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บทน า 
 
 ตามที่ ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว 

 ในการนี้การจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยด าเนินการตามกรอบ 
ที่ก าหนดผลลัพธ์ไว้ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายใน/
ภายนอกเพ่ือตอบสนองภารกิจของรัฐสภา ให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับงบประมาณ  

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
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ข 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ตามที่ ก.ร. ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถและสามารถปฏิบัติราชการ  
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือส่งผล
ให้บรรลุเป้าหมายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีก าหนด  
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาประกอบการจัดท า เพ่ือให้แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสม
และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) สรุปได้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกยึดหลักธรรมาภิบาล
รองรับการเปลี่ยนแปลงโดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนในปัจจุบันทั้งเชิ งปริมาณและคุณภาพ  
และการพัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ก าหนด การสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(ผู้อ านวยการส านัก) การพัฒนาข้าราชการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
และการทบทวนผลการด าเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 
 นอกจากนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการก าหนดวิธีการ/หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามแนวทาง 
การสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งมีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และประเมินผลการบริหารวงเงินตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาในระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงานและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้ทรัพยากรบุคคลประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม วินัยข้าราชการและนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา โดยก าหนดการคัดเลือกและยกย่อง  
ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นของส านักงานฯ มีการด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม  
ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงานและผู้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมดีเด่นของส านักงานฯ รณรงค์ส่งเสริม มาตรการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

ค 
 

ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มีการจัดบรรยายและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จัดตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตในส่วนราชการ  
และแผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ เชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ  
และขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
มีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยติดตาม 
ผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการบูรณาการหลักสูตร/แนวทางการพัฒนา
บุคลากรร่วมกันของส่วนราชการฯ อย่างน้อย ๖ หลักสูตร การพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองส่วนราชการ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร รวมทั้งพัฒนา
ภาษาต่างประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน ด าเนินการจัดการความรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMAQ) และมีการจัดท า
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบให้ข้าราชการได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่อ e-Learning และวิธีการ Non Classroom Training ตามแนวทางที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชี วิตของทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์มีสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีมีการด าเนินการ  
ให้บุคลากรมีทั้งความผาสุกและความผูกพันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สร้างความเข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ การจัด
โครงการส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและน้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและรับราชการ และสุดท้ายส่วนราชการฯ 
สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการด้าน CSR เพ่ือปลูกจิตส านึกแก่บุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
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ง 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทน า      ก 

บทสรุปผู้บริหาร     ข 

สารบัญ     ง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล ๑ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ๑ 
    และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน  การบริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ๑  
    และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โครงการ  จัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๓ 
    ตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน ๑  การด าเนินการและติดตามการน าระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ๓ 
    (Career Path) ไปปฏิบัติ 
โครงการ  การด าเนินการตามแผนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ๓ 

แผนงาน ๒  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง ๕ 
    (Succession Plan) ไปปฏิบัติ 
โครงการ การด าเนินการตามแผนระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ๕  

แผนงาน ๓  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ๗ 
    (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
โครงการ  ด าเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ๗ 

แผนงาน ๔  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ๙ 
    (Job Rotation) ไปปฏิบัติ 
โครงการ  ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation) ๙ 

กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ ๑๑ 
    ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน ๑  การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง ๑๑ 
    ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โครงการ การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหา ๑๑  
 และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก 
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จ 
 

แผนงาน ๒  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล ๑๔ 
    ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
โครงการ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคล ๑๔  
 เข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒  

กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ๑๖ 
    (Performance Management System : PMS) 
แผนงาน การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๖ 
โครงการที่ ๑ การด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข/ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบการบริหารผล ๑๖ 
 การปฏิบัติงานที่ได้จากผลการศึกษา  
โครงการที่ ๒ ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ๑๘ 

 กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  ๒๐ 
    ให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ๒๐ 
    ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
โครงการ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๒๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ๒๒ 

    และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ ๒๒ 
    ทางจริยธรรม 
แผนงาน ๑  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ ๒๒ 
    ตามประมวลจริยธรรม จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม 
    รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
โครงการ ๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ๒๒ 
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา 
 ๓. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 

