำชกำร

ระดับ
คะแนน
๑

๙๕

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ของส่วนรำชกำรสังกัด
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร สังกัดรัฐสภำ ข้อเสนอแนะ ต่อ
ผลลัพธ์
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร สังกัดรัฐสภำ ข้อเสนอแนะ ต่อ
รัฐสภำ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม
ผลลัพธ์
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ได้นำควำมรู้ควำมสำมำรถ รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๑ รอบ ๖ เดือน และ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ทักษะ และสมรรถนะที่
๑ รอบ ๖ เดือน และ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ได้นำควำมรู้ควำมสำมำรถ รำยงำนผลกำรดำเนินกำร รำชกำรสังกัดรัฐสภำเพื่อทรำบ
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร รำชกำรสังกัดรัฐสภำเพื่อทรำบ
ทักษะ และสมรรถนะที่
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน สำหรับกำรรำยงำนผลกำร
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป ปัญหำและอุปสรรคของส่วน สำหรับกำรรำยงำนผลกำร
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ดำเนินกำร ครั้งที่ ๑ รอบ
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ดำเนินกำร ครั้งที่ ๑ รอบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ข้อเสนอแนะ ต่อ
๖ เดือน ขณะนี้ อยู่ระหว่ำง
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี ข้อเสนอแนะ ต่อ
๖ เดือน ขณะนี้ อยู่ระหว่ำง
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
ประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
บริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร เพื่อจะได้รำยงำนให้ทรำบใน
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร เพื่อจะได้รำยงำนให้ทรำบใน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รอบรำยงำนกำรดำเนินกำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รอบรำยงำนกำรดำเนินกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
เพื่อทรำบ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
เพื่อทรำบ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ระดับคะแนน 5
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปี
ระดับคะแนน 5
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปี
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปัญหำและอุปสรรคในกำร รอบ ๙ เดือนต่อไป
ปัญหำและอุปสรรคในกำร รอบ ๙ เดือนต่อไป
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ผลผลิต
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ผลผลิต
ทักษะ และสมรรถนะที่
แผนกำรติดตำมผลกำร
ทักษะ และสมรรถนะที่
แผนกำรติดตำมผลกำร
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ดำเนินกำรในกำรนำควำมรู้
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ดำเนินกำรในกำรนำควำมรู้
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ สำมัญไปใช้ประโยชน์
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครั้งที่ สำมัญไปใช้ประโยชน์
๒ รอบ ๑๒ เดือน และ
๒ รอบ ๑๒ เดือน และ

ระดับ
คะแนน

๙๖

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ปัญหำและอุปสรรคของส่วน ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ข้อเสนอแนะ ต่อ
ข้อเสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เพือ่ ทรำบ
เพื่อทรำบ
แผนงาน 2 การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
2
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๒.5
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร  ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร  ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
 ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
 ศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
ในกำรนำควำมรู้
จัดทำและบูรณำกำรหลักสูตร จัดทำและบูรณำกำรหลักสูตร
ในกำรนำควำมรู้
จัดทำและบูรณำกำรหลักสูตร จัดทำและบูรณำกำรหลักสูตร
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ กำรพัฒนำบุคลำกรร่วมของ กำรพัฒนำบุคลำกรร่วมของ
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ กำรพัฒนำบุคลำกรร่วมของ กำรพัฒนำบุคลำกรร่วม
สมรรถนะที่จำเป็น
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
สมรรถนะที่จำเป็น
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
สำหรับตำแหน่ง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
สำหรับตำแหน่ง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ๒๕๖๓
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป ๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
 มีแผนพัฒนำบุคลำกร
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร  มีแผนพัฒนำบุคลำกร
 มีแผนพัฒนำบุคลำกรตำม
 มีแผนพัฒนำบุคลำกรตำม
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตำมหลักสูตร/แนวทำง
ทรัพยำกรบุคคล
ตำมหลักสูตร/แนวทำง
หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำที่ได้
หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำที่ได้
ของส่วนรำชกำรสังกัด
พัฒนำที่ได้ดำเนินกำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
พัฒนำที่ได้ดำเนินกำร
ดำเนินกำรร่วมกันใน
ดำเนินกำรร่วมกัน ใน
รัฐสภำ
ร่วมกัน ในปีงบประมำณ
รัฐสภำ
ร่วมกัน ในปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลผลิต
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตำม
ผลผลิต
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตำม
(ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
(ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร แผนพัฒนำบุคลำกร
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร แผนพัฒนำบุคลำกร
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๙๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ปีงบประมำณ
โดยแผนดำเนินงำนใน
นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะที่
พ.ศ. ๒๕๖๓)
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับคะแนน 3
สำนักพัฒนำบุคลำกร
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตร/ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
แนวทำงพัฒนำร่วม ประจำปี ผู้แทนรำษฎร ได้นำหลักสูตร
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ร่วมที่กำหนดในปีงบประมำณ
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ของส่วนรำชกำรสังกัด
จำนวน ๖ หลักสูตร และนำ พ.ศ. 2562 จำนวน ๖
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
รัฐสภำ
หลักสูตรไปรับฟังควำม
หลักสูตร และหลักสูตรร่วมที่
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
คิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดในปีงบประมำณ พ.ศ.
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ดำเนินกำรพัฒนำ
2561 จำนวน ๓ หลักสูตร
ได้นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ได้นำควำมรู้ควำมสำมำรถ บุคลำกรตำมหลักสูตรทีไ่ ด้
มำกำหนดเป็นแผนกำร
ทักษะ และสมรรถนะที่
ทักษะ และสมรรถนะที่
กำหนดร่วมกันใน
ปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไป
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ จำนวน ๖ หลักสูตร
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี
ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ระดับคะแนน 5
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
บริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
รำยละเอียด ดังนี้
ประสิทธิภำพ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จัดทำหลักสูตร/แนวทำงกำร
1. โครงกำรฝึกอบรม
พัฒนำ ประจำปีงบประมำณ หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบตั ิ เพื่อ ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
เสนอคณะกรรมกำร
2563 (จัดอบรมเรียบร้อย
ดำเนินกำร
แล้ว)
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
กำหนดจัดฝึกอบรม
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
จำนวน 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
จัดฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓)
ดังนี้
ระดับคะแนน 3
๑) หลักสูตร กำรพัฒนำตำม
 ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตร/ เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
แนวทำงพัฒนำร่วม ประจำปี อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิทยำกำร
จำนวน ๖ หลักสูตร และนำ ๒) หลักสูตร กำรพัฒนำตำม
หลักสูตรไปรับฟังควำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
คิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
 ดำเนินกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
บุคลำกรตำมหลักสูตรทีไ่ ด้ ๓) หลักสูตร กำรพัฒนำตำม
กำหนดร่วมกันใน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
จำนวน ๖ หลักสูตร
สัมพันธ์ (ยังไม่ได้ดำเนินกำร)
ระดับคะแนน 5
๔) หลักสูตร กำรพัฒนำตำม
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
จัดทำหลักสูตร/แนวทำงกำร อำชีพข้ำรำชกำรสำยงำน
พัฒนำ ประจำปีงบประมำณ วิเครำะห์นโยบำยและแผน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบตั ิ เพื่อ ได้แก่
เสนอคณะกรรมกำร
- หลักสูตร กำรจัดทำบท
ดำเนินกำร
วิเครำะห์เพื่อสนับสนุนงำน
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร ติดตำม เสนอแนะ เร่งรัดกำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ปฏิรูปประเทศ และกำร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ

ระดับ
คะแนน

๙๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
12-18 ธันวำคม 2562
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
ข้ำรำชกำรทดลองงำนและโอน
จำกสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จำนวน 26
คน จำกสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ จำนวน 10 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 36 คน สำหรับ
รุ่นที่ 2 จะดำเนินกำรในช่วง
ปลำยเดือนเมษำยน (จัด
อบรมเรียบร้อยแล้ว)
2. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง
(นบส.) (อยู่ระหว่ำงจัดอบรม)
กำหนดจัดอบรมหว่ำง
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ –
สิงหำคม 2563 (อบรมทุกวัน
อำทิตย์/อังคำร) ณ สถำบัน
พระปกเกล้ำ กลุ่มเป้ำหมำย
ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร
รัฐสภำ ระดับชำนำญกำร
พิเศษ จำกสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
จำนวน 75 คน และจำก

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
ชำติ และงำนวิชำกำร
- หลักสูตรกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ
๕) หลักสูตร สำหรับ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำน
- หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำร
คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (อบรมหลักกำร
และกำรประยุกต์ใช้ Design
Thinking)
๖) หลักสูตร สำหรับผู้บริหำร
- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำร กิจกรรม กำร
สัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
(ยังไม่ได้ดำเนินกำร)

ระดับ
คะแนน

๙๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
จำนวน 20 คน รวมจำนวน
95 คน (อยู่ระหว่ำงจัดอบรม)
3. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำนนิติ
กำร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นิติกร ระดับ
ชำนำญกำรและชำนำญกำร
พิเศษ จำนวน 40 คน
4. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ
สำยงำนวิทยำกำร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : วิทยำกร

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 3
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้
กำหนดหลักสูตร /แนวทำง
พัฒนำบุคลำกร โดยจัดทำและ
บูรณำกำรร่วมกันของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ จำนวน
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
สำยงำนวิชำกำรบัญชี (สำย
งำนวิชำชีพ)
๕. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติกำรขึ้นชำนำญกำร

ระดับ
คะแนน

๑๐๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ระดับปฏิบัติกำร จำนวน 44
คน
5. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ
สำยงำนวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 15
คน
6. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นักทรัพยำกร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๖. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ชำนำญกำรขึ้นชำนำญกำร
พิเศษ
ในขณะนี้ สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทน
รำษฎณ ได้ดำเนินกำรจัดทำ
หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำร่วม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จำนวน ๓ หลักสูตร
จำก ๖ หลักสูตร และนำ
หลักสูตรดังกล่ำวไปรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
และเสนอให้สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล สำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำนวน
๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลั กสู ตรสำยงำนวิ ชำกำร
เงินและบัญชี
๒) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อนระดั บปฏิ บั ติ ก ำรขึ้ น
ชำนำญกำร

ระดับ
คะแนน

๑๐๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
บุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ
จำนวน 34 คน
7. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ
สำยงำนวิเทศสัมพันธ์
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนสิงหำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย :
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติกำร จำนวน 16 คน
8. โครงกำรพัฒนำสำย
งำนนักบริหำรระดับสูงและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
จัดฝึกอบรมเดือน
สิงหำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำร
สำนัก รองเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ที่ปรึกษำ
จำนวน 46 คน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๓) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อ นระดั บ ช ำนำญกำรขึ้ น
ชำนำญกำรพิเศษ
และในส่วนของอีก ๓ หลักสูตร
ที่ เหลื อคื อ หลั กสู ตรสำยงำน
ประชำสัมพันธ์ , หลักสูตรสำย
งำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ,
หลักสูตรสำยงำนวิชำกำรบัญชี
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

ระดับ
คะแนน

๑๐๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
9. โครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำนของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน จำนวน 143 คน
ระดับคะแนน 3
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้
กำหนดหลักสูตร /แนวทำง
พัฒนำบุคลำกร โดยจัดทำและ
บูรณำกำรร่วมกันของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ จำนวน
๖ หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
ร่วม ประกอบด้วย
๑. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
(สำยงำนวิชำชีพ)
๒. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนประชำสัมพันธ์ (สำย
งำนวิชำชีพ)

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๐๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
๓. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน (สำยงำนวิชำชีพ)
๔. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
สำยงำนวิชำกำรบัญชี (สำย
งำนวิชำชีพ)
๕. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติกำรขึ้นชำนำญกำร
๖. หลักสูตร/แนวทำงพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมเลื่อนระดับ
ชำนำญกำรขึ้นชำนำญกำร
พิเศษ
ในขณะนี้ สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทน
รำษฎณ ได้ ด ำเนิ นกำรจั ด ท ำ
หลั กสู ตร/แนวทำงพั ฒนำร่วม
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จ ำนวน ๓ หลั ก สู ต ร
จำก ๖ หลั ก สู ต ร และน ำ
หลั ก สู ต รดั ง กล่ ำ วไปรั บ ฟั ง
ควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเสนอให้ ส ำนั ก พั ฒ นำ
ทรั พ ยำกรบุ ค คล ส ำนั ก งำน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๐๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
เลขำธิ ก ำรวุ ฒิ สภำ พิ จ ำรณำ
ให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำนวน
๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลั กสู ตรสำยงำนวิ ชำกำร
เงินและบัญชี
๒) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อนระดั บปฏิ บั ติ ก ำรขึ้ น
ชำนำญกำร
๓) หลักสูตรเตรียมควำมพร้อม
เลื่ อ นระดั บ ช ำนำญกำรขึ้ น
ชำนำญกำรพิเศษ
และในส่วนของอีก ๓ หลักสูตร
ที่ เหลื อคื อ หลั กสู ตรสำยงำน
ประชำสัมพันธ์ , หลักสูตรสำย
งำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ,
หลักสูตรสำยงำนวิชำกำรบัญชี
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ผลผลิต
- โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน
2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้จัด

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๐๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 1218 ธันวำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 201 ชั้น 20 อำคำร
ทิปโก้ และโรงแรมเดอะฮอร์ท
ชู พอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันท
รีคลับ จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
ข้ำรำชกำรทดลองงำนและโอน
จำกสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จำนวน 26
คน จำกสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ จำนวน 10 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 36 คน
จำกกำรประเมินผล สรุปผล
กำรประเมินได้ ดังนี้
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สรุป ในภำพรวม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.52 โดย
แยกเป็นสำมำรถเพิม่ พูน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะเพิ่มมำกขึ้น อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.50 สำมำรถจัดระบบ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๐๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ควำมคิดและวำงแผนเพื่อ
นำไปสู่กำรปฏิบตั ิงำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ
4.59 และสำมำรถบอก
ประโยชน์ ข้อดี และอธิบำย
รำยละเอียดได้อยู่ในระดับมำก
ที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47
๒. ด้านการนาความรู้ไปใช้
สรุป ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
ที่สุด ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.62 โดย
แยกเป็นสำมำรถนำควำมรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้
อยู่ในระดับมำกที่สดุ ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.68 และสำมำรถ
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะมำกขึน้ อยู่ในระดับมำก
ที่สุด ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.56
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สรุป ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.78
สำหรับรุ่นที่ 2 จะดำเนินกำร
ในช่วงปลำยเดือนเมษำยน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๐๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
แผนงาน 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
1
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
2.5
พัฒนำควำมพร้อมในกำร มีแผนพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักพัฒนำบุคลำกร
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ มีแผนพัฒนำบุคลำกรของ
จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของ
ปฏิบัติงำนเชิงยุทธศำสตร์ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ควำมสำมำรถที่จำเป็น
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ของบุคลำกรสำนักงำน
ผู้แทนรำษฎร ตำมมำตรฐำน ผู้แทนรำษฎรได้ศึกษำและ
สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน ตำมมำตรฐำนควำมรู้
ตำมมำตรฐำนควำมรู้
เลขำธิกำรสภำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ วิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบท
นิติบัญญัติ และกำร
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ผู้แทนรำษฎร
และสมรรถนะตำมที่กำหนด แวดล้อมทั้งภำยในและ
ติดตำมงำนตำม
สมรรถนะตำมที่กำหนด
สมรรถนะตำมที่กำหนด
ผลผลิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ภำยนอกองค์กร และจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกร ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำส่วน
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร
๒. โครงกำรพัฒนำ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำ ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำส่วน
ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
รำชกำร
ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ส่วนรำชกำร
รำชกำร และประกำศให้
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำม ระดับคะแนน 3
ผู้แทนรำษฎร ตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติ
ระดับคะแนน 3
บุคลำกรของสำนักงำน
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
บัญญัติและกำรติดตำม
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำทรำบโดย
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
พัฒนำบุคลำกรที่กำหนด
และสมรรถนะตำมที่กำหนด
งำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนำบุคลำกรที่กำหนด
ทั่วกัน เมื่อวันที่ ๒๙
ผลลัพธ์
แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ผลผลิต
แล้วเสร็จ
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เรียบร้อย
บุคลำกรของส่วนรำชกำร ระดับคะแนน 5
๒๕๖๓ เสนอเลขำธิกำรสภำ
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกร
แล้ว
สังกัดรัฐสภำมีควำมรู้
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ผู้แทนรำษฎร ซึ่งแผนปฏิบตั ิ
ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 3
ทักษะ สมรรถนะที่
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
กำรดังกล่ำวได้รับควำม
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำม รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำ
สำมำรถนำไปปฏิบัติงำน ผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อเสนอ เห็นชอบจำกเลขำธิกำรสภำ
โครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
บุคลำกรของสำนักงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ผู้แทนรำษฎรเรียบร้อยแล้ว
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจำปี
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว
ผลลัพธ์
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ได้มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรให้มี
บุคลำกรของส่วนรำชกำร รำชกำร
๑) โครงการพัฒนาความรู้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
สังกัดรัฐสภำมีควำมรู้
ความสามารถทีจ่ าเป็น
และสมรรถนะ เพื่อสนับสนุน
ทักษะ สมรรถนะที่
สาหรับการปฏิบัติงานด้าน
งำนของสำนักงำนเลขำธิกำร
นิติบัญญัติ และการติดตาม

๑๐๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
สภำผู้แทนรำษฎร ให้เป็นผูม้ ี
สำมำรถนำไปปฏิบัติงำน
ศักยภำพสูง มีควำมเป็นมือ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำชีพในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่
การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
1. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักกรรมำธิกำร 1, 2
และ 3
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของ
สำนักกรรมำธิกำร 1, 2 และ
3 จำนวน ๙๐ คน
การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
2. โครงกำรภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรปฏิบัติงำน
(ระดับกลำง / ระดับสูง)

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย ๗ หลักสูตร
ดังนี้
(๑.๑) หลักสูตร การจัดทา
บทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน
งานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และงานวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งนิติกร วิทยำกร จำก
สำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓
สำนักวิชำกำร และสำนัก
กฎหมำย และนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน สำนัก
นโยบำยและแผน รวมจำนวน
๒๒๗ คน มีผู้ผ่ำนกำรอบรม
จำนวน ๒๐๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๙
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
รุ่นละ ๑.๕ วัน
รุ่นที่ ๑
หัวข้อวิชาที่ ๑ วันอังคำรที่
๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓(บ่ำย)