แผนงาน ๒  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม ๒๕ 
    รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
โครงการ  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพ่ือน าไปสู่ ๒๕ 
 การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกัน ๒๗ 
    การกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
แผนงาน ๑  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกัน ๒๗ 
    การกระท าผิดวินัยของบุคลากร 
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ฉ 
 

โครงการ  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ๒๗ 
    ตามกฎระเบียบของทางราชการ 

แผนงาน ๒  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย ๒๙ 
    ที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 
โครงการ  โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๙  
  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลยุทธ์ที่ ๓  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา ๓๑ 

แผนงาน  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๓๑ 
กิจกรรม  การจัดท าแผนและก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ ๓๑ 
    ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและการก ากับ ติดตาม 
    การด าเนินการดังกล่าว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ๓๖ 
    และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจดา้นกระบวนการนิติบญัญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๓๖ 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน ๑  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร ๓๖ 
    ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
โครงการ ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๓๖ 

ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แผนงาน ๒  การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๔๐ 
    ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
    ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากร ๔๐ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงาน ๓  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ๔๓ 
    ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด 
    รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
โครงการ  ๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ๔๓ 
  และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงาน 
  ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

ช 
 

แผนงาน ๔  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ๔๕ 
    ตามแนวทางที่ก าหนด 
โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร ๔๕ 
 ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

แผนงาน ๕  การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ๔๘ 
โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากร ๔๘ 
 ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 

แผนงาน ๖  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร ๕๑ 
    ของส่วนราชการ 
โครงการ การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕๑ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

กลยุทธ์ที่ ๒  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕๔ 

แผนงาน  การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ๕๔ 
    การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
โครงการ พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนลียีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๕๔ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล ๕๘ 

แผนงาน ๑  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ ๕๘ 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงาน ๒  การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ๖๑ 
โครงการ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๖๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ๖๔ 

แผนงาน ๑  การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ๖๔ 
    ภายในส่วนราชการ 
โครงการ การพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร ๖๔ 

แผนงาน ๒  การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ๖๘ 
โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ๖๘  
  (IDP : Individual Development Plan) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (Self-development) 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

ซ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข ๗๑ 
    อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล ๗๑ 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน ๑  การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร ๗๑ 
    ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
โครงการ  การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ๗๑ 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงาน ๒  การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน ๗๔ 
    อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 
โครงการ   ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน ๗๔ 
    อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 

แผนงาน ๓  การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากร ๗๖ 
    ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม  ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ๗๖ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗๘ 

แผนงาน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง ๗๘ 
    พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
โครงการ   ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗๘ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ๘๐ 
    และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนงาน ๑  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ๘๐ 
    ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ๘๐  
    และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน ๒  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจ ๘๐ 
    ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ ๑. โครงการด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๘๐  
 ๒. โครงการด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 ๓. โครงการด้านการพัฒนาชุมชนส าคัญบริเวณโดยรอบบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ    ๘๓ 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

 
 
 
 

  บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การบริหารแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  จัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
 
  จัดท าแผนก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้าราชการ พนักงานราชการ 
  และลูกจ้างประจ า) ซึ่งประกอบด้วย อัตราก าลังที่ต้องการ การสรรหา การพัฒนา 
  การธ ารงรักษาก าลังคน 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่คณะอนุกรรมการจัดท าและปรับปรุงแผนก าลังคน (Manpower Planning) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้มีการจัดท าแผนก าลังคนของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางพ้ืนฐานในการวางแผนก าลังคน ทั้งนี้ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคต จึงเห็นควรจัดท าแผนก าลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องมีการบริหารจัดการแผนก าลังคน ให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และมาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบกับปัจจัยภายนอก 
อาทิ การย้ายไปปฏิบัติงานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ส่วนราชการจึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน เพ่ือให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสม และมีระบบงาน  
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการแปลงแผนก าลังคนเป็นเครื่องมือในการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้น  
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนรองรับ 
การสรรหาที่มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับภารกิจ 
ของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
 ๒. เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุ้มค่า 
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
................................................................................................................................... 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงาน 

โครงการ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจ าของหน่วยงานของทั้งสองส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
แผนก ำลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565 

๑. มีแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ 
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ 

๒. ส่วนราชการสามารถน าแผนก าลังคน 
ไปเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารงานบุคคล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 ส่วนราชการด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการงาน วิเคราะห์ข้อมูลก าลังคน 
ในปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และพิจารณาความสอดคล้องของ
มาตรการบริหารก าลังคนภาครัฐ รูปแบบการจ้างงาน (พนักงานราชการ) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน
มากขึ้น เพ่ือคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในอนาคต 

๓ 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดท าแผนก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า)  
ซึ่งประกอบด้วย อัตราก าลังที่ต้องการ การสรรหา การพัฒนา การธ ารงรักษา
ก าลังคน 

๕  น าเสนอแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะอนุกรรมการจัดท าและปรับปรุงแผนก าลังคน (Manpower Planning) 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  การด าเนินการและติดตามการน าระบบเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  (Career Path) ไปปฏิบัติ 
 
  การด าเนินการตามแผนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 
  การด าเนินการตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องด าเนินการน าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ในต าแหน่งประเภทวิชาการมาปฏิบัติ โดยมีการก าหนดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
สมรรถนะ (Competencies) รวมถึงสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อยู่ ทั้งนี้ 
ในแต่ละปีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จะสามารถน าไปออกแบบแนวทางการสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังคนในต าแหน่งว่าง น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นระบบที่ต่อยอดและเชื่อมโยงกับระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
(Job Rotation) พร้อมทั้งสามารถสนับสนุน และผลักดันให้บรรลุยุทธศาสตร์ของทั้งสองส่วนราชการ ทั้งนี้ 
จะต้องมีการติดตามการน าไปใช้ รวมถึงการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ท าให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตนเอง เกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และจะเป็น  
การสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒. เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career 
Development Plan) ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพ่ือการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 
 ๓. เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลายในการพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จ  
ในสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประเภทวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงาน ๑ 

กิจกรรม 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย 

มีความพึงพอใจต่อแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล  
สายงานวิเทศสัมพันธ์ และสายงานนิติการ)  

๒. รายงานผลการน าแผนเส้นทางความในสายอาชีพ
ไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ส่วนราชการใช้ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความผูกพัน 
ต่อองค์กร (ส ารวจอัตราการสูญเสียบุคลากร) 
๒. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และเป็นที่ยอมรับ 
๓. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  

๔ สายงาน ไดแ้ก่ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปปฏิบัติ 

๓ 

 พัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามแผน 
ที่ก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประเภทวิชาการเพิ่มเติม 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในทุกสายงาน 

๕  จัดท ารายงานผลการด าเนินการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หมายเหตุ: แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 จะก าหนดเพียงแนวทางในการพัฒนาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ตามที่ กร. ก าหนด ส าหรับหลักสูตรจะก าหนดในปีงบประมาณต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๑๐ 
 ๒. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร 
  และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบัต ิ
 
  ด าเนินการตามแผนระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่ง และสรรหา 
  ผู้สืบทอดต าแหน่ง (ผู้อ านวยการส านัก) ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 
  ที่ส่วนราชการก าหนด 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
เพ่ือให้ส านักงานได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความเหมาะสมที่จะทดแทนต าแหน่งหลักที่ว่างลง  
ไม่ว่าจะจากเหตุเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการก่อนก าหนด หรือการเจ็บป่วย ซึ่งการสูญเสียบุคลากร
หลักที่ส าคัญ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ขององค์กร และเกิด
ปัญหาในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้น
สู่ต าแหน่งหลักที่ว่างลงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการจะต้องน าผลการด าเนินการแผนสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหารฯ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อด าเนินการทบทวนระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
และพัฒนาระบบฯ ในปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารที่จะว่างลงในอนาคต ตามแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไประดับอาวุโส (ที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน) 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบสืบทอดต าแหน่ง 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย 

มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามแผน 
สืบทอดต าแหน่ง  

๒. รายงานผลการน าแผนสืบทอดต าแหน่งไปปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของระบบสืบทอดต าแหน่ง  
และเป็นที่ยอมรับ 