ระดับ
คะแนน

๑๐๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมีนำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรผู้ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำน
จำนวน 20 คน
การพัฒนาด้าน
สมรรถนะและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
๓. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
นิติกำร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นิติกร ระดับ
ชำนำญกำรและชำนำญกำร
พิเศษ จำนวน 40 คน
4. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
และหัวข้อวิชาที่ ๒ วันศุกร์ที่
๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓ (บ่ำย)
และหัวข้อวิชาที่ ๓ วันศุกร์ที่
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ (เช้ำ)
รุ่นที่ ๒
หัวข้อวิชาที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่
๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓(บ่ำย)
และหัวข้อวิชาที่ ๒ วันศุกร์ที่
๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓ (เช้ำ)
และหัวข้อวิชาที่ ๓ วันศุกร์ที่
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ (บ่ำย)
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่กำหนด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๖๓
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้

ระดับ
คะแนน

๑๑๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
วิทยำกำร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : วิทยำกร
ระดับปฏิบัติกำร จำนวน
44 คน
5. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 15
คน
6. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
กำหนดประเมิน)
(๑.๒) หลักสูตร การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรที่
ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำร
รำยงำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR) จำกสำนัก
กรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ที่เกี่ยวข้อง และสำนักนโยบำย
และแผน
รวมจำนวน ๔๗ คน มีผู้ผ่ำน
กำรอบรม จำนวน ๔๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๗.๒๓
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๐.๕ วัน

ระดับ
คะแนน

๑๑๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนกรกฎำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นักทรัพยำกร
บุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ
จำนวน 34 คน
7. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Path) บน
พื้นฐำนสมรรถนะ สำยงำน
วิเทศสัมพันธ์
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนสิงหำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : นักวิเทศ
สัมพันธ์ ระดับปฏิบตั ิกำร
จำนวน 16 คน
8. โครงกำรพัฒนำสำย
งำนนักบริหำรระดับสูงและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนสิงหำคม 2563

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
วันอังคำรที่ ๑๑ กุมภำพันธ์
๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อำคำร
สุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๕๖
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้
ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
กำหนดประเมิน)
(๑.๓) หลักสูตร การ
เสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม

ระดับ
คะแนน

๑๑๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำร
สำนัก รองเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
ที่ปรึกษำ จำนวน 46 คน
9. โครงกำรพัฒนำ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำนของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนมิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน จำนวน 143 คน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งนิติกร วิทยำกร
ผู้ปฏิบัตหิ น้ำที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องรำว
ร้องทุกข์ จำนวน ๓๑ คนมีผู้
ผ่ำนกำรอบรม จำนวน
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๕๖
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๕ วัน
๑) กำรอบรมภำควิชำกำรและ
ฝึกปฏิบัติ จำนวน ๔ วัน :
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๘
ตุลำคม ๒๕๖๒ – วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลำคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
หมำยเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อำคำรสุขประพฤติ
๒) กำรศึกษำดูงำน จำนวน
๑ วัน : วันศุกร์ที่ ๒๒
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

ระดับ
คะแนน

๑๑๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ และกำร
เยี่ยมชมพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
๓) กำรทดสอบควำมรู้
จำนวน ๐.๕ วัน : วันจันทร์ที่
๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อำคำรสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ ๘๒.๖๐
(๑.๔) หลักสูตร การพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม

ระดับ
คะแนน

๑๑๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ
รัฐสภำของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำจำนวน ๓๐
คน มีผู้ผ่ำนกำรอบรม จำนวน
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๑ วัน
๑) กำรบรรยำยเรื่อง กำรช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน (CPR &
AED) : วันพุธที่ ๑๔
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐
นำฬิกำ ณ ห้องประชุม
หมำยเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ ณ
อำคำรสุขประพฤติ
๒) กำรศึกษำดูงำนด้ำนระบบ
กำรรักษำควำมปลอดภัย : วัน
พุธที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐
นำฬิกำ ณ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ

ระดับ
คะแนน

๑๑๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
กำหนดประเมิน)
(๑.๕) หลักสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสาย
งานวิทยาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งวิทยำกร จำก
สำนักงำนประธำนวุฒสิ ภำ
สำนักประชำสัมพันธ์ สำนัก
กำกับและตรวจสอบ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สำนักรำยงำน

ระดับ
คะแนน

๑๑๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
กำรประชุมและชวเลข สำนัก
กำรพิมพ์ และกลุ่มช่วย
อำนวยกำรนักบริหำร รวม
จำนวน ๔๓ คน มีผู้ผำ่ นกำร
อบรม จำนวน ๓๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๗๐
(หมำยเหตุ : กลุ่มเป้ำหมำยผู้
เข้ำรับกำรอบรม ซึ่งเป็น
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร
จำกสำนักที่ไม่ได้เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยของหลักสูตร
กำรจัดทำบทวิเครำะห์เพื่อ
สนับสนุนงำนติดตำม
เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำน
วิชำกำร)
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๒ วัน
วันจันทร์ที่ ๓ – วันอังคำรที่ ๔
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นำฬิกำ ณ
ห้องประชุมหมำยเลข ๒๗๐๒

ระดับ
คะแนน

๑๑๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ชั้น ๒๗ ณ อำคำรสุข
ประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ……..…(ยังไม่ครบ
กำหนดประเมิน)
(๑.๖) หลักสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสาย
งานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
จำกสำนักบริหำรงำนกลำง
และสำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล จำนวน ๓๐ คน มีผู้

ระดับ
คะแนน

๑๑๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ผ่ำนกำรอบรม จำนวน
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๒ วัน
๑) กำรบรรยำยและฝึกปฏิบตั ิ
หัวข้อ HR Innovation
เทคนิคและเครื่องมือในกำร
บริหำร กำรฝึกอบรมเชิงกล
ยุทธ์หลักกำรผลิต ออกแบบ
และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีกำร
บริหำร : วันอังคำรที่ ๑๙
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมหมำยเลข ๒๗๐๓ ชั้น
๒๗ อำคำรสุขประพฤติ
๒) กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำร
จัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
องค์กร : วันพุธที่ ๒๐
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
กำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

ระดับ
คะแนน

๑๑๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ ๘๕.๒๐
(๑.๗) หลักสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการสาย
งานวิเทศสัมพันธ์
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และ
เปลี่ยนรูปแบบกำรฝึกอบรม
เป็น Non training)
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ
(ผลผลิต/ผลัพธ์) จำนวน ๒
หลักสูตร จำกจำนวน ๗
หลักสูตร
๒) โครงการพัฒนา
สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานด้านนิติ

ระดับ
คะแนน

๑๒๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
บัญญัติและการติดตามงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำง
กำรคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง เรื่อง หลักกำรและกำร
ประยุกต์ใช้ Design Thinking
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำนของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
จำนวน ๘๐ คน มีผู้ผำ่ นกำร
ฝึกอบรม จำนวน ๗๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๒ วัน
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 8 – วัน
พฤหัสบดีที่ 9 มกรำคม
2563
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 15 – วัน
พฤหัสบดีที่ 16 มกรำคม
2563

ระดับ
คะแนน

๑๒๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
เวลำ 09.00-16.00 นำฬิกำ
ณ ห้องประชุมหมำยเลข
๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อำคำรสุข
ประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีผลกำรทดสอบ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รบั กำรอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๒๕
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ ร้อยละ…
(ยังไม่ครบกำหนดประเมิน)
๒.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
กำรดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำรที่
มีคุณสมบัตเิ ข้ำรับกำรประเมิน

ระดับ
คะแนน

๑๒๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย ระดับปฏิบัติกำร
เลื่อนขึ้นเป็นระดับชำนำญกำร
จำนวน ๗ คน และระดับ
ชำนำญกำรเลื่อนขึ้นเป็นระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ จำนวน ๒๗
คน รวมจำนวน ๓๔ คน มีผู้
ผ่ำนกำรฝึกอบรม จำนวน ๒๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓
ระยะเวลา/สถานที่ : จำนวน
๑ วัน วันอังคำรที่ ๒๖
พฤศจิกำยน 256๒ เวลำ
09.00-16.00 นำฬิกำ ณ
ห้องประชุมหมำยเลข ๒๗๐๓
ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : บุคลำกรที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำรับกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรดำรง
ตำแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น

ระดับ
คะแนน

๑๒๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

แผนงาน 4 การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางที่กาหนด (โครงการร่วม)
โครงการ 1
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
1
โครงการ 1
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร นำ (ร่ำง) หลักสูตรกำร
เสนอ (ร่ำง) หลักสูตร
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำใน กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
ในตำแหน่งนิติกรให้เป็น
รัฐสภำในตำแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
กฎหมำยนิติบัญญัติเสนอ
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ต่อ
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม
บัญญัติ
ผลผลิต
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ผลผลิต
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำร ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำร
พัฒนำสำหรับนิติกร
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยคณะ
พัฒนำสำหรับนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
เห็นชอบ
กรรมกำรฯ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ
ระดับคะแนน 3
(ร่ำง) หลักสูตรดังกล่ำว และ
บัญญัติ
ผลลัพธ์
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
ให้นำเสนอ อ.ก.ร. สรรหำ
ผลลัพธ์
หลักสูตร/แนวทำงกำร
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
พัฒนำและส่งเสริมสมรรถภำพ
หลักสูตร/แนวทำงกำร
พัฒนำนักกฎหมำยนิติ
ตำแหน่งนิติกรให้เป็น
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำยและ
พัฒนำนักกฎหมำยนิติ
บัญญัติ สอดคล้องกับ
นักกฎหมำยนิติบัญญัติต่อ
บัญญัติ สอดคล้องกับ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๕๓
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ผลกำรทดสอบควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับกำร
อบรมผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่กำหนด
ร้อยละ ๑๐๐
ระดับคะแนน 1
นำ (ร่ำง) หลักสูตรกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ตำแหน่งนิติกรให้เป็น
นักกฎหมำยนิติบัญญัติเสนอ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เห็นชอบ
ระดับคะแนน 3
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
ตำแหน่งนิติกรให้เป็น
นักกฎหมำยนิติบัญญัติต่อ

ระดับคะแนน 1
เสนอ (ร่ำง) หลักสูตร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ในตำแหน่งนิติกรให้เป็น
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ต่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยคณะ
กรรมกำรฯ ได้มีมติเห็นชอบ
(ร่ำง) หลักสูตรดังกล่ำว และ
ให้นำเสนอ อ.ก.ร. สรรหำ
พัฒนำและส่งเสริมสมรรถภำพ
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำยและ

ระดับ
คะแนน

1

๑๒๔

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำและ ระเบียบ และ ก.ร. พิจำรณำ
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ
บุคลำกร
ส่งเสริมสมรรถภำพ
เห็นชอบต่อไป
บุคลำกรในด้ำนกำร
ในด้ำนกำรสนับสนุน
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ
สนับสนุนกระบวนกำรนิติ
กระบวนกำรนิติบัญญัติ
และระเบียบ พิจำรณำ
มอบหมำยให้สำนักพัฒนำ
บัญญัติ
เห็นชอบ
บุคลำกรของทั้งสองส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำไปตรวจสอบและ
ระดับคะแนน 5
แก้ไข (ร่ำง) หลักสูตรดังกล่ำว
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
โดยสองส่วนรำชกำรสังกัด
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
รัฐสภำได้ดำเนินกำรตรวจสอบ
ตำแหน่งนิติกรให้เป็นนัก
และแก้ไข (ร่ำง) หลักสูตรฯ
กฎหมำย
และส่งไปยังฝ่ำยเลขำนุกำรของ
นิติบัญญัติ ต่อ ก.ร.
คณะกรรมกำรฯ ผ่ำน
พิจำรณำเห็นชอบ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำน
กลำง สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผ้แทนรำษฎร เพื่อนำเสนอ
อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำ และ
ส่งเสริมสมรรถภำพข้ำรำชกำร/อ.
ก.ร. กฎหมำยและระเบียบ และ
ก.ร. พิจำรณำต่อไป
แผนงาน 5 การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (โครงการร่วม)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
สำนักพัฒนำบุคลำกร
3
โครงการ
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร ดำเนินกำรศึกษำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้แทนรำษฎร และสำนัก
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
รัฐสภำในตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรในสำยงำน
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รัฐสภำในตำแหน่ง

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำและ ระเบียบ และ ก.ร. พิจำรณำ
ส่งเสริมสมรรถภำพ
เห็นชอบต่อไป
ข้ำรำชกำร/อ.ก.ร. กฎหมำย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ
และระเบียบ พิจำรณำ
มอบหมำยให้สำนักพัฒนำ
เห็นชอบ
บุคลำกรของทั้งสองส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำไปตรวจสอบและ
ระดับคะแนน 5
แก้ไข (ร่ำง) หลักสูตรดังกล่ำว
เสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
โดยสองส่วนรำชกำรสังกัด
ข้ำรำชกำรรัฐสภำใน
รัฐสภำได้ดำเนินกำรตรวจสอบ
ตำแหน่งนิติกรให้เป็น
และแก้ไข (ร่ำง) หลักสูตรฯ
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ต่อ และส่งไปยังฝ่ำยเลขำนุกำรของ
ก.ร. พิจำรณำเห็นชอบ
คณะกรรมกำรฯ ผ่ำน
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำน
กลำง สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผ้แทนรำษฎร เพื่อนำเสนอ
อ.ก.ร. สรรหำ พัฒนำ และ
ส่งเสริมสมรรถภำพข้ำรำชกำร/อ.
ก.ร. กฎหมำยและระเบียบ และ
ก.ร. พิจำรณำต่อไป
ระดับคะแนน 1
ดำเนินกำรศึกษำ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรในสำยงำน

สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และสำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล

3

๑๒๕

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
วิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำร ประเภทวิทยำกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
นิติบัญญัติ
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ ได้ร่วมศึกษำแนวทำงกำร
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำร ได้ร่ำงหลักสูตร/แนวทำงกำร ประเภทวิทยำกำรให้เป็น
พัฒนำสำหรับวิทยำกร
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน นักวิชำกำรนิติบัญญัติ โดยได้
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติ
ประเภทวิทยำกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
บัญญัติ
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 5
ในตำแหน่งวิทยำกรให้เป็น
หลักสูตร/แนวทำงกำร
นำเสนอหลักสูตร/แนว
นักวิชำกำรนิติบัญญัติ
พัฒนำนักวิชำกำร
ทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรใน เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่ำง
นิติบัญญัติสอดคล้องกับ สำยงำนประเภทวิทยำกำร กำรเสนอหลักสูตรดังกล่ำวต่อ
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม
บุคลำกรในด้ำนกำร
ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
สนับสนุนกระบวนกำรนิติ ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคลให้ควำม
บัญญัติ
ทรัพยำกรบุคคลให้ควำม
เห็นชอบหลักสูตรดังกล่ำว
เห็นชอบ
ต่อไป

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
วิทยำกรให้เป็นนักวิชำกำร ประเภทวิทยำกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
นิติบัญญัติ
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ ได้ร่วมศึกษำแนวทำงกำร
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำร ได้ร่ำงหลักสูตร/แนวทำงกำร ประเภทวิทยำกำรให้เป็น
พัฒนำสำหรับวิทยำกร
พัฒนำข้ำรำชกำรในสำยงำน นักวิชำกำรนิติบัญญัติ โดยได้
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติ
ประเภทวิทยำกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
บัญญัติ
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 5
ในตำแหน่งวิทยำกรให้เป็น
หลักสูตร/แนวทำงกำร
นำเสนอหลักสูตร/แนว
นักวิชำกำรนิติบัญญัติ
พัฒนำนักวิชำกำรนิติ
ทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรใน เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่ำง
บัญญัติ สอดคล้องกับ
สำยงำนประเภทวิทยำกำร กำรเสนอหลักสูตรดังกล่ำวต่อ
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ คณะกรรมกำรดำเนินกำรตำม
บุคลำกร
ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ในด้ำนกำรสนับสนุน
ตำมยุทธศำสตร์
ทรัพยำกรบุคคลให้ควำม
กระบวนกำรนิติบัญญัติ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เห็นชอบหลักสูตรดังกล่ำว
ให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป

แผนงาน 6 การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
1
โครงการ
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ โครงกำรที่นำมำทำควำม
โครงกำรที่นำมำทำควำมตกลง
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
โครงกำรด้ำนพัฒนำ
ตกลงเพื่อประเมินผลลัพธ์
เพื่อประเมินผลลัพธ์และควำม
โครงกำรด้ำนพัฒนำ
และควำมคุ้มค่ำ
คุ้มค่ำของโครงกำร มีกำร
บุคลำกรของส่วนรำชกำร

ระดับคะแนน 1
โครงกำรที่นำมำทำควำม
ตกลงเพื่อประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำ

ระดับคะแนน 1
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา

ระดับ
คะแนน

2.5

๑๒๖

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
บุคลำกรของสำนักงำน
ของโครงกำร มีกำรจัดทำ
จัดทำรำยละเอียดโครงกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
เลขำธิกำร
รำยละเอียดโครงกำรเพื่อขอ เพื่อขออนุมัติงบประมำณ โดย
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สภำผู้แทนรำษฎร
อนุมัติงบประมำณ
มีกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน
ผลผลิต
ผลผลิต
โดยมีกำรดำเนินกำรตำม
และรำยละเอียดกำรจัดทำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ขั้นตอนและรำยละเอียดกำร ครบถ้วนสมบูรณ์ สำมำรถ
ได้มีกำรประเมิน ผลผลิต
ได้มีกำรประเมิน ผลผลิต จัดทำครบถ้วนสมบูรณ์
นำไปพิจำรณำประเมินผลลัพธ์
ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำ
ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำ สำมำรถนำไปพิจำรณำ
และควำมคุ้มค่ำของกำร
ตำมแนวทำงและวิธีกำร
ตำมแนวทำงและวิธีกำร ประเมินผลลัพธ์และควำม ดำเนินโครงกำรได้ตำม
ประเมินที่กำหนดใน
ประเมินที่กำหนดใน
คุ้มค่ำของกำรดำเนิน
แนวทำงในคู่มือกำร
ภำพรวมของโครงกำรด้ำน
ภำพรวมของโครงกำรด้ำน โครงกำรได้ตำมแนวทำงใน ประเมินผลลัพธ์และควำม
พัฒนำบุคลำกรตำมที่
พัฒนำบุคลำกรตำมที่
คู่มือกำรประเมินผลลัพธ์
คุ้มค่ำของโครงกำรของส่วน
กำหนด
กำหนด
และควำมคุ้มค่ำของ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ที่ใช้เป็น
โครงกำรของส่วนรำชกำร
แนวทำงในกำรดำเนินกำรมำ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
สังกัดรัฐสภำ ที่ใช้เป็น
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ แนวทำงในกำรดำเนินกำร ๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้ำส่วน
ดำเนินกำรประเมินผลผลิต
ดำเนินกำรประเมินผล
มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. รำชกำร จำนวน ๑๐ โครงกำร
ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำ
ผลิต ผลลัพธ์ และควำม
๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้ำส่วน ดังนี้
ในกำรพัฒนำบุคลำกร
คุ้มค่ำในกำรพัฒนำ
รำชกำร
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงองค์
เพื่อประโยชน์ในกำร
บุคลำกร
ระดับคะแนน 3
ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรคิด
บริหำรและพัฒนำ
เพื่อประโยชน์ในกำร
โครงกำรที่นำมำทำควำม
สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม
บุคลำกร
บริหำรและพัฒนำ
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์ ๒. โครงกำรเสริมสร้ำง
บุคลำกร
และควำมคุ้มค่ำของ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
โครงกำร ดำเนินกำรบรรลุ ประเมินควำมคุ้มค่ำของ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดในมิติ
โครงกำร