๒. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อระบบสืบทอดต าแหน่ง 

 

แผนงาน ๒ 

กิจกรรม 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

 มีแผนการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก และหมุนเวียนงาน 
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่ก าหนด (EAF)ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓ 
 ด าเนินการตามแผนด าเนินการที่ก าหนด ตามระดับคะแนนที่ ๑ 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดต าแหน่ง 

๕  รายงานผลการด าเนินการตามระบบสืบทอดต าแหน่ง และรายงาน 
ความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดต าแหน่ง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

เงื่อนไข ๑. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงการด าเนินงาน 
 ๒. การพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในคุณสมบัติในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะกรรมการทบทวนการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก) 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
 
  ด าเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
 
  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management) ไปปฏิบัต ิ
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดท าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในราชการ ตลอดจนเพ่ือสร้างความพร้อม
ให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในราชการอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพพร้อมส าหรับ
การพัฒนา ที่ก าลังปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือระดับช านาญการ มีผลงานที่โดดเดนมีทักษะ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้เข้าสู่ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างกลไก 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการศึกษาการฝึกอบรม และมีระบบ
ค่าตอบแทนที่ยึดโยงกับผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนา  
อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเจริญก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลา 
ที่เหมาะสม มีศักยภาพการเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันโลก  
และทันเหตุการณ ์
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างก าลังคนคุณภาพส าหรับส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีจ านวนเพียงพอและ 
เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในทุกด้านที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอด  
สู่ระดับต่าง ๆ โดยเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าทั้งในด้านการบริหาร และผู้น าทางด้านวิชาการ 
 ๒. เพ่ือจูงใจ และรักษาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงและมีผลงานดีเด่นให้อยู่ปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ
ระดับช านาญการทุกสายงาน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 
 

แผนงาน ๓ 

กิจกรรม 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. รายงานผลการน าระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
ไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มีบุคลากรผ่านการคัดเลือกและพัฒนาตามระบบ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรก าลังคน 
ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ที่เหมาะสมใน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ 

๒. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของระบบบริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง และเป็นที่ยอมรับ 

๓. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสงู 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดแผนการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติ 
๓  ด าเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  

๕ 
 รายงานผลการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  

(Talent Management) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

เงื่อนไข :  ต้องมีการพัฒนาตามหลักสูตร Talent (ซึ่งเป็นหลักสูตรกลาง) เน้นการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 ส าหรับการพัฒนาตามสายงานและมีการด าเนินการติดตามผล 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)  
  ไปปฏิบัติ 
 
  ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation) 
 
  ด าเนินการขยายผลการน าแผนไปปฏิบัติในกลุ่มข้าราชการสายงานอื่น ๆ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ อาจท าให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาก าลังคนทดแทน 
และความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ในระบบ ดังนั้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้มี 
ผู้ที่มีความสามารถ และรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่พร้อมตลอดเวลา เพื่อพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ด้วยการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
 ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้พิจารณาตามข้อสังเกตของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ  
ของรัฐสภาที่เร่งรัดการด าเนินการระบบการหมุนเวียนปฏิบัติงาน (Job Rotation) และน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ส านักนโยบายและแผน เป็นส านักน าร่อง 
ในการด าเนินการตามระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และให้ส่วนราชการจะได้น าระบบดังกล่าวไปด าเนินการ
ปฏิบัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และให้ระดับส านักงานมีการกลั่นกรอง  
เพ่ือพิจารณา ก าหนดนโยบายการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน โดยทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ในระดับส านักงาน 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ ตลอดเวลา 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการให้สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม 
 ๓. เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามแผนที่ก าหนด 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

กิจกรรม 

แผนงาน ๔ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รายงานผลการน าแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. บุคลากรภายในกลุ่มงานมีความสามารถและรอบรู้ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
ท าให้การบริหารก าลังคนมีความคล่องตัว 

๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินการตามแผนการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการด าเนินการตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓ 

 มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินการตามระบบการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงาน  

 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมาย) 

๕ 
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และรำยงำน

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงาน (เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย) เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน (Job Rotation) 
  ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง 
  ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา  
  และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก 
 
หลักการและเหตุผล 
 กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติ งำนในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ส่วนใหญ่ 
ในปัจจุบันจะเป็นกำรสรรหำแบบปกติในเชิงตั้งรับ ถึงแม้ ก.ร. จะมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์บำงส่วนที่เป็นกำรสรรหำ 
เชิงรุก แต่ก็ยังไม่มีกำรน ำมำปฏิบัติใช้อย่ำงจริงจัง ท ำให้เกิดสภำพปัญหำในกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำน
ในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ดังนั้น เพ่ือลดหรือแก้ ไขปัญหำดั งกล่ำว กระบวนกำรสรรหำบุคลำกร 
เพ่ือเข้ำมำปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรพัฒนำกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรดึงดูดและได้มำซึ่งผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้เข้ำมำปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ สำเหตุส ำคัญของกำรปรับตัวดังกล่ำวนั้นเกิดจำกสภำพปัญหำในกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนภำยในองค์กร และปัจจัยภำยนอกที่ปัจจุบันกลุ่มเป้ำหมำยกำรสรรหำและเลือกสรรมีค่ำนิยม  
ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมทำงสังคม รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงทำงทัศนคติและค่ำนิยมในกำรสมัคร  
เข้ำรับรำชกำรที่ต่ำงกัน 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำง 
กำรสรรหำเชิงรุกด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ และได้น ำเสนอแนวทำงดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำ โดยในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่ำนมำ ก.ร. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน  
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ODOS) ตำมที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ 
เพ่ือส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะน ำไปปฏิบัติใช้ต่อไป 
 ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้กำรสรรหำเชิงรุกของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม หลำกหลำยวิธีกำร จึงเห็นควรให้มีกำรก ำหนดวิธีกำร/หลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุกเพ่ือให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำน ำแนวทำง/วิธีกำรดังกล่ำวไปปฏิบัติ  รวมทั้ง
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสรรหำเชิงรุก 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกำรแก้ไขสภำพปัญหำกำรสรรหำบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในปัจจุบัน
ด้วยกำรสรรหำเชิงรุก 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรภำยนอกผู้มีศักยภำพสูง และเป็นคนดี คนเก่งที่มีควำมสนใจที่จะเข้ำรับรำชกำร
รัฐสภำสำมัญในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก 
เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ำมำปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 ๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรหลักเกณฑ์และด ำเนินกำรสรรหำตำมแนวทำง 
กำรสรรหำเชิงรุก เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ำมำปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์  

แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุกด้วยวิธีกำรอ่ืน ๆ 
๒. รำยงำนกำรด ำเนินกำรโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 

ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำน ำหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำร
ตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก ในโครงกำร ๑ อ ำเภอ 
๑ ทุน (ทุน ODOS) ไปด ำเนินกำร 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก 
ด้วยวิธีกำรอ่ืน ๆ 

 ติดตำมกำรด ำเนินกำรสรรหำเชิงรุกโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 
ทีไ่ด้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓  ด ำเนินกำรสรรหำนักเรียนทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก 
ด้วยวิธีกำรอ่ืน ๆ และกำรด ำเนินกำรโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน 

 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒ 
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒831 9362, 0 2831 9366 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ  
  คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
 
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคล 
  เข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
 
หลักการและเหตุผล 
 มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้มีต าแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานด้านกฎหมายของรัฐสภา ทั้งนี ้หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่ง การแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. ก าหนด 
 ในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ
บริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
หลักเกณฑ์การเลื่อนนักกฎหมายนิติบัญญัติชั้นที่ ๒ เป็นชั้นที่ ๑ และหลักเกณฑ์การท าข้อตกลงและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ที่ต้องการ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีผลงานโดดเด่น มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานด้านกฎหมาย
ของรัฐสภา หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ จึงก าหนดให้มี
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านกฎหมายร่วมเป็นกรรมการ มีกระบวนคัดเลือกที่ให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ศักยภาพและผลงาน รวมถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ  
ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกได้บุคคลที่มีศักยภำพเหมำะสม 
กับต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ  
ชั้นที่ ๒ 
 