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการ
ของโครงกำร มีกำรจัดทำ
รำยละเอียดโครงกำรเพื่อขอ สังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
อนุมัติงบประมำณ
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
โดยมีกำรดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำร ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
จัดทำครบถ้วนสมบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
สำมำรถนำไปพิจำรณำ
ประเมินผลลัพธ์และควำม ร้อยละความสาเร็จของการ
ประเมินความคุ้มค่าของ
คุ้มค่ำของกำรดำเนิน
โครงกำรได้ตำมแนวทำงใน โครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
คู่มือกำรประเมินผลลัพธ์
๒๕๖๓ โดยให้ประเมินความ
และควำมคุ้มค่ำของ
คุ้มค่าโครงการที่เป็นการ
โครงกำรของส่วนรำชกำร
ฝึกอบรมในห้องเรียนซึ่งมี
สังกัดรัฐสภำ ที่ใช้เป็น
แนวทำงในกำรดำเนินกำร หลักสูตรฝึกอบรมที่ชัดเจนทุก
มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. โครงการ ทั้งนี้ สำนักพัฒนำ
๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้ำส่วน ทรัพยำกรบุคคลได้จัดทำแนว
รำชกำร
ทำงกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำ
ระดับคะแนน 3
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร
โครงกำรที่นำมำทำควำม
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์ วุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับ
และควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำร ดำเนินกำรบรรลุ กำรดำเนินกำรตำมกรอบ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดในมิติ
ตัวชี้วัดดังกล่ำวข้ำงต้น

ระดับ
คะแนน

๑๒๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ประสิทธิผล มิติ
๓. โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ และมิติ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำนของ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ประเมินผลลัพธ์ และควำม ผู้แทนรำษฎร
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
๔. โครงกำรฝึกอบรม
ร้อยละ ๖๐
หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ระดับคะแนน 5
ดี
 โครงกำรที่นำมำทำควำม ๕. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์ เพือ่ รองรับแผนเส้นทำง
และควำมคุ้มค่ำของ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
โครงกำร ดำเนินกำรบรรลุ (Career Path) บนพื้นฐำน
เป้ำหมำยตัวชี้วัดในมิติ
สมรรถนะ
ประสิทธิผล
๖. โครงกำรพัฒนำ
มิติประสิทธิภำพ และมิติ
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำนของ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ประเมินผลลัพธ์ และควำม ผู้แทนรำษฎร เพื่อรองรับแผน
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
สืบทอดตำแหน่ง
ร้อยละ ๘๐
(Succession plan)
 รำยงำนผลกำร
๗. โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ดำเนินกำร พร้อมเสนอ
เกี่ยวกับภำษำอังกฤษสำหรับ
ปัญหำ อุปสรรคและ
บุคลำกรด้ำนต่ำงประเทศ
ข้อเสนอแนะ
๘. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ใช้ภำษำอำเซียน ประกอบด้วย
๒ โครงกำร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ประสิทธิผล มิติ
ประกอบกับกำรพิจำรณำ
ประสิทธิภำพ และมิติ
โครงกำร หลักสูตร และ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรที่
ประเมินผลลัพธ์ และควำม สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ร้อยละ ๖๐
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิ
ระดับคะแนน 5
รำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
 โครงกำรที่นำมำทำควำม วุฒิสภำ ประจำปีงบประมำณ
ตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบตั ิ
และควำมคุ้มค่ำ
กำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำน
ของโครงกำร ดำเนินกำร
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดในมิติ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประสิทธิผล มิติ
รวมทั้ง กำรจำแนกประเภท
ประสิทธิภำพ และมิติ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
ผลกระทบ ตำมคู่มือกำร
นำมำสู่กำรกำหนดโครงกำรที่
ประเมินผลลัพธ์ และควำม เป็นกำรฝึกอบรมในห้องเรียน
คุ้มค่ำฯ แล้วเสร็จคิดเป็น
ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมที่จะ
ร้อยละ ๘๐
นำมำประเมินควำมคุ้มค่ำให้
 รำยงำนผลกำร
ชัดเจน โดยกำหนดให้ประเมิน
ดำเนินกำร พร้อมเสนอ
ควำมคุ้มค่ำ
ปัญหำ อุปสรรคและ
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรที่
ข้อเสนอแนะ
มีควำมสำคัญสอดคล้องและ
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
สนับสนุนควำมสำเร็จของ
ภำรกิจสำนักงำน ซึ่งเป็น

ระดับ
คะแนน

๑๒๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
(๑) โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ภำษำจีนกลำง
(ระดับต้น)
(๒) โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ภำษำอินโดนีเซีย
(ระดับต้น)
๙. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้ภำษำต่ำงประเทศอื่น
(โครงกำรพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ สำหรับ
บุคลำกรด้ำน
ต่ำงประเทศ : หลักสูตร
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ระดับกลำง – สูง)
๑๐. โครงกำรฝึกอบรมผู้นำ
กำรขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
หลักสูตรฝึกอบรม
ในห้องเรียน (Classroom
Training) ที่จัดโดยสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ และมี
วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยให้
สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน นำไปสู่ประโยชน์
ต่อองค์กรหรือผูร้ ับบริกำร
เพื่อให้สำมำรถนำไปประเมิน
ควำมคุ้มค่ำ
ทุกมิติ สำหรับกำหนด
โครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรที่
จะนำมำประเมินควำมคุม้ ค่ำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
มีจำนวน ๑๐ หลักสูตร และมี
กำรดำเนินกำรแล้ว ดังนี้
1. หลักสูตร กำร
จัดทำบทวิเครำะห์เพื่อ
สนับสนุนงำนติดตำม
เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรดำเนินกำร

ระดับ
คะแนน

๑๒๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำน
วิชำกำร
2. หลักสูตร กำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ
3. หลักสูตร กำร
เสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
4. หลักสูตร กำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจรัฐสภำ
5. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร
6. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

ระดับ
คะแนน

๑๓๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกร
บุคคล
7. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์
๘. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๙. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๑๐. หลักสูตร กำร
เสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม และ
กำรเป็นผูป้ ระกอบกำรภำครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง
ทั้งนี้ สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลได้กำหนด
ตัวชี้วัด รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ
คะแนน

๑๓๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
และน้ำหนักของตัวชี้วัดกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำร
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติ
ประสิทธิภำพ มิติประสิทธิผล
และมิติผลกระทบ ซึ่ง
สอดคล้องตำมหลักวิชำกำร
และคู่มือกำรประเมินผลลัพธ์
และควำมคุ้มค่ำของโครงกำรที่
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ดำเนินกำร เพื่อควำมชัดเจน
ในกำรวัดผลสำเร็จของ
โครงกำร โดยโครงกำรด้ำน
พัฒนำบุคลำกรแต่ละหลักสูตร
ที่นำมำประเมินควำมคุ้มค่ำได้
มีกำรจัดทำรำยละเอียดของ
โครงกำรที่มีหัวข้อครบถ้วน
สมบูรณ์ตำมคู่มือกำร
ประเมินผลลัพธ์และควำม
คุ้มค่ำของโครงกำรทีส่ ่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ดำเนินกำร รวมทั้งมีกำรระบุ

ระดับ
คะแนน

๑๓๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำทั้ง ๓ มิติ เพื่อเสนอ
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำพิจำรณำ
อนุมัติดำเนินโครงกำร ซึ่ง
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้
คะแนนของตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ใน
ระดับคะแนนที่ ๑ และขณะนี้
อยู่ในระหว่ำงดำเนินโครงกำร/
หลักสูตร รวมทั้ง กำรติดตำม
ประเมินผลกำรนำควำมรู้จำก
กำรไปใช้ประโยชน์
ระดับคะแนน 3
โครงการที่นามาทาความตกลง
เพื่อประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าของโครงการ ดังกล่าว
ข้างต้น มีการดาเนินการ
ประเมินมิติประสิทธิภาพ
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๗
หลักสูตร ซึ่งผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายในการ
ประเมินมิติประสิทธิภาพทุก
หลักสูตร และประเมินมิติ
ประสิทธิผล เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งผ่าน

ระดับ
คะแนน

๑๓๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
เกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในการประเมินมิติ
ประสิทธิภาพทุกหลักสูตร
แล้วดังนี้
1. หลักสูตร กำร
จัดทำบทวิเครำะห์เพื่อ
สนับสนุนงำนติดตำมฯ
ดำเนินกำรจัดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว
2. หลักสูตร กำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำมฯ ดำเนินกำรจัด
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยมี
กำรประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว
3. หลักสูตร กำร
เสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์ฯ ดำเนินกำร
จัดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดย
มีกำรประเมินมิติประสิทธิภำพ
และมิติประสิทธิผลเรียบร้อย
แล้ว

ระดับ
คะแนน

๑๓๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
4. หลักสูตร กำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจรัฐสภำ
ดำเนินกำรจัดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว
5. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร
ดำเนินกำรจัดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว
6. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกร
บุคคล ดำเนินกำรจัดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร

ระดับ
คะแนน

๑๓๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ประเมินมิติประสิทธิภำพ และ
มิติประสิทธิผลเรียบร้อยแล้ว
7. หลักสูตร กำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์ อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของเชื่อไวรัสโคโร
นำ ๒๐๑๙ (Covid-19)
๘. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มี
กำรจัดหลักสูตรสำหรับ
ข้ำรำชกำรด้ำนเทคโนโลโลยี
สำรสนเทศแล้ว และอยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของเชื่อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(Covid-19) สำหรับข้ำรำชกำร
กลุ่มอื่น

ระดับ
คะแนน

๑๓๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านให้แก่บุคลากร
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๑
โครงการ 1

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๙. หลักสูตร กำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ มีกำร
ดำเนินกำรจัดหลักสูตรแล้ว
และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของเชื่อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(Covid-19)
๑๐.
หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำร
คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง ดำเนินกำรจัดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำร
ประเมินมิติประสิทธิภำพ
เรียบร้อยแล้ว
ระดับคะแนน 1

ระดับคะแนน 1

ระดับ
คะแนน

๒

๑๓๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
พัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้  มีแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้
 มีแผนปฏิบัติกำร
๑. ส่วนรำชกำรสำกัดรัฐสภำ
๑. คณะกรรมการดาเนินการ
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
เทคโนโลยี
ด
จ
ิ
ท
ิ
ล
ั
ให้
แ
ก่
ขั
บ
เคลื
อ
่
นกำรด
ำเนิ
น
งำน
ได้มีคณะกรรมกำรฯ ร่วมกัน
ตามยุทธศาสตร์ฯ มีมติ
บุคลำกรของสำนักงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เห็นชอบแผนพัฒนาทักษะ
บุคลำกรของสำนักงำน
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เพื่อศึกษำ วิเครำะห์และจัดทำ
เลขำธิกำรสภำ
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำร
ด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัด
ผู้แทนรำษฎร
กลุ่มที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
ผลผลิต
กลุ่มที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
ดำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะ
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
ผลผลิต
๒๕๖๓
จำนวนบุคลำกรทีเ่ ข้ำ
๒๕๖๓
ด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
 มีแผนปฏิบตั ิกำร
อบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
 มีแผนปฏิบตั ิกำร
รัฐสภำ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแผนพัฒนำ
อบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
พัฒนำทักษะกำรใช้
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
(๑) คณะอนุกรรมกำร
ทั
ก
ษะด้
ำ
นดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
ของบุ
ค
ลำกร
พัฒนำทักษะกำรใช้
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั และกำร กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล พิจำรณำรำยงำนศึกษำ
สั
ง
กั
ด
รั
ฐ
สภำ
ประจ
ำปี
เทคโนโลยีดิจิทลั และกำร ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
สร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
วิเครำะห์กำรพัฒนำทักษะด้ำน
งบประมำณ
๒๕๖๓
มี
สร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
กลุ่มที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนไม่ กลุ่มที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รำยละเอี
ย
ดกิ
จ
กรรม
ดั
ง
นี
้
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน ๒๕๖๓
น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๒๕๖๓
รัฐสภำ และร่ำงแผน
๑.๑ คณะอนุกรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
 มีแผนปฏิบตั ิกำร
ผลลัพธ์
 มีแผนปฏิบตั ิกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
กำหนดทักษะและพัฒนำ
ผลลัพธ์
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
๑. มีผผู้ ่ำนหลักเกณฑ์กำร ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
๑. มีผผู้ ่ำนหลักเกณฑ์กำร กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
พัฒนำทักษะกำรใช้
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
พัฒนำทักษะกำรใช้
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
เทคโนโลยีดิจิทลั และสร้ำง ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
(๒) คณะอนุกรรมกำรร่ำง
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เทคโนโลยีดิจิทลั และสร้ำง กลุ่มที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน กลุ่มที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
จัดทำแผนพัฒนำทักษะด้ำน
พิจำรณำรำยงำนผลกำรศึกษำ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ๒๕๖๓
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม ๒๕๖๓
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
วิเครำะห์เพื่อทบทวน
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม ระดับคะแนน 3
เป้ำหมำยรำยปีที่กำหนด ระดับคะแนน 3
รัฐสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
แนวทำงกำรพัฒนำทักษะ
เป้ำหมำยรำยปีที่กำหนด  ดำเนินกำรตำม
๒. บุคลำกรสำมำรถนำ
 ดำเนินกำรตำม
๒๕๖๓ และกำหนด
ด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำร
๒. บุคลำกรสำมำรถนำ
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
เทคโนโลยีมำเสริม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทลั กลุ่มเป้ำหมำย บทบำทและ
สังกัดรัฐสภำ ปีงบประมำณ
เทคโนโลยีมำเสริมกำร
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กำรปฏิบัติงำนให้มี
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
พฤติกรรมที่คำดหวัง
พ.ศ.
๒๕๖๒
–
๒๕๖๕
ปฏิบัติงำนให้มี
ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่ำ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่ำ
(๓) เสนอคณะกรรมกำร
จ
ำนวน
๑
ฉบั
บ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์

ระดับ
คะแนน

๑๓๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
 ประเมินผลก่อนและหลัง ๑.๒ จัดทำแผนพัฒนำทักษะ
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำใน รัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ
แต่ละกลุ่ม
๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนกำร
ระดับคะแนน 5
ดำเนินงำนในกำรพัฒนำ
 ดำเนินกำรตำม
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ จำนวน
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
ในแต่ละกลุ่มประจำปี พ.ศ. ๔ กลุ่มเป้ำหมำย คือ
(๑) กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่
๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐
 ดำเนินกำรติดตำมผลกำร เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร
ที่ปรึกษำ และผู้อำนวยกำร
นำไปใช้สนับสนุนกำร
สำนัก
ปฏิบัติงำนภำยหลังกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ (๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
ด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่
 จัดทำรำยงำนผลกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และ
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
เจ้ำพนักงำนเครื่อง
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
คอมพิวเตอร์
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำที่ (๓) กลุ่มผู้ทำงำนด้ำน
กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
นโยบำยและงำนวิชำกำร
ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
ได้แก่ ข้ำรำชกำรในตำแหน่ง
กำรดำเนินกำร ปัญหำ
ประเภทวิชำกำร ยกเว้น
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่น

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
 ประเมินผลก่อนและหลัง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำใน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แต่ละกลุ่ม
แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของ
ระดับคะแนน 5
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
 ดำเนินกำรตำม
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เรียบร้อยแล้ว
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
๒. ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ในแต่ละกลุ่มประจำปี พ.ศ. โดยคณะกรรมกำรฯ จัดทำ
๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐
แผนกำรพัฒนำทักษะด้ำน
 ดำเนินกำรติดตำมผลกำร ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
นำไปใช้สนับสนุนกำร
รัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ
ปฏิบัติงำนภำยหลังกำร
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ กำร
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
กำหนดจุดมุ่งหมำย กำรเลือก
 จัดทำรำยงำนผลกำร เนื้อหำ กำรจัดเนื้อหำ รูปแบบ
ดำเนินกำรตำมแผนกำร วิธีกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับ
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เนื้อหำและผู้เข้ำรับกำร
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำที่ ฝึกอบรม วิธีกำร ควำมรู้
กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ กิจกรรมกำรฝึกอบรม และ
กำรดำเนินกำร ปัญหำ
กำรประเมินผล
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และวิธีกำรประเมินผล
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับ
คะแนน

๑๓๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ได้แก่ ข้ำรำชกำรในตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ยกเว้น
เจ้ำพนักงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
๑.๓ ดำเนินกำรจัดทำ
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๓ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป้ำหมำย
ในกำรทบทวนกระบวนงำน
และปรับเปลีย่ นกำรทำงำน
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำย ๔ กลุ่ม
จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่
(๑) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับ
ผู้บริหำร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓
(๒) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยี

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
(๒) จัดทำแผนกำรพัฒนำ
ทักษะดิจิทัลของบุคลำกร
สังกัดรัฐสภำ จำนวน ๔ กลุ่ม
ดังนี้
๑. มีแผนปฏิบตั ิกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(สำหรับผู้บริหำร) ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
๒๕๖๒
๒. มีแผนปฏิบตั ิกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(สำหรับกลุ่มผู้ทำงำนด้ำน
นโยบำยและวิชำกำร) ได้แก่
ข้ำรำชกำรในตำแหน่งประเภท
วิชำกำร ยกเว้น นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์
๓. มีแผนปฏิบตั ิกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำร

ระดับ
คะแนน

๑๔๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
(๓) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ทำงำนด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร
(๔) หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนอื่น
คณะอนุกรรมกำรฯ
มอบหมำยให้หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่
บุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ให้เป็นไปตำม
แผนพัฒนำทักษะฯ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓
๑.๔ จัดทำคู่มือกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของ
สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓
๒. การประเมินผลทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการสภา

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ และเจ้ำ
พนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. มีแผนปฏิบตั ิกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำกลุ่มที่ ๔
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่
ข้ำรำชกำรในตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ยกเว้นเจ้ำ
พนักงำนคอมพิวเตอร์
(๓) เสนอคณะอนุกรรม
กำรฯ เห็นชอบหลักสูตร
ภำยใต้แผนกำรพัฒนำทักษะ
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
๓. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล

ระดับ
คะแนน

๑๔๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ผู้แทนราษฎร ประจาปี
งบประมาณ
๒๕๖๓
๒.๑ ดำเนินกำรออกแบบ
แบบประเมินทักษะด้ำนดิจิทัล
ของข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เพือ่ ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะกำร
ใช้งำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และนำข้อมูลผล
กำรประเมินทักษะดิจิทัลของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
มำใช้เป็นแนวทำงสำหรับกำร
พัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
โดยจัดกำรประเมินทักษะด้ำน
ดิจิทัล ให้แก่ข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ๒
กลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุม่ ผู้

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ
สำหรับกลุ่มที่ ๓ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยี พร้อมจัดทำกำร
ประเมินผลก่อนและหลังกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ ดังนี้
โครงการพัฒนาทักษะที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ
๑. หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มที่ ๑ กลุม่ ผู้ปฏิบัติงำน
เฉพำะด้ำนเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงำนเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยีได้แก่
ข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เจ้ำ

ระดับ
คะแนน

๑๔๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ทำงำนด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร และกลุม่ ผู้ปฏิบัติงำน
อื่นทุกคน
๒.๒ ดำเนินกำรพัฒนำ
ระบบประเมินทักษะดิจิทัล
ออนไลน์สำหรับประเมิน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
๒.๓ ดำเนินกำรจัดทำ
เอกสำรควำมรู้ประกอบกำร
ประเมินทักษะดิจิทัลของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
๒.4 ดำเนินกำรจัดประเมิน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ทักษะด้ำนดิจิทัล ระหว่ำง
วันที่ ๑๗ มีนำคม - วันที่ ๗
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
สำนักสำรสนเทศ ในหัวข้อวิชำ
ดังนี้

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
พนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
และพนักงำนรำชกำรตำแหน่ง
นักวิชำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำนวน ๓๒ คน มี
ผู้ผ่ำนกำรอบรม จำนวน ๒๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓
ระยะเวลา/สถานที่ :
วันพุธที่ ๑๘ และวันศุกร์ที่ ๒๐
มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐
– ๑๖.๐๐ นำฬิกำ
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น
๑๓ อำคำรสุขประพฤติ
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
คิดเป็นร้อยละ................(ยังไม่

ระดับ
คะแนน

๑๔๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
(๑) วิชำคอมพิวเตอร์พื้นฐำน
(Computer Basics) เป็นกำร
ทดสอบควำมรู้พื้นฐำน
คอมพิวเตอร์ ทั้งในด้ำน
Hardware และ Software
และควำมรู้พื้นฐำนของ
ผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์
(๒) วิชำระบบออนไลน์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Internet Online Basics)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ด้ำน
กำรใช้อีเมล์ และอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ E-mail, Web
Browser, UploadDownload
(๓) วิชำพื้นฐำนกำรใช้งำน
โปรแกรมประมวลผลคำ
(Word Processing Basics)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้
พื้นฐำนด้ำนโปรแกรม
สำนักงำนสำเร็จรูป สำหรับ
กำรใช้ผลิตผลงำนด้ำนเอกสำร
เช่น กำรทำรำยงำนกำรทำ

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ครบระยะเวลำกำร
ประเมินผล)
หมายเหตุ: อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกระบวนกำรจัด
ฝึกอบรม

ระดับ
คะแนน

๑๔๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
จดหมำย กำรจัดรูปแบบของ
เอกสำร เป็นต้น
(๔) วิชำพื้นฐำนกำรใช้งำน
โปรแกรมตำรำงคำนวณ
(Spreadsheets Basics) เป็น
กำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำน
ด้ำนโปรแกรมสำนักงำน
สำเร็จรูป สำหรับกำรใช้
ผลิตผลงำนด้ำนกำรคำนวณ
เช่น ทำตำรำงคำนวณ
ทำกรำฟ วิเครำะห์ข้อมูล และ
กำรเขียนสูตรคำนวณ
(๕) วิชำพื้นฐำนกำรใช้งำน
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
(Presentation Basics) เป็น
กำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำน
ด้ำนโปรแกรมสำนักงำน
สำเร็จรูป สำหรับกำรใช้
ผลิตผลงำนด้ำนกำรนำเสนอ
ด้วย ข้อควำม รูปภำพ เสียง
และภำพเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ เนื่องจำกมำตรกำรกำร
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของ

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๔๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙
สำนักสำรสนเทศ จึงขอเลื่อน
กิจกรรมกำรประเมินทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ออกไปก่อน
จนกว่ำสถำนกำรณ์ของโรค
ดังกล่ำวสงบลง
๓. อยู่ระหว่างดาเนินการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ดังนี้
๓.๑ จัดฝึกอบรมระหว่ำงวันที่
๑ เมษำยน – ๓๐ พฤษภำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๒ ดำเนินกำรขออนุญำต
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
จัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัล จำนวน ๓ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๔๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยี
(๒) หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่ ผู้
ผู้ทำงำนด้ำนนโยบำยและงำน
วิชำกำร
(๓) หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนอื่น
๓.๓ ฝึกอบรมในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ที่ ๒ เว็บไซต์ คือ
(๑) ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร URL :
https://citkm.parliament.
go.th
(๒) เว็บไซต์ระบบกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองของสำนักงำน ก.พ.
URL: https://learn.ocsc.
go.th

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๔๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๔. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัลสำหรับบุคลำกรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓
(๑) หลักสูตรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
สำหรับกลุ่มผู้บริหำรของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร กลุ่มเป้ำหมำย
จำนวน ๔๐ คน
(๒) หลักสูตรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงำนด้ำน
เทคโนโลยี กลุ่มเป้ำหมำย
จำนวน ๖๐ คน
(๓) หลักสูตรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
สำหรับกลุ่มผู้ทำงำนด้ำน
นโยบำยและวิชำกำร
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน
๒๕๐ คน

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๔๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
(๔) หลักสูตรฝึกอบรมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงำนอื่น
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน
๒๕๐ คน
ผลผลิต
๑. แผนพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัลของบุคลำกรสังกัด
รัฐสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๒. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัล จำนวน ๔
หลักสูตรประกอบด้วย
๑. หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับ
ผู้บริหำร ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๓ (ดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกปี ๒๕๖๒)
๒. หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยี
๓. หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่ ผู้

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๔๙

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ทำงำนด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร
๔. หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับกลุม่
ผู้ปฏิบัติงำน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
แผนงาน 1 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
3
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร ศึกษำ วิเครำะห์ ปัจจัยที่
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ด้ำนกำรใช้
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจำรณำ สำนักพัฒนำบุคลำกร
ภำษำต่ำงประเทศเบื้องต้น เนื้อหำของหลักสูตร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ให้แก่บุคลำกรสำนักงำน ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนตำม ผู้แทนรำษฎร ได้กำหนดให้มี
เลขำธิกำรสภำ
หลักวิชำกำร เพื่อนำไปสู่กำร กำรพัฒนำหลักสูตรภำษำลำว
ผู้แทนรำษฎร
พัฒนำหลักสูตร
(ระดับต้น) และภำษำญี่ปุ่น
ผลผลิต
กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ (ระดับต้น) โดยคณะทำงำน
มีหลักสูตรกำรพัฒนำ
ลำว (ระดับต้น) และ
จัดทำหลักสูตรของสำนัก
ทักษะด้ำนภำษำลำว
ภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)
พัฒนำบุคลำกรได้ศึกษำ
(ระดับต้น) และ
ระดับคะแนน 3
วิเครำะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)
จัดทำหลักสูตรภำษำลำว
รวมทั้งพิจำรณำเนื้อหำของ
ผลลัพธ์
(ระดับต้น) และภำษำญี่ปุ่น หลักสูตรให้มีควำมเป็น
๑. หลักสูตรกำรพัฒนำ
(ระดับต้น) แล้วเสร็จ
มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร
ทักษะด้ำนภำษำลำว
โดยมีรำยละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
(ระดับต้น) และ
อำทิ กิจกรรม/ขั้นตอนกำร หลักสูตรทั้ง 2 ภำษำ โดยให้
ดำเนินงำน และเป้ำหมำย
ควำมสำคัญมุ่งเน้นมิติกำร

โครงการ

โครงการ
พัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะและขีด
ควำมสำมำรถกำรใช้
ภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ผลผลิต
มีกำรจัดทำหลักสูตรกำร
พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ
อังกฤษและสำมำรถ
สนับสนุนภำรกิจของ
รัฐสภำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลลัพธ์
มีกำรนำหลักสูตรกำร
พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
ศึกษำ วิเครำะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจำรณำ
เนื้อหำของหลักสูตร
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนตำม
หลักวิชำกำร เพื่อนำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสูตร
กำรพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ
ระดับคะแนน 3
จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
โดยมีรำยละเอียดที่ชัดเจน
อำทิ กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
ระยะเวลำ และเป้ำหมำย
ผลผลิต ผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พิจำรณำเนื้อหำของหลักสูตร
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนตำม
หลักวิชำกำร เพื่อนำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
ระดับคะแนน 3
จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ โดย
มีรำยละเอียดที่ชัดเจน อำทิ
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
ระยะเวลำ และเป้ำหมำย
ผลผลิต ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

5

๑๕๐

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)
ผลผลิต ผลลัพธ์ เสนอ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
อังกฤษไปใช้ดำเนินกำร
มีควำมเหมำะสม
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
กำรปฏิบัติงำนในวงงำน
ฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร
๒. ดำเนินกำรนำหลักสูตร ระดับคะแนน 5
รัฐสภำ ประกอบกับมี
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
พัฒนำทักษะ
รำยงำนผลกำรจัดทำ
ข้ำรำชกำรแจ้งควำมประสงค์
วุฒิสภำ
ภำษำต่ำงประเทศที่ได้
หลักสูตรที่กำหนด ผลผลิต/ ศึกษำเรียนรู้ภำษำลำวและ
กำหนดในปีงบประมำณ ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร ภำษำญี่ปุ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไป
ปัญหำ อุปสรรคและ
ภำษำญี่ปุ่นมีกลุ่มงำนในสำนัก
ดำเนินกำร
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งสำมำรถ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ประสำนควำมร่วมมือ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือกำร
พัฒนำทักษะด้วยวิธีอื่น
นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรมได้
ระดับคะแนน 3
สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ได้จัดทำ
หลักสูตรภำษำลำว (ระดับต้น)
และภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)
แล้วเสร็จ โดยมีรำยละเอียดที่
ชัดเจน อำทิ กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน และเป้ำหมำย
ผลผลิต ผลลัพธ์ โดยได้เสนอ
หลักสูตรภำษำลำว (ระดับต้น)

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 5
รำยงำนผลกำรจัดทำ
จัดทำรำยงำนผลกำรจัดทำ
หลักสูตรที่กำหนด ผลผลิต/ หลักสูตรที่กำหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร
ปัญหำ อุปสรรค และ
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้ำ ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
ส่วนรำชกำรเมื่อวันจันทร์ที่
๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว

ระดับ
คะแนน

๑๕๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
และภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)
ต่อเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรให้ควำมเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว
สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้ดำเนินกำรนำ
หลักสูตรพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศที่ได้กำหนด
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้แก่ หลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำอินโดนีเชีย
(ระดับต้น) และภำษำจีน
(ระดับต้น) ไปดำเนินกำร
พัฒนำบุคลำกร โดยเป็นกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ
อินโดนีเซีย (ระดับ ๑) และ
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำจีน (ระดับ ๑) โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
1. โครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอำเซียน
(ภำษำอินโดนีเซีย ระดับ 1)

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๕๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
กำหนดจัดอบรม
เดือนเมษำยน – พฤษภำคม
2563 กลุ่มเป้ำหมำย :
บุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร จำนวน
20 คน
2. โครงพัฒนำทักษะ
กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศอื่น
(ภำษำจีน ระดับ 1)
กำหนดจัดฝึกอบรม
เดือนเดือนเมษำยน –
มิถุนำยน 2563
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร จำนวน
หลักสูตรละ 20 คน
ทั้งนี้ เนื่องจำกมี
สถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิท 19 จึงได้มีกำรเลื่อน
กำรจัดโครงกำรไปก่อน และ
พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำ
ในรูปแบบอื่นเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
ระดับคะแนน ๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๕๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้รำยงำนผล
กำรจัดทำหลักสูตรที่กำหนด
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของกำร
ดำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เสนอ
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
รับทรำบเรียบร้อยแล้ว
ผลผลิต
มีหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำลำว (ระดับต้น)
และภำษำญี่ปุ่น (ระดับต้น)

แผนงาน 2 การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
โครงการ 1
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
พัฒนำทักษะกำรใช้
 ศึกษำวิเครำะห์ และ
 ดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์
ภำษำอังกฤษ
ทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำ และทบทวนแนวทำงกำร
ผลผลิต
ภำษำอังกฤษในรูปแบบ
พัฒนำภำษำอังกฤษในรูปแบบ
ร้อยละ 80 ของ
e-Learning
e-Learning
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์  กำกับติดตำมกำร
 มีกำรกำกับติดตำมกำร
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ปฏิบัติงำนของ
ปฏิบัติงำนของกลุ่มเป้ำหมำยที่

ระดับ
คะแนน

๑

โครงการ

โครงการ
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ของข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ผลผลิต

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรที่เป็น

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
 กำหนดหลักสูตรกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
 ดำเนินกำรจัดหลักสูตร
ที่กำหนดแล้วเสร็จ บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 1
 กำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็น
สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
นิติบัญญัติและกำรติดตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ หลักสูตร

ระดับ
คะแนน

๑

๑๕๔

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่ กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับกำร
ได้รับกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ
กำหนด
พัฒนำภำษำอังกฤษใน
ในรูปแบบ e-Learning ใน
ผลลัพธ์
รูปแบบ e-Learning ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. บุคลำกรของส่วน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สำหรับในปีงบประมำณ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำได้รับ  จัดทำโครงกำร/กิจกรรม พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำ
โอกำสในกำรพัฒนำ และ พัฒนำ เสนอหัวหน้ำส่วน
บุคลำกร สำนักงำนเลขำธิกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรกำร
รำชกำรให้ควำมเห็นชอบ
สภำผู้แทนรำษฎร ได้
พัฒนำทักษะและขีด
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรนำหลักสูตรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้
มีกำรดำเนินกำรจัด
ทักษะภำษำอังกฤษ ไป
ภำษำอังกฤษ
โครงกำร/กิจกรรมกำร
ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร
๒. มีผผู้ ่ำนกำรพัฒนำ
พัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยที่
โดยเป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ กำหนด
ภำษำอังกฤษให้กับบุคลำกร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับคะแนน 5
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยรำยปี  มีกำรดำเนินกำรจัด
ผู้แทนรำษฎร ใน ๒ รูปแบบ
ที่กำหนด และผู้ผ่ำนกำร โครงกำร/กิจกรรมกำร
ดังนี้
อบรมนำทักษะ
พัฒนำแล้วเสร็จ บรรลุตำม ๑. โครงกำรฝึกอบรมกำร
ภำษำอังกฤษไปใช้ในกำร
เป้ำหมำยที่กำหนด
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ปฏิบัติงำน หรือด้ำนอื่น ๆ  มีกำรติดตำมประเมินผล เบื้องต้นในรูปแบบสื่อ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
โครงกำร/กิจกรรมกำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ประสิทธิภำพ
พัฒนำทักษะ
กำหนดจัดต่อเนื่องจำก
 รำยงำนผลกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ดำเนินกำรพัฒนำ ผลผลิต/ จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร - รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ตุลำคม
ปัญหำ อุปสรรค และ
2562 – วันที่ 31 ธันวำคม

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
มีกำรติดตำมและ
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
กลุ่มเป้ำหมำย
ประเมิ
น
ผลโครงกำร/
ของข้ำรำชกำรสำนักงำน
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะ เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
ทักษะภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับคะแนน 5
มีรำยละเอียด ดังนี้
ผลลัพธ์
รำยงำนผลกำร
๑) จัดโครงการพัฒนาทักษะ
๑. บุคลำกรของส่วน
ดำเนินกำรพัฒนำทักษะ
ที่จาเป็นสาหรับการ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำได้รับ ภำษำอังกฤษ ตำมที่
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
โอกำสในกำรพัฒนำ และ หลักสูตรที่กำหนด ผลผลิต/ และการติดตามงานตาม
ฝึกอบรมหลักสูตรกำร
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนำทักษะและขีด
ปัญหำ อุปสรรค และ
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
ภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร
ภำษำอังกฤษ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๒. มีผผู้ ่ำนกำรพัฒนำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
๒๕๖๓
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยรำยปี
ตำแหน่งนิติกรหรือวิทยำกรที่
ที่กำหนด และผู้ผ่ำนกำร
จำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษ
อบรมนำทักษะ
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน
ภำษำอังกฤษไปใช้ในกำร
จำนวน 15 คน
ปฏิบัติงำน หรือด้ำน
(๑) การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
ประสิทธิภำพ
(e-Learning)

ระดับ
คะแนน

๑๕๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
2562 มีผผู้ ่ำนกำรอบรม
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
จำนวน 26 คน
- รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกรำคม
2563 – วันที่ 31 มีนำคม
2563
- รุ่นที่ 5 วันที่ 15 เมษำยน
2563 – วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
- รุ่นที่ 6 วันที่ 15 กรกฎำคม
2563 – วันที่ 30 กันยำยน
2563
๒. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรปฏิบัติงำน (ระดับกลำง/
ระดับสูง)
กำหนดจัดฝึกอบรมเดือน
มีนำคม 2563 กลุ่มเป้ำหมำย
: บุคลำกรผู้ใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรปฏิบัติงำน จำนวน 20
คน โดยได้ดำเนินกำรเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำทักษำะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษดังกล่ำว
ต่อเลขำธิกำรสภำ

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
- วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวำคม
๒๕๖๒ –วันศุกร์ที่ ๑๔
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗
อำคำรสุขประพฤติ
อยู่ระหว่างดาเนินการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๒) การเรียนรู้ในชั้นเรียน
- วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวำคม
๒๕๖๒ –วันศุกร์ที่ ๑๔
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อม
ฝึกอบรมเพื่อทบทวนและ
เพิ่มเติมควำมรูจ้ ำกบทเรียน
ออนไลน์ จำนวน ๘ ครั้ง
ครั้งละ ๓๐ นำที อบรมทุกวัน
พุธ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐
นำฬิกำ
(ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว)
(๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
English Camp
- กำหนดจัดในในช่วงไตรมำส
ที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ (๒ วัน ๑ คืน)
หมายเหตุ : เนื่องจำก

ระดับ
คะแนน

๑๕๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ผู้แทนรำษฎรและได้รับควำม
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์
โรคระบำดโควิท 19 จึงได้มี
กำรเลื่อนกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรม หลักสูตร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ปฏิบัติงำน (ระดับกลำง/
ระดับสูง) ไปก่อน

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
เชื้อโรคโควิด 19 สำหรับกำร
ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร English Camp
นั้น อำจจะต้องเปลีย่ นแปลง
รูปแบบวิธีกำรฝึกอบรมใหม่
ในรูปแบบ Non Training
หรือกำรเรียนรูผ้ ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
(e-Learning)
การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ……..…
(ยังไม่ได้สรุปผลประเมิน
เนื่องจำกกิจกรรมยังไม่เสร็จ
ทั้งกระบวนกำร)
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ระดับ
คะแนน

๑๕๗

โครงการ

โครงการ 2
โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่
บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร
ผลผลิต
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอินโดนีเชีย (ระดับ
ต้น) และภำษำจีน (ระดับ
ต้น) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ผลลัพธ์
1. มีผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำอินโดนี
เชีย (ระดับต้น) และ
ภำษำจีน (ระดับต้น) ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน เป็นไป

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
 จัดทำแผนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอินโดนีเชีย
(ระดับต้น) และภำษำจีน
(ระดับต้น) ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรให้ควำม
เห็นชอบ
 กำหนดแนวทำงกำร
ติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรม
ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒
ระดับคะแนน 3
 มีกำรดำเนินกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำทักษะภำษำอินโดนี
เชีย (ระดับต้น) และ
ภำษำจีน (ระดับต้น)

ระดับคะแนน 1
สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้จัดทำ
แผนกำรพัฒนำทักษะภำษำ
อินโดนีเซีย และภำษำจีน
(ตำมแผนพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำอำเซียน+ 3) รวมทั้ง
แนวทำงกำรติดตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรของปีที่ผ่ำนมำ และ
ได้เสนอเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรให้ควำมเห็นชอบ
แผนกำรพัฒนำดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้ว
สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้กำหนด
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ได้ ร้อยละ……..…(ยังไม่ได้
สรุปผลประเมิน เนื่องจำก
กิจกรรมยังไม่เสร็จทั้ง
กระบวนกำร)

ระดับ
คะแนน

๑

๑๕๘

โครงการ
ตำมเป้ำหมำยรำยปีที่
กำหนด
๒. ผู้ผ่ำนกำรอบรมนำ
ทักษะภำษำอินโดนีเชีย
(ระดับต้น) และภำษำจีน
(ระดับต้น) ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนหรือด้ำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
แล้วเสร็จ บรรลุตำม
2563 โดยได้จดั ทำโครงกำร
เป้ำหมำยที่กำหนด
พัฒนำทักษภำษำต่ำงประเทศ
 ดำเนินกำรติดตำม
ให้แก่บุคลำกรสำนักงำน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
โครงกำร/กิจกรรมใน
ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
นำควำมรูไ้ ปใช้ในกำร
ใช้ภำษำอำเซียน (ภำษำ
ปฏิบัติงำน
อินโดนีเซีย ระดับ 1)
กำหนดจัดอบรมเดือนเมษำยน
ระดับคะแนน 5
– พฤษภำคม 2563
 มีกำรติดตำมประเมินผล กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกร
โครงกำร/กิจกรรมกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
พัฒนำทักษะทักษะภำษำ
ผู้แทนรำษฎร จำนวน 20 คน
อินโดนีเชีย (ระดับต้น) และ 2. โครงพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำจีน (ระดับต้น)
ภำษำต่ำงประเทศอื่น
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภำษำจีน ระดับ 1)
 รำยงำนผลกำร
กำหนดจัดฝึกอบรมเดือนเดือน
ดำเนินกำรพัฒนำ ผลผลิต/ เมษำยน – มิถุนำยน 2563
ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกร
ตำมแผนกำรพัฒนำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้แทนรำษฎร จำนวน
ปัญหำ อุปสรรค และ
หลักสูตรละ 20 คน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๑๕๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
ทั้งนี้ เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
โรคระบำดโควิท 19 จึงได้มี
 รำยงำนผลกำรติดตำม
กำรเลื่อนกำรจัดโครงกำรไป
กลุ่มเป้ำหมำยใน
ก่อน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับ
คะแนน

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
แผนงาน 1 การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในส่วนราชการ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
1
โครงการ
จัดกำรควำมรู้ของ
 พัฒนำ/ปรับปรุงแผนกำร  ดำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
จัดกำรควำมรู้ของ
สำนักงำนเลขำธิกำร
จัดกำรควำมรู้ โดยให้มีควำม แผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยให้
สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร
สอดคล้องและสนับสนุน
สภำผู้แทนรำษฎร
มีควำมสอดคล้องและ
ผลผลิต
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร สนับสนุนยุทธศำสตร์ของส่วน
ผลผลิต
รวมทั้ง มีกระบวนกำร
รำชกำร รวมทั้ง มี

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับคะแนน 1
 พัฒนำ/ปรับปรุงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ โดยให้มีควำม
สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
รวมทั้ง มีกระบวนกำร

ระดับคะแนน 1
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ และ
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน

ระดับ
คะแนน

1

๑๖๐

โครงการ
มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge
Management : KM)
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำรและมีมำตรฐำน
ตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
ผลลัพธ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ดำเนินกำรตำมแผน
กำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งมี
มำตรฐำน และส่งเสริม
กำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
ดำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ กระบวนกำรดำเนินกำรเป็นไป
มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร ตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพกำรบริหำร
(Knowledge
ภำครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ จัดกำรภำครัฐ (PMQA) ใน
Management : KM)
๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์
หมวดที่ ๔ กำรวัด กำร
ประจำปีงบประมำณ
และกำรจัดกำรควำมรู้
วิเครำะห์ และกำรจัดกำร
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่ อดคล้อง
 จัดทำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ แล้วเสร็จ
กับยุทธศำสตร์ของส่วน
ควำมรู้ประจำปีงบประมำณ  จัดทำแผนกำรจัดกำร
รำชกำรและมีมำตรฐำน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบ ควำมรู้ (Knowledge
ตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพกำร
ในกำรดำเนินกำรและ
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
Management : KM)
ติดตำมผลสัมฤทธิ์กำร
ผลลัพธ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
จัดกำรควำมรู้
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๒๕๖3 เพื่อเป็นกรอบในกำร
โดยเสนอหัวหน้ำส่วน
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
ดำเนินกำรและติดตำม
รำชกำรให้ควำมเห็นชอบ
จัดกำรควำมรู้ ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรควำมรู้
ระดับคะแนน 3
มำตรฐำน และส่งเสริม
โดยเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
กำรปฏิบัติงำนให้มี
ให้ควำมเห็นชอบแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ให้บรรลุ
ประสิทธิภำพและเกิด
จัดกำรควำมรู้ดังกล่ำว
เป้ำหมำย ประจำปี
ประสิทธิผล
เรียบร้อยแล้ว
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับคะแนน 5
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ดำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร ของสำนักงำนเลขำธิกำร
ภำครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ วุฒิสภำ โดยได้มีกำรทบทวน
๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์
และวิเครำะห์ข้อมูล
และกำรจัดกำรควำมรู้
ประกอบด้วย แผนปฏิบตั ิ
 จัดทำแผนกำรจัดกำร
รำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
ควำมรู้ประจำปีงบประมำณ วุฒิสภำ พ.ศ. 2563-2565
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบ นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง
ในกำรดำเนินกำรและ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน และ
ติดตำมผลสัมฤทธิ์กำร
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
จัดกำรควำมรู้
เกณฑ์คณ
ุ ภำพกำรบริหำร
โดยเสนอหัวหน้ำส่วน
จัดกำรภำครัฐ (Public
รำชกำรให้ควำมเห็นชอบ
Sector Management
ระดับคะแนน 3
Quality Award: PMQA)
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
รวมทั้ง กำรดำเนินกำรตำม
จัดกำรควำมรู้ให้บรรลุ
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
เป้ำหมำย ประจำปี
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ 3
ระดับคะแนน 5
นำมำสู่กำรกำหนด
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
จัดกำรควำมรู้ ปัญหำ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
2563 เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
รำชกำร
กำหนดแนวทำงกำร

ระดับ
คะแนน

๑๖๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ดำเนินกำร/กำรจัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของสำนักงำน
ประกอบด้วย
๑. กำรกำหนด
ควำมรูส้ ำคัญ โดยมีหลักใน
กำรพิจำรณำคัดเลือกควำมรู้
สำคัญเพื่อนำมำดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ คือ
๑) ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำร
สนับสนุนแผนปฏิบตั ิรำชกำรฯ
พ.ศ. 2563 – 2565
๒) ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำร
ดำเนินกำรในเรื่องสำคัญ
เร่งด่วนหรือปัญหำสำคัญ และ
๓) ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร โดยกำหนด
องค์ควำมรู้สำคัญที่นำมำ
จัดกำรควำมรู้ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ กำร
สนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำ
ในกำรติดตำม เสนอแนะและ

ระดับ
คะแนน

๑๖๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
เร่งรัดกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
กำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมี
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนัก
กรรมำธิกำร 1 สำนัก
กรรมำธิกำร 2 สำนัก
กรรมำธิกำร 3 และสำนัก
นโยบำยและแผน
๑.๒ กำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของ
ข้ำรำชกำรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ โดยมี
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ สำนักกำร
ต่ำงประเทศ สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
๑.๓ กำรสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำร
ดำเนินงำนโดยใช้กำรจัดกำร
ควำมรู้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ ทุกสำนักและกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน

ระดับ
คะแนน

๑๖๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
๒. สร้ำงวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ โดยให้ทุกสำนัก
และกลุม่ ตรวจสอบภำยในมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้และใช้กำร
จัดกำรควำมรู้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรทำงำน และมีกำร
ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้ง ให้มีกำรยกย่องชมเชย
เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจและ
แรงจูงใจในกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้
๓. กำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ โดย
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ และ
กระบวนกำรบริหำร
กำรเปลีย่ นแปลง มีควำม
สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมินสถำนะของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)
ซึ่งมุ่งเน้นให้มีกำรรวบรวม

ระดับ
คะแนน

๑๖๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ควำมรู้ภำยในและภำยนอก
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และใช้องค์
ควำมรู้ในกำรแก้ปญ
ั หำและ
พัฒนำให้เกิดนวัตกรรม และ
กำรปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ (Best
Practice) รวมทั้ง มีกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ใช้สนับสนุนกำร
จัดกำรควำมรู้ และติดตำมกำร
นำองค์ควำมรู้มำใช้ประโยชน์
หรือนำไปสู่กำรปฏิบัติจริง
 นำแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้น
ไปสู่กำรปฏิบตั ิโดยมีกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งเลขำธิกำรวุฒสิ ภำได้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๖ ก.พ. 2563 โดยแผน
ดังกล่ำวแบ่งออกเป็น
๔ แผนงำน ประกอบด้วย
แผนงำนที่ ๑ กำรจัดทำองค์

ระดับ
คะแนน

๑๖๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ควำมรู้และนวัตกรรม
แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้
แผนงำนที่ ๓ กำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำร
ควำมรู้
แผนงำนที่ ๔ กำรติดตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้
ซึ่งมีกิจกรรมตำมกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management Process)
และกระบวนกำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง (Change
Management Process)
เพื่อให้เกิดกำรรวบรวมและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่จำเป็น
ต่อกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้บคุ ลำกร
มีกำรเรียนรู้แก้ไขปัญหำ
พัฒนำและต่อยอดในกำรนำ
องค์ควำมรู้ไปใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
และกำรสร้ำงนวัตกรรม ซึ่งส่ง

ระดับ
คะแนน

๑๖๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

แผนงาน 2 การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการ
ระดับคะแนน 1
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้
มีแนวทำงกำรเรียนรู้ด้วย
ด้วยตนเองของสำนักงำน ตนเองของบุคลำกร ประจำปี
เลขำธิกำร
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

ระดับคะแนน 1
สำนักพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้จัดทำ

ระดับ
คะแนน

1

โครงการ

โครงการ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล
(IDP : Individual

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
และรำชกำรของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ อันเป็น
กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
เรียนรู้ขององค์กร ตลอดจน
สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำที่กำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรฯ คือ ผู้รบั ผิดชอบกำร
จัดทำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมกำหนดขอบเขตและ
แนวทำงกำรดำเนินกำร กำร
จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และกำรประชำสัมพันธ์
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน
ระดับคะแนน 1
มีแนวทำงกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองของบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

ระดับคะแนน 1
มีแนวทำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี

ระดับ
คะแนน

๑

๑๖๗

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
โครงการ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
สภำผู้แทนรำษฎร
มีรำยละเอียด อำทิ กิจกรรม แผนกำรพัฒนำระบบกำร
Development Plan)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ในกำรพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำย เรียนรูด้ ้วยตนเองสำหรับ
กิจกรรมกำรเรียนรูด้ ้วย
๒๕๖๓
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำน
ตนเอง
ผลผลิต
และกำรติดตำมผล
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
(Self-development)
มีกำรจัดทำแนวทำงกำร ระดับคะแนน 3
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ผลผลิต
พัฒนำบุคลำกร
ดำเนินกำรพัฒนำ
2563 เพื่อเป็นแนวทำงกำร
มีกำรจัดทำแนวทำงกำร
ด้วยวิธีกำรเรียนรูด้ ้วย
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
เรียนรูด้ ้วยตนเองของบุคลำกร
พัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำร
ตนเองที่ชัดเจนและเป็น
เรียนรูด้ ้วยตนเองตำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
เรียนรูด้ ้วยตนเองที่ชัดเจน
ระบบ
แนวทำงที่กำหนด ร้อยละ
๒๕๖๓ โดยมีรำยละเอียด
และเป็นระบบ
ผลลัพธ์
๘๐
อำทิ กิจกรรมในกำรพัฒนำ
ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของ
ระดับคะแนน 5
กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำใน
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำน
 ดำเนินกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ และกำรติดตำม
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรูด้ ้วย
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
ผล โดยมีกิจกรรมกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำรเรียนรูด้ ้วย
ตนเองเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ เรียนรูด้ ้วยตนเองตำม
ดังนี้
ตนเองเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
กำหนด และสำมำรถนำ แนวทำงที่กำหนด ร้อยละ
1. กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยกำร
กำหนด และสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปส่งเสริมกำร
๑๐๐
เรียนรูด้ ้วยตนเองจำกคู่มือกำร
ควำมรู้ไปส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
 รำยงำนผลกำรพัฒนำ
เรียนรู้ของสำนักงำน ก.พ. และ
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิด
บุคลำกรด้วยวิธีกำรเรียนรู้ ควำมรู้ในวงงำนรัฐสภำ
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ด้วยตนเอง ปัญหำ อุปสรรค 2. กำรพัฒนำบุคลำกรสำยงำน
ประสิทธิผล
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ ต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรพัฒนำ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม
(Non Classroom Training)
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล ด้วยวิธีกำร

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
มีรำยละเอียด อำทิ กิจกรรม รำยละเอียด อำทิ กิจกรรมใน
ในกำรพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำย กำรพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำย
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ และ
และกำรติดตำมผล
กำรติดตำมผล
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรพัฒนำ
ดำเนินกำรพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
กลุ่มเป้ำหมำยสำหรับ
เรียนรูด้ ้วยตนเองตำม
ผู้บังคับบัญชำกลุม่ งำนฯ
แนวทำงที่กำหนด
เกี่ยวกับบทบำทของโค้ชกับ
ร้อยละ ๘๐
กำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้
ระดับคะแนน 5
โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
 ดำเนินกำรพัฒนำ
แผนพัฒนารายบุคคล
กลุ่มเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร
(IDP:IndividualDevelop
เรียนรูด้ ้วยตนเองตำม
mentPlan)
แนวทำงที่กำหนด ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรม
๑๐๐
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ บทบาท
 รำยงำนผลกำรพัฒนำ
ของโค้ชกับการพัฒนา
บุคลำกรด้วยวิธีกำรเรียนรู้ บุคลากร : โค้ชเพื่อการรู้คิด
ด้วยตนเอง ปัญหำ อุปสรรค ต้านทุจริตสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ ขององค์กร
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
กลุ่มเป้าหมาย : ข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
(ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนและ
ข้ำรำชกำรที่เป็น

ระดับ
คะแนน

๑๖๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คะแนน
เรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
3. กำรพัฒนำบุคลำกรผ่ำน
ระบบ e-Lernning
3.1 e-Lernning ของสำนัก
พัฒนำบุคลำกร ได้แก่ หลักสูตร
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ กระบวนกำรตรำกฎหมำย
และทักษะภำษำอังกฤษพื้นฐำน
3.2 หลักสูตร e-Lernning
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
กรมบัญชีกลำง และ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ทั้งนี้ แผนกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองดังกล่ำว
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอควำม
เห็นชอบจำกเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
คณะกรรมกำรชมรม
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓)
รวมจำนวน ๙๒ คน
มีผู้ผำ่ นกำรอบรม จำนวน
๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๑๗
ระยะเวลา/สถานที:่
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกรำคม
๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ –
๑๖.๐๐ นำฬิกำ
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น
๒๗ อำคำรสุขประพฤติ