 

โครงการ 

แผนงาน ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏบิัติตามหลักเกณฑ์
และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติได้อย่างถูกต้อง  
และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 

๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดท ารายงาน 
การคัดเลือก 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา 
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง  
และมีการด าเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม 
มาด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนการด าเนินการคัดเลือกนักกฎหมำยนิติบัญญัติ โดยกำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนักกฎหมำย 
นิติบัญญัติ 

๓  ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่ต ำแหน่ง 
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 

๕ 
 จัดท ำรำยงำนผลกำรคัดเลือก ปัญหำ และอุปสรรค ในกำรด ำเนินกำร 

ของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒ 
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๑๐ 
 ๓. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  (Performance Management System : PMS) 
 
  การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
  การด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข/ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบการบริหารผล 
  การปฏิบัติงานที่ได้จากผลการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ทบทวนผลการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
และได้จัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนนั้น ทั้งนี้ รูปแบบ  
การบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนแต่ละแบบนั้น จะมีทั้งข้อดี และข้อด้อย ซึ่งจ าเป็น
จะต้องท าการศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งจะต้องก าหนดวิธีการด าเนินการอีกด้วย เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ 
ในการด าเนินการในทางปฏิบัติในอนาคตต่อไป เพ่ือน าไปสู่การบริหารวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อองค์กร  
และมีความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกคน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. รายงานผลการด าเนินการจากน ารูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการที่ได้ก าหนดในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบัติ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงานที่สามารถน าไปสู่การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 

แผนงาน 

โครงการ ๑ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานวงเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับการปรับปรุงจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 
ที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๕  รายงานผลการด าเนินการเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารวงเงินงบประมาณ 
  ในการเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
  กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 
หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
เป็นการด าเนินการภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ในการเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management System : PMS) ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีการด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน และคาดหวังผลลัพธ์ให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสามารถ
น าไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการด าเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ด าเนินการติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้ง
ด าเนินการตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ซึ่งก าหนดผลผลิตให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง
วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีการตกลงร่วมกัน ดังนี้ ๑) ให้ส่วนราชการจัดท าแผนและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลในแต่ละปีงบประมาณ โดยท าการแจกแบบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลแยกออกมาจาก
มาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ส่วนราชการชี้แจงให้ผู้ประเมินจัดท าแผนฯ ให้สอดคล้องกับการแผนฯ  
ที่กรอกในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒) ให้ส่วนราชการมีการจัดท าแบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และแบบบันทึกรายละเอียดแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) โดยใช้รูปแบบเดียวกัน ๓) เห็นชอบ
ให้มีการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนระบบ Online แยกออกมาจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ของทั้งสองส่วนราชการ 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสามารถด าเนินได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ การด าเนินการ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นควรสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล  
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และน าวิธีการประเมินและติดตามผลที่ได้ก าหนดไป
ปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
และเพ่ือให้บุคลากรของรัฐสภาสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รองรับภารกิจของสมาชิกรัฐสภา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน สามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล 
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๑๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินและติดตามผล
การพัฒนารายบุคคล ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และน าวิธีการประเมินและติดตาม
ผลที่ได้ก าหนดไปปฏิบัติ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน สามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสร้างความรู้ความเข้าใจ
วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล  
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. น าวิธีการประเมินและติดตามผลที่ได้ก าหนด 
ไปปฏิบัติ 

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล  
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมีความพึงพอใจ 
ต่อแผนพัฒนารายบุคคล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓  มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๕  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

เงื่อนไข การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนารายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การรายงานการติดตามประเมินผลในรอบ ๖ เดือน ให้ติดตามการพัฒนารายบุคคล 
  ที่ได้ด าเนินการในรอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (เมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒) 
 ๒. การรายงานการติดตามประเมินผลในรอบ ๑๒ เดือน ให้ติดตามการพัฒนารายบุคคล 
  ที่ได้ด าเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการด าเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับการบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
  ให้มีประสิทธิภาพ 
 
  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย  
  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
  บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental Personnel Information System) ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจ า อาทิ การเลื่อนเงินเดือน การย้าย  
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และข้อมูลวุฒิการศึกษา เป็นต้น  ส าหรับ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการจัดท าฐานข้อมูลการบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources Information System) มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานฯ โดยระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) หรือระบบงานอ่ืน ถูกออกแบบ 
ให้มีการบันทึกและใช้ข้อมูลร่วมกันในลักษณะ Flow ตามกระบวนงาน ประกอบด้วยโครงสร้างและอัตราก าลัง 
การสรรหาและเข้าส่วนราชการ กระบวนงานการทดลองปฏิบัติราชการ/ย้าย/เลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน
ด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า เลื่อนค่าจ้างพนักงานราชการ 
งานวินัย งานทะเบียนประวัติบุคลากรภายในส านักงานฯ งานพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติสมาชิก
รัฐสภา งานลงทะเบียนเข้าประชุมสภาฯ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา งานทะเบียนประวัติบุคคล  
ในวงงานสภา งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานท าบัตร เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับค าสั่งต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคลากรของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา และบุคคลในครอบครัว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลตอบสนองต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม และจากข้อเสนอแนะของของ อ.ก.ร. และคณะกรรมการด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงเห็นควรมีการศึกษาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือให้การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือตอบสนอง
ต่อการน าไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

แผนงาน 

โครงการ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ก.ร., อ.ก.ร., ผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ทันสมัยครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการบูรณาการเชื่อมโยง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
ทีจ่ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยระบบ 
HRIS หรือระบบงานอ่ืน  

๒. รายงานการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่จ าเป็น 
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยระบบ HRIS 
หรือระบบงานอ่ืน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมีความทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันท าให้สามารถใช้สืบค้นข้อมูล
เพ่ือตอบสนองต่อการน าไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ Web Service  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓  ด าเนินการน าข้อมูลเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย 

๕  รายงานผลการด าเนินการน าเข้าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะอนุกรรมการจัดท าและปรับปรุงแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๓. คณะท างานจัดการและบูรณาการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 
 
 
 

  ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ 
  ทางจริยธรรม 
 
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล 
  จริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ 
  ทางจริยธรรม 
 
 ๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา  
 ๓. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัด 
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา ๒๕๘ ข (๔) 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง  เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐและสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 กอปรกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 
ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยกลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาบุคคล
ต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงและทบทวนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งการรณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการที่จะก้าวไปสู่  
การเป็นผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
                    และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้แก่บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๕๐๐ คน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๒. มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับ
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. การคัดเลือกและยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ดีเด่นของส านักงานและประกาศยกย่องให้ทราบ 
โดยทั่วกันทุกปี 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นคนดี  
มีคุณธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ ส้ินสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน าผลด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา  
หรอืผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง มาก าหนด 

๓ 
 ด าเนินการกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

และปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ 

 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม จริยธรรม  
  รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
 
 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
 ขององค์กร 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาก าหนด ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มี  
การจัดสร้างหลักสูตรจริยธรรมน าทีมงาน และเริ่มด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่อง
มาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจากการด าเนินงาน ๓ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้เน้นกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับผู้บริหารและระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นผู้น าต้นแบบ  
ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้น าการสร้างปฏิญญาความดีในระดับกลุ่มงาน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติความดีของแต่ละกลุ่มงาน 
 ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ขยายผลหลักสูตรจริยธรรมน าทีมงานและด าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายผลจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่การร่วมมือกันผลักดันปฏิญญาความดีให้เป็นปฏิญญาความดีร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยใช้ชื่อโครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พร้อมทั้งตอกย้ าการมีส่วนร่วม  
ในการสร้างพฤติกรรมที่ดีตามปฏิญญาในระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติ โดยใช้หลักศาสนาเข้าอบรมจิตใจ  
และเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติการจากระดับบุคคลไปสู่การปฏิบัติโดยภาพรวมขององค์กรในโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้ก าหนดให้
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้วางแผนเพ่ือปลูกฝัง 
อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนปลุกจิตส านึกบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนให้มีแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
สร้างแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมภายในองค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงบุคลากรของส านักงานฯ  
จ านวน ๓๐๐ คน 
 