ระดับ
คะแนน

การประเมินผล :
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รบั กำรฝึกอบรมผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

๑๖๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

โครงการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (ยังไม่
ครบกำหนดในกำรประเมิน)
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
หมายเหตุ : กำรดำเนิน
กิจกรรมยังไม่เสร็จสิ้น
เนื่องจำกสถำนกำรณ์
โรคระบำด (โควิด 19) จึงทำให้
กำรดำเนินกิจกรรมต้องเลื่อน
กำรดำเนินกิจกรรมออกไปก่อน
จนกว่ำสถำนกำรณ์จะปกติ

ระดับ
คะแนน

๑๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
2562
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
แผนงาน 1 การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีสมดุลทั้งชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
ระดับคะแนน ๑
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๓
โครงการ
ระดับคะแนน 1
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
 ประเมินสถำนภำพ
ในปีงบประมำณ พ.ศ.
กำรยกระดับคุณภำพชีวิต  ประเมินสถำนภำพศึกษำ ๑. สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ โดยคณะทำงำน
ของบุคลำกรสำนักงำน ศึกษำ และวิเครำะห์ปจั จัย ๒๕๖๒ คณะกรรมกำร
และกำรสร้ำงควำมผูกพัน และวิเครำะห์ปจั จัย เพื่อ
เลขำธิกำรสภำ
เพื่อกำหนดแผนเสริมสร้ำง เสริมสร้ำงควำมผำสุกของ
ของบุคลำกร สำนักงำน
กำหนดแผนเสริมสร้ำงควำม จัดทำและกำกับ ติดตำม
ประเมินผลดำเนินกำรตำม
ผู้แทนรำษฎร
ควำมผำสุกของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ผำสุกของบุคลำกร
แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก
ประจำปีงบประมำณ
 มีแผนเสริมสร้ำงควำม
ผู้แทนรำษฎรมีกำรสำรวจ
ผลผลิต
 มีแผนเสริมสร้ำงควำม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ผำสุกของบุคลำกรสำนักงำน ควำมผำสุกและควำมผูกพัน
มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้
ผำสุกของบุคลำกรสำนักงำน พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
เสริมสร้ำงควำมผูกพัน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ของบุคลำกร เพื่อเป็นกำร
ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ของบุคลำกร
และแผนเสริมสร้ำงควำม
ประเมินสถำนภำพกำร
ตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ และแผนเสริมสร้ำงควำม
ในปีงบประมำณ พ.ศ.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ ผูกพันของบุคลำกรสำนักงำน ดำเนินงำนด้ำนควำมผำสุก
กำหนด
ผูกพันของบุคลำกร
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เพื่อควำมผูกพันของ
ผลลัพธ์
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ๒๕๖๒ ได้จดั ทำแผน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. บุคลำกรเป็นประจำทุกปี
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. เสริมสร้ำงควำมผำสุก
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ผลผลิต
๒๕๖๓
โดยแบ่งเป็นกำรสำรวจ
และมีสุขอนำมัยที่ดี
๒๕๖๓
มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้  สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมผำสุกจำควำมพึงพอใจ
เพื่อประสิทธิภำพ และ
 สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้ผลผลิตตำมแผนที่
ต่อบุคลำกรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ในปัจจัยด้ำน
ประสิทธิผลในกำร
ต่อบุคลำกรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
กำหนดไว้
อำทิ อินทรำเน็ต วำรสำร ๑) สภำพแวดล้อมเพื่อ
ปฏิบัติงำน
อำทิ อินทรำเน็ต วำรสำร
2562 - 2565 โดยได้
โดยเพิ่มเติมกำรพัฒนำ
เว็บไซต์
สนับสนุนกำรทำงำน และ
เว็บไซต์
ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลจำก
ศักยภำพกำลังคนภำครัฐ
๒) ระบบสวัสดิกำร และ
ผลการสารวจความสุข

ระดับ
คะแนน

๓

๑๗๑

โครงการ
ให้พร้อมเข้ำสูส่ ังคม
สูงอำยุในแผน
ผลลัพธ์
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
และมีสุขอนำมัยที่ดี
เพื่อประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
ระดับคะแนน 3
สำรวจควำมผูกพันของ
ดำเนินกำรตำมแผน
บุคลำกรต่อองค์กรในปัจจัย
เสริมสร้ำงควำมผำสุกของ ด้ำน ๑) กำรสร้ำงแรงจูงใจ
บุคลำกรสำนักงำน
และ ๒) กำรเสริมสร้ำง
เลขำธิกำรสภำ
ภำพลักษณ์ ซึ่งผลกำร
ผู้แทนรำษฎรและแผน
สำรวจควำมผำสุกปรำกฏว่ำ
เสริมสร้ำงควำมผูกพันของ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจอยู่
บุคลำกรสำนักงำน
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ
เลขำธิกำรสภำ
๗๐ ส่วนผลสำรวจควำม
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี
ผูกพัน ปรำกฏว่ำ บุคลำกรมี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควำมผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับคะแนน 5
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ
 ดำเนินกำรสำรวจควำมพึง ๗๑.๖ แต่ทั้งนี้ก็มีประเด็น
พอใจของบุคลำกรสำนักงำน ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร อำทิ ปัจจัยด้ำนกำร
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตและ เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อม
สุขอนำมัยภำยหลังกำร
ควรมีกำรดูแลรักษำควำม
ดำเนินกำรตำมแผน
สะอำดของสถำนที่ทำงำน
เสริมสร้ำงควำมผำสุกของ
และเตรียมแผนภำวะฉุกเฉิน
บุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร ในอำคำรให้พร้อม ปัจจัย
สภำผู้แทนรำษฎรและแผน ด้ำนกำรส่งเสริมสวัสดิกำร
เสริมสร้ำงควำมผูกพันของ ควรเสริมกำรจัดพื้นที่
บุคลำกรสำนักงำน
พักผ่อนและพบปะของ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรตำมแผนเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
และแผนเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
ระดับคะแนน 5
 ดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตและ
สุขอนำมัยภำยหลังกำร
ดำเนินกำรตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุกของ
บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำและแผน
เสริมสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระดับ
คะแนน

ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด้วยเครื่องมือ
(Happinometer) ที่
ศูนย์วิจัยความสุขคนทางาน
แห่งประเทศไทยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ผู้สารวจ ซึ่งครอบคลุมมิติ
ควำมสุข ๙ มิติ ควำมผูกพัน
องค์กร และสมดุลชีวิต
รวมทั้ง ทบทวนควำม
สอดคล้องกับนโยบำยและ
แนวทำงดำเนินงำนต่ำง ๆ
เช่น ยุทะศำสตร์องค์กร ยุ
ทะศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ และ
เกณฑ์ PMQa เป็นต้น เพื่อ
เป็นกรอบแนวทำง
ดำเนินกำรในระยะ ๔ ปี
แผนดังกล่ำวมีกำร
กำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด

๑๗๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
เลขำธิกำรสภำ
บุคลำกร รวมทั้งจัดกำร
ผู้แทนรำษฎร ประจำปี
บ้ำนพักสวัสดิกำรเพิ่มเติม
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ
 รำยงำนผลกำร
กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ดำเนินงำน ปัญหำ
ของบุคลำกรต้องเป็น
อุปสรรค และผลสำรวจ
รูปธรรมมำกขึ้น รวมทั้งกำร
ข้อเสนอแนะ
บริหำรผลกำรปฏิบตั ิงำน
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร (PMS) กำรปรับปรุงและ
พัฒนำให้เกิดประโยชน์กับ
บุคลำกรและองค์กร ปัจจัย
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ในองค์กร กำรสื่อสำรภำยใน
หน่วยงำนต้องรวดเร็ว และ
ให้ข้อมูลสร้ำงควำมเข้ำใจใน
ทิศทำงเดียวกัน
- สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรมีแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก และ
แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕ โดยเป็นแผนระยะ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
 รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค
และผลสำรวจข้อเสนอแนะ
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับ
คะแนน

เป้ำประสงค์ โดยใช้ข้อมูล
จำกผลสำรวจฯ ในกำร
กำหนดเป้ำหมำยระยะยำว ที่
ชัดเจน ตั้งแต่ปี 62 - 65 ทั้ง
ในระดับภำพรวมของแผน
คือ ร้อยละของคะแนน
ค่ำเฉลี่ยควำมสุขในภำพรวม
องค์กรจำกกำรสำรวจ
ควำมสุข คุณภำพชีวิต และ
ควำมผูกพันในองค์กรด้วย
แบบสำรวจ Happinometer
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกปี
2561 ซึ่งมีค่ำคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 61.7 โดยมี
เป้ำหมำยค่ำคะแนนเฉลี่ย
ควำมสุขภำพรวมองค์กร ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๖2.
๗ รวมทั้ง
กำรวิเครำะห์คำ่ ควำมผูกพัน
ซึ่งมีควำมสัมพันธ์สูงกับค่ำ
ควำมสุข โดยกำหนดแผนงำน
เพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ ๓ แผนงำน

๑๗๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
๕ ปี ซึ่งได้มีกำรแจ้งเวียนให้
หน่วยงำนภำยในทรำบ ทั้งนี้
แผนดังกล่ำวแบ่งเป็น ๒
แผน โดยจะมีแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุกของ
บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ที่มีแผนงำน/กิจกรรม/
โครงกำรที่เสริมสร้ำงใน
ปัจจัยสภำพแวดล้อม และ
ปัจจัยกำรส่งเสริมสวัสดิกำร
และแผนเสริมสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรที่มีแผนงำน/
กิจกรรม/โครงกำรที่
เสริมสร้ำงในปัจจัยด้ำนกำร
สร้ำงแรงจูงใจและปัจจัย
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ในองค์กร โดยปัจจัยทั้งหมด
ของทั้ง ๒ แผน ได้มีกำร
ประเมินสถำนภำพกำร
ดำเนินงำนและมี

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ประกอบด้วย แผนงำนที่ ๑.
เสริมสร้ำงให้คนทำงำนมี
ควำมสุข (Happy People)
แผนงำนที่ ๒ เสริมสร้ำงให้ที่
ทำงำนน่ำอยู่ (Happy
Home) และแผนงำนที่ ๓
เสริมสร้ำงชุมชนสมำนฉันท์
(Happy Teamwork) ซึ่งมี
แผนปฏิบัติกำร 4 ปี ที่ได้
กำหนดโคงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
ครอบคลุมมิติควำมสุข ๙
มิติ คือ มิติ ๑) สุขภำพกำยดี
๒) ผ่อนคลำยดี ๓) น้ำใจดี ๔)
จิตวิญญำณดี ๕) ครอบครัวดี
๖) สังคมดี ๗) ใฝ่รู้ดี ๘)
สุขภำพเงินดี และ ๙) กำรงำน
ดี โดยได้มีกำรแจ้งเวียนแผน
ดังกล่ำวให้บคุ ลำกรรับทรำบ
และกำรสื่อสำรทำงช่องทำง
ต่ำง ๆ เช่น อินทรำเน็ต
Application LINE และ

๑๗๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
ข้อเสนอแนะฯ ตำมที่กล่ำว
ไว้ในข้อที่ผ่ำนมำ ซึ่งนำไปสู่
แนวทำงกำรดำเนินกำรตำม
แผนในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
- มีกำรแจ้งทำงระบบ
Intranet ของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่
บุคลำกร ดังนี้
(๑) แผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกและแผนเสริมสร้ำง
ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(๒) รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมผำสุกและควำมผูกพัน
ของบุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

Facebook ของสำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น
๒. มีกำรสำรวจควำมสุข
องค์กรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจำปี 2562
โดยศูนย์วิจยั ควำมสุข
คนทำงำนแห่งประเทศไทย
สถำบันวิจัยประชำกรและ
สังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
ด้วยเครื่องมือ
HAPPINOMETER ซึ่งได้
นำเสนอผลสำรวจควำมสุข
ขององค์กร รวมถึงควำมพึง
พอใจ ควำมผูกพัน องค์กร
และสมดุลชีวิต โดยผลจำก
กำรสำรวจพบว่ำ ค่ำคะแนน
เฉลี่ยควำมสุขของใน
ภำพรวมองค์กร มีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6๒.๑
ซึ่ง อยู่ในระดับ “Happy”
หรือ “มีความสุข” ซึ่งมีค่ำ
คะแนนเพิ่มขึ้นจำกปี 2561
ที่ผ่ำนมำ (61.7) และมิติที่มี

๑๗๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
(๓) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเสริมสร้ำง
ควำมผำสุกและกำร
เสริมสร้ำงควำมผูกพันของ
สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ที่ ๘๔๑/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม
๒๕๖๓
(๔) ภำพกิจกรรมกำร
ดำเนินกำรตำมแผน
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลำกรทรำบ
ควำมเคลื่อนไหวเกีย่ วกับ
กำรดำเนินกำรสร้ำงควำม
ผำสุกและควำมผูกพันจำก
สิ่งที่นำเสนอดังกล่ำว
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรตำมแผน
โดยในรอบ ๖ เดือน (๑
ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๑
มีนำคม ๒๕๖๓ ได้มีกำร
ดำเนินกำรไปแล้ว โดยสรุป
ดังนี้

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
จิตวิญญำณดี มีค่ำคะแนน
เฉลี่ย เท่ำกับ ๗๐.๔ ส่วนมิติ
ที่มคี ่ำเฉลีย่ ต่ำที่สดุ คือ
สุขภำพเงินดี มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๗ อยู่ใน
ระดับ “Unhappy” หรือ
“ไม่มีควำมสุข”รองลงมำคือ
มิติผ่อนคลำยดี
ร้อยละ 55.4 และมิติสังคม
ดี ร้อยละ 58.7 ส่วนในด้ำน
ควำมผูกพันพบว่ำ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๖๙.๓
ซึ่งมีค่ำคะแนนเพิม่ ขึ้นจำกปี
2561 ทีผ่ ่ำนมำ (69.3)
โดยได้มีกำรจำกผลกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงค่ำคะแนนเฉลี่ย
ควำมสุขรำยมิติ และค่ำ
คะแนนเฉลี่ยควำมผูกพันใน
ภำพรวม พบว่ำ ปัจจัย
ควำมสุขทั้ง ๙ ประกำร มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมผูกพัน

๑๗๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
๑. แผนกำรเสริมสร้ำงควำม
ผำสุกของบุคลำกรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำร
เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมทีด่ ี
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน
พบว่ำ สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรมีกำร
ดำเนินกำรเพื่อพัฒนำอำคำร
สถำนที่ให้พร้อมรับต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้
อย่ำงเหมำะสม โดยมี
แผนกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร
และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไปยัง
อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ซึ่งมี
คณะกรรมกำรเข้ำมำ
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
พร้อมทั้งมีกำรควบคุม
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนใน
อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ให้มี
ควำมเรียบร้อย นอกจำกนี้
แล้วยังมีแผนรองรับกำร
ระบำดของโรค COVID-

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ของบุคลำกรอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติค่อนข้ำงสูงและมีทิศ
ทำงบวก ดังนั้น หำกค่ำ
คะแนนเฉลี่ยควำมสุขแต่ละ
มิติเพิ่มขึ้น จะสัมพันธ์กับค่ำ
คะแนนควำมผูกพันที่เพิ่มขึ้น
ด้วย ซึ่งมิติกำรงำนดี มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมผูกพัน
สูงสุด และรองลงมำคือ มิติ
น้ำใจดี Heart) และมิติสังคม
ดี (Happy Society)
ตำมลำดับ จึงควรให้
ควำมสำคัญกับปรับปรุงและ
พัฒนำควำมสุขในมิติดังกล่ำว
เป็นลำดับแรก
๓. คณะจัดทำและกำกับ
ติดตำม ประเมินผล
ดำเนินกำรตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุกฯ ได้มี
กำรติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ

๑๗๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
2019 ซึง่ เป็นสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดากร พบว่ามีการดูแล
สวัสดิการได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึง โดยเฉพาะการดูแล
สุขภาพของบุคลากรซึ่งจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพและ
ติดตามผลการรักษา และ
ในขณะที่มีการระบาดของ
โรค COVID-2019 ได้มีการ
แจกจ่ายแอลกอฮอล์
เจลล้างมือไปยังทุกสานัก
อย่างทั่วถึงไม่ขาด พร้อมทั้ง
มีมาตรการ work from
home และสลับกันมา
ปฏิบัติงาน เพื่อลดความ
แออัดที่จะเป็นความเสี่ยงต่อ
การระบาดของโรค
๒. แผนการเสริมสร้างความ
ผูกพันสานักงานเลขาธิการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ควำมผูกพันฯ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
และจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผน ซึ่งได้มี
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิ
กำรฯ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ รวมทั้ง กำร
นำเสนอผลสำรวจควำมสุข
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ พร้อมทั้งปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทำงดำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ 2563
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ
และแจ้งเวียนรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนฯ ให้
บุคลำกรรับทรำบ และกำร
สื่อสำรทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น
อินทรำเน็ต Application LINE
และFacebook ของสำนัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็น
ต้น

๑๗๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
สภาผู้แทนราษฎร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่ามีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจากโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย สผ. ดาเนินการเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) แผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง (Succession
Plan) การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน (Job Rotation)
และการบริหารข้าราชการผู้
มีศักยภาพสูง (Talent
Management) ยังต้องรอ
ผลความคืบหน้าผลการ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

๔. ประชุมคณะทางานจัดทา
และกากับ ติดตาม
ประเมินผลดาเนินการตาม
แผนเสริมสร้างความผาสุก
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนว
ทางการเสริมสร้างความ
ผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผูกพันของ
บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งที่ประชุมได้ทบทวนผล
การดาเนินงานและผล
สารวจความสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
ผ่านมา รวมทั้ง การดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามกรอบแผน ๔ ปี ซึ่ง

๑๗๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
ดาเนินการรอบ ๖ เดือนหลัง
ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมี
ความผูกพันและ
รู้สึกเป็นส่วนสาคัญต่อ
องค์กร
พบว่า สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ดาเนินการได้ค่อนข้างดี โดย
มีการสื่อสารแจ้งเวียน
แผนปฏิบัตริ าชการรายปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการสัมมนา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อย้ายไปสู่อาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ที่มีการสื่อสารและ
เตรียมการให้บุคลากรมี

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
คือ สานักบริหารงานกลาง
สานักการคลังละ
งบประมาณ และสานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้รับทราบถึงโครงการ/
กิจกรรม ที่จะต้อง
ดาเนินการประจา และมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี
๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้นาไปสู่
การปฏิบัติ
ตลอดจน ทบทวน
องค์ประกอบของ
คณะทางาน โดยที่ประชุมมี
มติให้มีตัวแทนบุคลากรจาก
ทุกสานักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเป็นคณะทางาน
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและ
เครือข่ายสนับสนุนการ
ดาเนินการตามแผน

๑๘๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
ความพร้อมมาโดยตลอด
และเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินการ
ระบาดของโรค COVID2019 ก็มีการสื่อสาร
มาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ซึ่งมีระบบการประชุม
สื่อสารทางไกลในระหว่างที่
มีการปฏิบตั ิงานอยู่ที่พัก
อาศัย มีระบบการลงเวลา
และการมอบหมายติดตาม
ผลงานที่ได้ใช้งานจริง

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

เสริมสร้างความผาสุกฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
๕. สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้มีการปรับปรุง
คาสั่งคณะทางานฯ โดยมี
การแต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาและกากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนเสริมสร้างความ
ผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผูกพันของ
บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ซึ่งมี
ตัวแทนบุคลากรจากทุก
สานักและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเป็นคณะทางาน เพื่อ
ทาหน้าที่ในการจัดทาแผน
เสริมสร้างความผาสุก
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการ

๑๘๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ตามแผนฯ และ รายงานผล
การดาเนินการตามแผนฯ
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา
๖. มีการจัดโครงกำรส่งเสริม
ควำม สัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข
กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำร
บริหำรจัดกำรองค์ควำมรูส้ ู่
ควำมสุขในกำรทำงำน
(Routine to Happiness:
R2H) ในวันที่ 16 - 17
มีนำคม 2563 เวลำ
09.00 - 16.00 นำฬิกำ
ณ ห้องประชุมหมำยเลข
2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ กลุม่ เป้ำหมำย
ได้แก่ คณะทำงำนจัดทำและ
กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก

๑๘๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจยั
ความสุขคนทางานแห่ง
ประเทศไทยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มี
กำรวิเครำห์ผลสำรวจ
ควำมสุขในปี พ.ศ. 2562
เพื่อกำหนดกิจกรรมในกำร
เสริมสร้ำงควำมผำสุกและ
ควำมผูกพันองค์กร ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของบุคลำกรมำกขึ้น
๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว ได้มีการสื่อสาร
แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 - 2565 ซึ่งมีกรอบ

๑๘๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

กำรดำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมที่จะต้องดำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ทั้ง 3 แผนงำน ให้
คณะทำงำน ซึ่งมีตัวแทน
ของทุกสำนักรับทรำบ และ
สื่อสำรไปยังสำนักเพื่อ
ดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมเพื่อ
สังคมต่ำง ๆ ที่ทุกสำนักมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นต้น
๘. มีแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตำมกรอบของแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 - 2565 ซึ่ง
โครงกำร/กิจกรรม ๓
แผนงำน ครอบคลุมมิติ
ควำมสุข ๙ มิติ และ

๑๘๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

สอดคล้องกับผลสำรวจ
ควำมสุข ประจำ ๒๕๖๒
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 จะเร่งปรับปรุงและ
พัฒนำ
มิติสุขภำพเงินดี ซึ่งผล
สำรวจควำมสุขในภำพรวม
องค์กรอยู่ในลำดับต่ำที่สุด
โดยเฉพำะประเด็นด้ำนกำร
ออม และมิติในลำดับ
รองลงมำได้แก่ มิตผิ ่อน
คลำยดี และมิตสิ ังคมดี โดย
ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสุขแก่
บุคลำกร โดยคำนึงถึง
กลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ดำเนินกำรที่สอดคล้องกับผล
กำรสำรวจดังกล่ำวด้วย เช่น
กลุ่มข้ำรำชกำรที่บรรจุใหม่
และกำรเตรีมควำมพร้อมให้ผู้
ใกล้เกษียณ เป็นต้น ทั้งนี้
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
บำงส่วนได้มีกำรดำเนินกำร

๑๘๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

อย่ำงต่อเนื่องตำมกรอบแผน
ฯ ระยะ 4 ปี ซึ่งครอบคลุม
กำรดำเนินงำนใน ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ ต่อเนื่องแล้ว เช่น
กำรดูแลสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำน กำรดูแลด้ำน
สวัสดิกำร กำรพัฒนำ
บุคลำกร เป็นต้น และ
สำหรับในบำงประเด็นที่ได้
จำกกำรสำรวจในปีที่ผ่ำนมำ
รวมทั้ง ข้อคิดเห็นจำกกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร ได้มีกำ
รวบรวมเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
พ.ศ. 2563 และจะ
นำเสนอเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ต่อไป
ระดับคะแนน 3
มีการดาเนินการตามกรอบ
ของแผนเสริมสร้ำงควำม
ผำสุก พัฒนำคุณภำพชีวิต
และควำมผูกพันของ
บุคลำกรสำนักงำน

๑๘๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 2565 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้
แผนงำนที่ 1 เสริมสร้ำงให้
คนทำงำนมีควำมสุข
(Happy People)
๑.1 ส่งเสริมควำมสุขของ
บุคลำกรตำมสถำนกำรณ์
ควำมจำเป็นของบุคลำกร
- จัดโครงกำรส่งเสริมควำม
สัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข
กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำร
บริหำรจัดกำรองค์ควำมรูส้ ู่
ควำมสุขในกำรทำงำน
(Routine to Happiness:
R2H) ในวันที่ 16 - 17
มีนำคม 2563 เวลำ
09.00 - 16.00 นำฬิกำ
ณ ห้องประชุมหมำยเลข

๑๘๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ กลุม่ เป้ำหมำย
ได้แก่ คณะทำงำนจัดทำและ
กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ
- จัดโครงกำรจัดสวัสดิกำร
เพิ่มเติมและกำรสร้ำงกำร
พึ่งพำตนเอง เพื่อให้ควำมรู้
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพด้ำน
โภชนำกำร กำรดูแลสุขภำพ
ด้ำนกำรออกกำลังกำย เมื่อ
วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ.
2563 โดยนำยแพทย์สง่ำ
ดำมำพงษ์ และ กำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรทำ
หน้ำกำกอนำมัย และกำรทำ

๑๘๘

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

เจลล้ำงมือ เพื่อเป็นกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโค
โรนำ ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๙
เม.ย. 2563

๑.๓ ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรทำง
กำรเงินของบุคลำกร
- การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันที่
๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓

๑.4 ส่งเสริมให้บุคลำกร
เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
อย่ำงมีคุณธรรม
จริยธรรม
๑๘๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

- โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้บริหารระดับสานักขึ้นไป
และข้าราชการที่มิได้ดารง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งาน ได้แก่ ประเภทวิชาการ
ระดับเชียวชาญ และระดับ
ชานาญการพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
จานวน 161 คน จัดวันที่ 12
- 14 พ.ย. 62 ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง สานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
แผนงำนที่ ๒ เสริมสร้ำงให้ที่
ทำงำนน่ำอยู่ (Happy
Home)
2.๑ ปรับปรุงและพัฒนำ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน

- กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
บริเวณสถำนที่ทำงำนให้
๑๙๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

มีควำมพร้อมใช้งำน และ
กำรจัดทำและ
ดำเนินกำรตำมแผน
บำรุงรักษำเชิงป้องกัน
โดยกลุ่มงำนอำคำร
สถำนที่ สำนัก
บริหำรงำนกลำง
๒.2 ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย
และสวัสดิภำพในกำรทำงำน
- ดูแลด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการทางานของ
บุคลากร ในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) สรุปได้ดังนี้
- มีคาสังสานักงานเลขาธิกา
วุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
จัดการถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -

๑๙๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

19) สานักงานเลขาธิกา
วุฒิสภา
- มีกำรกำหนดแนวทำงกำร
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำปฏิบตั ิงำนภำยในที่
พักอำศัย กรณีสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19) เพื่อ
ลดกำรเคลื่อนย้ำย และ
ควำมแออัดในกำรทำงำนอัน
เป้นกำรช่วยป้องกัดและ
ยับยั้งกำรระบำดของเชื่อ
ไวรัส โดยได้ดำหนดแนวทำง
เช่น วิธีกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติรำชกำร รูปแบบวัน
เวลำสถำนที่กำรปฏิบตั ิงำน
กำรลงเวลำปฏิบตั ิงำน เป็น
ต้น กำหนดช่วงระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำนภำยในที่พัก
อำศัยจนถึงวันที่ ๑๕
พฤษภำคม ๒๕๖๓

๑๙๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

- มีมาตรการคัดกรองบุคคล
ก่อนเข้าอาคารสถานที่ การ
ตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดจุด
บริการเจลแอลกอฮอล์ และ
การแจกจ่าย
แอลกอฮอล์เจลและ
หน้ากากอนามัย ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
และบุคลากรอย่างทั่วถึง
- มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สาหรับผู้
ที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึง
การจัดที่นั่งประชุม.ให้มีการ
เว้นระยะห่าง
ตามหลัก Social
Distancing เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID2019)
รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการ

๑๙๓

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ประชุมออนไลน์ เช่น
Webex Zoom เป็นต้น
- กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่
สำนักบริหำรงำนกลำงจัดทีม
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำ
ควำมสะอำดเช็ดแอลกอฮอล์
ห้องประชุม บริเวณทำงเข้ำ
อำคำร ตู้ atm เครื่องสแกน
นิ้ว หน้ำลิฟท์ และกำรฉีด
พ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อบริเวณ
ภำยในอำคำรสุขประพฤติ
๒.๓ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรทำงำนของบุคลำกร
- มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่
จำเป็นสำหรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติ
และกำรติดตำมงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีกำร
จัดหลักสูตร กำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ ข้ำรำชกำรสำย
งำนวิทยำกำร

๑๙๔

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
เรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่ำงกำรจัดหลักสูตร
ข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศ
สัมพันธ์ รวมทั้ง กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมสู่การ
ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้าง
ชุมชนสมานฉันท์ (Happy
Teamwork)
๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะและได้ทากิจกรรม
ร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-2019) เช่น

๑๙๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

- มีคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมอัน
เป็นสำธำรณประโยชน์เพื่อ
สังคมและกิจกรรม
นันทนำกำรของวุฒิสภำ
โดยมีนำยพีระศักดิ์ พอจิต
เป็นประธำน ได้มีกำรจัด
กิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจให้กับ
ผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณ
ภัยต่างๆ ตลอดจน
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
ควมทั้ง มีโครงการจิตอาสา
เพื่อสังคมวุฒิสภาเพื่อสังคม
วุฒิสภา ซึ่งมีนายวัลลภ ตัง
คณะนุรักษ์ เป็นประธาน ได้
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เช่น การแจกหน้าการ
อนามัยให้กับประชาชน เป็น

๑๙๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ต้น ซึ่งมีบุคลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เข้าร่วมด้วย
- สำนักต่ำง ๆ ของ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ได้มีกิจกรรมกำรบริจำคเงิน
หรือสิ่งของอันจำเป็น
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-2019)
เช่น กำรกรมธรรม์ประกัน
โรค Covid-19 แก่เจ้ำหน้ำที่
ทำควำมสะอำด เจ้ำหนืที่
รักษำควำปลอดภัย, กำร
มอบเงินให้เจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่
สำนักบริหำรงำนกลำง เพื่อ
สร้ำงขวัญและกำลังใจแก่
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบตั ิงำนเพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ของ

๑๙๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ,
กำรจัดทำหน้ำกำกอนำมัย
เจลล้ำงมือ หน้ำกำก Face
Shield เพื่อแบ่งปันให้แก่
ชุมชนต่ำง ๆ และกำร
บำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์
ณ สถำนที่ต่ำง ๆ เป็นต้น
แผนงาน 2 การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
๓
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ ศึกษำวิเครำะห์และ
กำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ กำหนดกิจกรรม/โครงกำร
สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อ จัดทำแผนงำน/โครงกำร/ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อ เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์
กำรทำงำนอย่ำงมี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ผู้แทนรำษฎรได้ดำเนินกำร
กำรทำงำนอย่ำงมี
และสร้ำงบรรยำกำศ
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสัมพันธ์และสร้ำง
ตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและมี
ที่เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข (Happy
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ควำมผำสุกและควำมผูกผัน
ควำมสุข (Happy
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข
Workplace)
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ของบุคลำกรสำนักงำน
Workplace)
(Happy Workplace)
ผลผลิต
และมีควำมสุข (Happy
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ผลผลิต
ระดับคะแนน 3
กำรดำเนินกำรเพื่อให้
Workplace)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้
ดำเนินกำรกิจกรรม/
ได้ผลผลิตตำมแผนที่
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งกำร
ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์
โครงกำรเพื่อส่งเสริม
กำหนดไว้
ระดับคะแนน 3
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
ตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ ควำมสัมพันธ์และสร้ำง
ผลลัพธ์
ดำเนินกำรและติดตำมกำร สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อ
กำหนด
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต ดำเนินตำมโครงกำร/
กำรทำงำนอย่ำงมี
ผลลัพธ์
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีสุขอนำมัยที่ดี
กิจกรรมตำมแผนเพื่อ
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
และมีควำมสุข (Happy
เพื่อประสิทธิภำพ และ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ (Happy Workplace) นั้น
และมีสุขอนำมัยที่ดี

ระดับคะแนน 1
- สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำได้กำหนดโครงกำร
ส่งเสริมควำม สัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อ
กำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข
ซึ่งเป็นโครงกำรทีไ่ ด้รับกำร
จัดสรรงบประมำณตำม
แผนปฏิบัตริ ำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ได้พิจำรณำอนุมตั ิจัด
โครงกำร กิจกรรมกำร

๓

๑๙๘

โครงการ
ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อ ได้ดำเนินกำรให้บุคลำกรมี
กำรทำงำนอย่ำงมี
ทั้งควำมผำสุกและควำม
ประสิทธิภำพ
ผูกพัน ควำมผำสุกมีแนว
และมีควำมสุข (Happy
ทำงกำรดำเนินกำร ๒ ด้ำน
Workplace) บรรลุผลผลิต ได้แก่ ๑) กำรเสริมสร้ำง
ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย
สภำพแวดล้อมที่ดเี พื่อ
ที่กำหนด
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน ๒)
ระดับคะแนน 5
กำรส่งเสริมและพัฒนำ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ระบบสวัสดิกำร ส่วนควำม
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อ
ผูกพัน มีแนวทำงกำร
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ดำเนินกำรหลัก ๒ ด้ำน
และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อ เช่นกัน ได้แก่ ๑) กำร
ต่อกำรทำงำนอย่ำงมี
เสริมสร้ำงแรงจูงในในกำร
ประสิทธิภำพและมี
ปฏิบัติงำนให้ได้อย่ำงมี
ควำมสุข
ประสิทธิภำพ และ ๒) กำร
(Happy Workplace)
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของ
ปัญหำ อุปสรรค
สำนักงำนให้บุคลำกรมีควำม
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
ผูกพันรู้สึกเป็นส่วนสำคัญ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ขององค์กร
ระดับคะแนน 3
สำหรับกำรติดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำร/
กิจกรรม ในปีงบประมำณ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ
เพื่อประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
Workplace) บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
ระดับคะแนน 5
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรเพื่อ
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อ
กำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข
(Happy Workplace)
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับ
คะแนน

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำม
ผำสุก คุณภำพชีวิต และ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนด
ดำเนินกิจกรรม
ในวันที่ 16 - 17 มีนำคม
2563 เวลำ 09.00 16.00 นำฬิกำ ณ ห้อง
ประชุมหมำยเลข 2703
ชั้น 27 อำคำรสุขประพฤติ
กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย
๑) คณะทำงำนจัดทำและ
กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
และ ๒) บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำร
สร้ำงควำมผำสุก พัฒนำ
คุณภำพชีวิต และควำม

๑๙๙

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เน้น
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
ทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
และมีควำมสุข (Happy
Workplace) พบว่ำ
สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรมีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำนที่ดี ได้แก่ กำรมี
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำรเป็นสำนักงำนสี
เขียว (Green Office) เพื่อ
รองรับประกำศ
สภำผู้แทนรำษฎร เรื่อง
นโยบำยสิ่งแวดล้อม ลงวันที่
๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓ และ
กำรจัดกำรทรัพยำกร กำร
จัดกำรของเสีย ตลอดจน
กำรเตรียมกำรเพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พลังงำน
และทรัพยำกรต่ำง ๆ
นอกจำกนี้แล้ว จำกกำรที่มี

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ผูกพันของบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจยั
ความสุขคนทางานแห่ง
ประเทศไทยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ ผลจำกกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรดังกล่ำว จะเป็น
ข้อมูลในกำรกำหนด
กิจกรรมในกำรส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และสร้ำง
บรรยำกำศ
ที่เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมสุข
ให้เหมำะสมและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
บุคลำกรตำมผลสำรวจ
ควำมสุขของบุคลำกรต่อไป
ระดับคะแนน 3
ดำเนินกำรจัดโครงกำร
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
สร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อ

๒๐๐

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
กำรระบำดของโรค COVID2019 ทางสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้มีการเตรียมการรองรับ
ด้วยมาตรการคัดกรอง
บุคคลก่อนเข้าอาคาร
สถานที่ การแจกจ่าย
แอลกอฮอล์เจลให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
อย่างไม่ขาด ทั้งยังมี
มาตรการสลับกันมา
ปฏิบัติงาน Work from
Home เพื่อลดความแออัดที่
จะนาไปสู่การระบาดภายใน
สถานที่ทางาน และนา
กลับไปติดต่อกับครอบครัวที่
บ้าน ซึ่งได้มีการจัดระบบ
การประชุมทางไกล ระบบ
การลงเวลา ระบบการ
มอบหมายงาน เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และประสิทธิภาพของงานไม่
ลดลง และบุคลากรก็มี

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

กำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมสุข
๑. กิจกรรมกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรส่งเสริมกำร
ขับเคลื่อนควำมผำสุก
คุณภำพชีวิตและควำม
ผูกพันของบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำย : รวมจานวน
๔๒ คน ประกอบด้วย
๑. คณะทางานจัดทาและ
กากับ ติดตาม ประเมินผล
ดาเนินการตามแผน
เสริมสร้างความผาสุก
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผูกพันของ
บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

๒๐๑

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
ความสุขและมีความสมดุล
ระหว่างที่บ้านกับที่ทางาน
ระดับคะแนน 5
รอสรุปรายงานในไตรมาสที่
๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ระยะเวลำ/สถำนที:่
วันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗
อาคารสุขประพฤติ
กำรประเมินผล :
ผลผลิต : ผลลัพธ์ : หมำยเหตุ: การดาเนิน
โครงการยังอยู่ใน
กระบวนการจัดฝึกอบรม
๒. กิจกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวกับกำร
ทำงำน (Work –
LifeBalance)
กลุ่มเป้ำหมำย :
ระยะเวลำ/สถำนที:่
กำรประเมินผล :
ผลผลิต :
ผลลัพธ์ :

๒๐๒

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

หมำยเหตุ: แผนกาหนดจัด
เดือน เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๓
แผนงาน 3 การสารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการ
ระดับคะแนน 1
n/a
สำรวจควำมคิดเห็นและ
ร้อยละ 50 ของควำม
ควำมพึงพอใจของ
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคลำกรต่อกำรบริหำร บุคคล ต่อนโยบำย
ทรัพยำกรบุคคล
แผนงำน โครงกำร และ
ประจำปีงบประมำณ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
พ.ศ. ๒๕๖๓
ทรัพยำกรบุคคล
ผลผลิต
ระดับคะแนน 2
รำยงำนผลกำรสำรวจควำม
ร้อยละ 55 ของควำม
คิดเห็นและควำมพึงพอใจ พึงพอใจของทรัพยำกร
ของบุคลำกรต่อกำร
บุคคล ต่อนโยบำย
บริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนงำน โครงกำร และ
ผลลัพธ์
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
มีผลกำรสำรวจควำม
ทรัพยำกรบุคคล
คิดเห็นและควำมพึง
ระดับคะแนน 3
พอใจ
ร้อยละ 60 ของควำม
ของบุคลำกรต่อกำร
พึงพอใจของทรัพยำกร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล บุคคล ต่อนโยบำย
และข้อเสนอแนะเพื่อ
แผนงำน โครงกำร และ
นำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ

โครงการ
สำรวจควำมคิดเห็นและ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลผลิต
รำยงำนผลกำรสำรวจควำม
คิดเห็นและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผลลัพธ์
มีผลกำรสำรวจควำม
คิดเห็นและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
และข้อเสนอแนะเพื่อ
นำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
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

๒๐๓

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ระดับ
คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
ผลลัพธ์
คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
2562
รำชกำรตำมยุทธศำสตร์ มำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
บุคคลของส่วนรำชกำร
ร้อยละ 65 ของควำม
กำรบริหำรทรัพยำกร
ทรัพยำกรบุคคล
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำร ระดับคะแนน 4
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคคล ต่อนโยบำย แผนงำน
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
ร้อยละ 65 ของควำม
ให้มีประสิทธิภำพมำก
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พึงพอใจของทรัพยำกร
ยิ่งขึ้น
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพมำก
บุคคล ต่อนโยบำย
ระดับคะแนน 5
ยิ่งขึ้น
แผนงำน โครงกำร และ
ร้อยละ 70 ของควำม
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
พึงพอใจของทรัพยำกร
ทรัพยำกรบุคคล
บุคคล ต่อนโยบำย แผนงำน
ระดับคะแนน 5
โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
ร้อยละ 70 ของควำม
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พึงพอใจของทรัพยำกร
บุคคล ต่อนโยบำย
แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โครงการ
ระดับคะแนน 1
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำม
0
โครงการ
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 1
เสริมสร้ำงดุลยภำพชีวิต มีกำรดำเนินกำรตำม
แผน
ส่งเสริมกำรปฏิบัตติ ำม
มีกำรดำเนินกำรตำม
มีกำรดำเนินกำรตำม
ตำมหลักเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรส่งเสริมและ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
โครงกำร/กิจกรรมที่กำหนด โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ
พอเพียง
สนับสนุนกำรดำเนินชีวิต
พอเพียง
ระดับคะแนน 3
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
ผลผลิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
ผลผลิต
พอเพียงให้แก่ข้ำรำชกำร

ระดับ
คะแนน

1

๒๐๔

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
๑. มีกำรดำเนินกำร
พอเพียง พร้อมทั้งน้อมนำ
โครงกำร/กิจกรรมตำมที่ พระบรมรำโชวำท
กำหนด
มำเป็นแนวทำงในกำร
๒. มีกลุม่ เป้ำหมำยเข้ำ
ปฏิบัติ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรม
ระดับคะแนน 3
ร้อยละ ๘๐
มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมแผนงำน
กำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรดำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์
พร้อมทั้งน้อมนำ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
พระบรมรำโชวำทมำเป็น
โครงกำรสำมำรถ
แนวทำงในกำรปฏิบัติ
ทำให้บุคลำกรได้รับ
ระดับคะแนน 5
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และนำไปประยุกต์ปฏิบัติ มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ปัญหำ
ได้จริง
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ
๑. มีกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรมตำมที่
กำหนด
๒. มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐
ผลลัพธ์
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
โครงกำรสำมำรถ
ทำให้บุคลำกรได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และนำไป
ประยุกต์ปฏิบัตไิ ด้จริง

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
มีกำรดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร
ระดับคะแนน 5
มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับ
คะแนน

ด้วยกำรบรรยำยและศึกษำดู
งำน ณ องค์กรธุรกิจ
คุณธรรมและเป็นต้นแบบ
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคะแนน 3
มีกำรดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรส่งเสริม
กำรปฏิบัตติ ำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ข้ำรำชกำรด้วยกำรบรรยำย
และศึกษำดูงำน ณ องค์กร
ธุรกิจคุณธรรมและเป็น
ต้นแบบตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญ
งำน จำนวน ๑๐๐ คน
แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน
รุ่นที่ ๑ บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประเภท
ทั่วไป ระดับชำนำญงำน

๒๐๕

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

จำนวน ๕๐ คน มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม จำนวน ๔๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๔
ผลผลิต : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่กำหนด คิดเป็น
ร้อยละ 94
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
คิดเป็นร้อยละ 85.20
 ได้จัดทำรำยงำนสรุปผล
กำรจัดโครงกำรฯ เสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
พิจำรณำเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว
รุ่นที่ ๒ บุคลำกรสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ ประเภท
ทั่วไป ระดับชำนำญงำน

๒๐๖

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

จำนวน ๕๐ คน – งดจัด
กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่
รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ ๑๓ มีนำคม
๒๕๖๓
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐
นำฬิกำ
ณ บริษัทบำธรูม ดีไซน์ ไอสภำ จำกัด จังหวัดปทุมธำนี
รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ ๒๐ มีนำคม
๒๕๖๓ – งดจัดกิจกรรม
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐
นำฬิกำ
ณ บริษัทบำธรูม ดีไซน์
ไอสภำ จำกัด จังหวัด
ปทุมธำนี
หมายเหตุ : สำหรับกำรจัด
กิจกรรมในรุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่
๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓
เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์
โรคระบำด (โควิด 19)
จึงขอให้เลื่อนกำรจัด

๒๐๗

โครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

กิจกรรมออกไปก่อน ซึ่งทำ
ให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
- สำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำมีแนวทำงให้
กลุ่มเป้ำหมำยได้ศึกษำ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน 2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
ระดับคะแนน 1
0
โครงการ
ระดับคะแนน 1
0
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ ดำเนินกำรส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ ดำเนินกำรส่งเสริมและ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
สังคม (CSR) และ
สังคม สิ่งแวดล้อมและ
สังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมควำมรับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
ต่อสังคมของส่วนรำชกำร
โครงการ
ของส่วนรำชกำร
๑. โครงกำรด้ำนกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
๑. โครงกำรด้ำนกำร
สังกัดรัฐสภำ ประจำปี
อนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ่งแวดล้อม
ระดับคะแนน 3
สิ่งแวดล้อม
ระดับคะแนน 3
๒. โครงกำรด้ำนจิตอำสำ ติดตำมกำรดำเนินกำรแผน
๒. โครงกำรด้ำนจิตอำสำ ติดตำมกำรดำเนินกำรแผนที่
และกิจกรรมเพื่อ
ที่กำหนด บรรลุตำม
และกิจกรรมเพื่อ
กำหนด บรรลุตำมเป้ำหมำย
สำธำรณประโยชน์
เป้ำหมำยที่กำหนด
สำธำรณประโยชน์
ที่กำหนด

๒๐๘

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562
๓. โครงกำรด้ำนกำร
ระดับคะแนน 5
พัฒนำชุมชนสำคัญ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
บริเวณโดยรอบบริเวณ
ปัญหำ อุปสรรค และ
อำคำรรัฐสภำแห่งใหม่
ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต
ตำมแผนที่กำหนด และ
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รำยงำนผลสำรวจควำมรู้
รัฐสภำสำมำรถดำเนิน
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติ
กิจกรรม/โครงกำรด้ำน ของข้ำรำชกำร
CSR ได้ตำมเป้ำหมำยที่ (กลุ่มเป้ำหมำย) ต่อกำร
กำหนด
ดำเนินกำรด้ำนควำม
๒. รำยงำนผลกำร
รับผิดชอบ
ดำเนินกำรตำมแผนฯ
ต่อสังคม (CSR) และ
ปัญหำ อุปสรรค
สิ่งแวดล้อม เสนอ
ข้อเสนอแนะที่รำยงำนต่อ คณะกรรมกำร ดำเนินกำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผลลัพธ์
๑. ข้ำรำชกำร
(กลุ่มเป้ำหมำย) ของส่วน
รำชกำร
สังกัดรัฐสภำมีควำมรู้

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ
๓. โครงกำรด้ำนกำร
พัฒนำชุมชนสำคัญบริเวณ
โดยรอบบริเวณอำคำร
รัฐสภำแห่งใหม่
ผลผลิต
๑. ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำสำมำรถดำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรด้ำน
CSR ได้ตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด
๒. รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผนฯ
ปัญหำ อุปสรรค
ข้อเสนอแนะที่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผลลัพธ์
๑. ข้ำรำชกำร
(กลุ่มเป้ำหมำย) ของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ระดับคะแนน 5
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ตำมแผนที่กำหนด และ
รำยงำนผลสำรวจควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติ
ของข้ำรำชกำร
(กลุ่มเป้ำหมำย) ต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิ่งแวดล้อม เสนอ
คณะกรรมกำร ดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ

๒๐๙

โครงการ
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติ
ที่ดี
ต่อกำรดำเนินกำรด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และสิ่งแวดล้อม
๒. ออกแบบสอบถำมที่
สะท้อนว่ำบุคคล
มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ ต่อเพื่อนร่วมงำน
และองค์กรดีขึ้น
๓. ควรมีกำรตัดสินให้
รำงวัลกับหน่วยงำน

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลลัพธ์
2562

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับ
คะแนน

โครงการ

คาอธิบายค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ ผลผลิต และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์

ระดับ
คะแนน

ทัศนคติที่ดี ต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิ่งแวดล้อม
๒. ออกแบบสอบถำมที่
สะท้อนว่ำบุคคลมีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ต่อ
เพื่อนร่วมงำนและองค์กร
ดีขึ้น
๓. ควรมีกำรตัดสินให้
รำงวัลกับหน่วยงำน

๒๑๐

ตารางผลคะแนนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม ๒๕๖๓)
โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ยุทธศาสตร์ที่ 1: 1. การบริหารจัดการแผนกาลังคน
การเสริมสร้าง 2. ดาเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระบบ
การบริหาร
3. ดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
ทรัพยากรบุคคล 4. ดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ
ให้มี
ผู้มีศักยภาพสูง
ประสิทธิภาพ
5. ดาเนินการและติดตามแผนตามระบบการหมุนเวียน
และยึดหลัก
การปฏิบัติงาน
ธรรมาภิบาล
6. การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดึงดูดทีม่ ีคุณภาพ คุณธรรม
“คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
7. พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีคุณภาพ คุณธรรมมีความเหมาะสมมา
ดารงตาแหน่ง
* หมายเหตุ รอรับนโยบายของประธานรัฐสภา
8. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น
เพื่อเสริมสร้าง PMS
9. ติดตามการเชื่อมโยง PMS กับ IDP
10. บูรณาการข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
รวม
(10.0/45*100)
ยุทธศาสตร์

คะแนน
6 เดือน
0
1
1
1
1
1
n/a

1
1
3
22.22%

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. การบริหารจัดการแผนกาลังคน
2. ดาเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
3. ดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
4. ดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง
5. ดาเนินการและติดตามแผนตามระบบการ
หมุนเวียนการปฏิบัตงิ าน
6. การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดึงดูดทีม่ ีคุณภาพ คุณธรรม
“คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
7. พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีคุณภาพ คุณธรรมมีความเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่ง
* หมายเหตุ รอรับนโยบายของประธานรัฐสภา
8. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น
เพื่อเสริมสร้าง PMS
9. ติดตามการเชื่อมโยง PMS กับ IDP
10. บูรณาการข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(11.0/45*100)

คะแนน
6 เดือน
0
2
1
1
1
1
n/a

1
1
3
24.44%

๒๑๑

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ยุทธศาสตร์ที่ 2: 1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน
ให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม
และกล้ายืนหยัด 2. ขยายผลจากหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
(หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม)
ในสิ่งที่ถูกต้อง

คะแนน
6 เดือน
1.5

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมภิบาลและ
ความโปร่งใส
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
3. คัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

คะแนน
6 เดือน
1.5

2

4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

3

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังตามกฎระเบียบของทางราชการ

0

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ

0

4. เรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

7. เรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3

5. การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

1

5. การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

1

ยุทธศาสตร์

รวม

(7.5/25)*100

30.00%

(8.5/25)*100

34.00%

๒๑๒

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 1. ติดตามผลการดาเนินการในการนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
พัฒนา
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
ทรัพยากร
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
บุคลากรให้เป็น
ผู้มีความ
2. พัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากรสานักงาน
เชี่ยวชาญ มี
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการ
ศักยภาพสูง
วุฒิสภา
และนา
3. พัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีมา
ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สนับสนุน
ภารกิจด้าน
กระบวนการ
นิติบัญญัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิตบิ ัญญัติ
5. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน
ตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
6. การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
7. พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ยุทธศาสตร์

8. พัฒนาหลักสูตรด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น
ให้แก่บุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คะแนน
6 เดือน
1

2
1

1
3
1
1
3

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. ติดตามผลการดาเนินการในการนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
2. พัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
3. พัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบญ
ั ญัติและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
4. พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
5. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน
ตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิตบิ ัญญัติ
6. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน
ตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
7. การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
8. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
9. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ

คะแนน
6 เดือน
1

2.5
2.5

1
3
2.5
2
5

๒๑๓

ยุทธศาสตร์

รวม

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คะแนน
6 เดือน

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คะแนน
6 เดือน

9. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

1

10. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

1

10. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11. จัดการความรู้ของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
12. พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1
11. พัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้
ขององค์กร
12. การประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ(competency based HRD)
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:
individual development plan)
(22.5/55)*100

1

(17/60)*100

1
1

28.33%

1

40.91%

๒๑๔

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ยุทธศาสตร์ที่ 4: 1. เสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรสานักงาน
สร้างความผาสุก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ.
และพัฒนา
2561 - 2565 และเสริมสร้างความผูกพันของ
คุณภาพชีวิต
บุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ของทรัพยากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
บุคคลให้มี
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ความสุข
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
อย่างสมดุลตาม
(Happy Workplace)
หลักปรัชญา
3. สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
เศรษฐกิจ
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
พอเพียง
งบประมาณ พ.ศ. 256๓
4. เสริมสร้างดุลยภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม
(6/20*100)
ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

(40.50/150)*100

คะแนน
6 เดือน
๓

๓
n/a
0
0

30.00%

27.00%

โครงการ/แผนงาน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คะแนน
6 เดือน
๓

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข (Happy Workplace)
3. สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓
4. ส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(๙/20*100)

๓

45.00%

(51/145)*100

35.17%

n/a
๓
0

๒๑๕

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) พบว่า
มีปัญหา อุปสรรค และได้เสนอแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
๑. ด้านงบประมาณ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กาหนดให้แต่ละส่วนราชการ
ใช้ประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ประกอบกับได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติ รายจ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งผลให้แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการดาเนินการ จึงเป็นเหตุให้ส่วนราชการไม่สามารถดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ในช่วงไตรมาสที่ ๑ – ๒ ตามแผนงานที่กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้ดาเนินการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ส่วนราชการจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและทบทวนแผนดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ต้องปรับ
แผนและดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) เนื่องจาก กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลต้องมีขั้นตอนของการกากับติดตามผลผลิต – ผลลัพธ์ของดาเนินงาน ภายหลังการพัฒนา
๓ เดือน ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องเร่งดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินการทันตามรอบการประเมินและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒. ด้ า นสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่ ง ผลให้
การฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องระงับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงควรต้องปรับเปลี่ยนแผนดาเนินงาน และวิธีการ
พัฒนา เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หรือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การประสานสานักงาน ก.พ. เพื่อขอนาหลักสูตร e-Learning หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ
มาเผยแพร่หรือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือการเข้าร่วมการประชุม/อบรม โดย
ผ่าน WebEx โปรแกรม Zoom เป็นต้น
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่ างสมดุล ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ซึ่งมี แ ผนงาน/โครงการที่ เ กี่ ย วกั บการส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งกาหนดจัด
กิจ กรรมสาธารณประโยชน์ ให้ชุมชนโดยรอบอาคารรัฐ สภา ได้แก่ การทาความสะอาดวัดแก้ว ฟ้าจุฬามณี
ซึ่งปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงไม่สามารถดาเนินการได้
ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการจึงควรต้องปรับเปลี่ ยนรูปแบบกิจกรรม โดยเป็นการให้ความรู้
แก่ชุมชนหรือโรงเรียนโดยรอบ ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยกาหนดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงเห็นควรนาภารกิจหลักดังกล่าวมาดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ประเด็น
ปัญหาของสังคม (Cause Promotion) และขยายการรับรู้ ตลอดจนสร้างการส่วนร่วมของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
------------------------------------------------

๒๑๖