 
 

แผนงาน ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการโครงการตามแผนงานที่ ๒ การด าเนินการตามหลักสูตร 
การสร้างเสริมจริยธรรม 
 ๒. การก ากับติดตามผลการด าเนินการโครงการตามแผนงานที่ ๒ การด าเนินการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการสร้างเสริม 

จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน 
๒. มีเครื่องมือและมีการรายงานติดตาม  

และประเมินผลโครงการ 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแผนปฏิบัติการตามหลักสูตรการสร้างเสริม
จริยธรรม 

๓  ด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 

๕  รายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
 
  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
  ของบุคลากร 
 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
  ตามกฎระเบียบของทางราชการ 
 
  ๑. การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
   และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 
  ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
   การคลังและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่  ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัยและ 
กำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร  
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยของบุคลำกร 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรป้องกัน 
กำรกระท ำผิดวินัยของบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ฯ  
ที่ก ำหนดไว้ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรเงินกำรคลังซึ่งมีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ละเอียด  รวมทั้ง 
มีกฎหมำย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องเป็นกำรเฉพำะและเพ่ือมิให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำด ส ำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. จึงได้จัด “โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเข้ำใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน 
กำรคลัง และกำรพัสดุ และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
 ๒. ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
 ๓. เพ่ือลดจ ำนวนกรณีกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ) 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังรวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒. จ ำนวนกรณีกำรกระท ำผิดวินัยมีจ ำนวนลดลงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
จ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเงินกำรคลังและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมมำตรกำรด้ำนกฎหมำย 
และกำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรทุจริตในภำครัฐ 

๒. จ ำนวนกรณีกำรกระท ำผิดที่ได้รับโทษทำงกฎหมำย
ลดลงในแต่ละปี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีเนื้อหำ/ แนวทำงกำรรณรงค์กำรรับรู้เกี่ยวกับข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ

กำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร รวมทั้งกำรป้องกันกำรกระท ำผิด
วินัยในเรื่องดังกล่ำว 

๓ 
 ด ำเนินกำรรณรงค ์ส่งเสริม กำรรับรู้ เรื่องขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ

กำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร รวมทั้งกำรป้องกันกำรกระท ำผิด
วินัยในเรื่องดังกล่ำว 

๕ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงำนพัฒนำกฎ ระเบียบ  
 ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๐๑ 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๒๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 

 
  โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริหารสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ จึงได้ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การทุจริตในภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในวงงานรัฐสภา
และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือป้องกันการกระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑๒๐ คน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ 
 
 
 
 

โครงการ 

แผนงาน ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มีการจัดการบรรยายและศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย ๑๒๐ คน 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการ 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านวินัย 
และการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ 

๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยลดลงในแต่ละปี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกัน 
การกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐตามที่ก าหนด 

๓  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนด 

๕  มีการรายงานผลการด าเนินการโครงการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 
 
  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การจัดท าแผนและก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
  ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและการก ากับ ติดตาม การด าเนินการดังกล่าว 
 
หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการบูรณาการการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการตามแผนงาน  
๔ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 ๒) การด าเนินการตามแผนแม่บทคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๓) การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ๔) การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. การวางนโยบายและการเสริมสร้างผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
 ๓. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๔. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 โดยผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการด าเนินการ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแลการด าเนินการตามแผนดังกล่าว 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามแผนดังกล่าว 
ส่งผลต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภามากน้อยเพียงใด ซึ่ งจะเป็นข้อมูล ในการจัดท าและด าเนินการ 
ตามแผนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงาน 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความต่อเนื่อง  
จึงก าหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่ง ก.ร. ได้เห็นชอบแผนส่งเสริมการด าเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดเป็น  
๓ ประเด็น โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นและผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นให้
ปลูกฝังและส่งเสริมการน านโยบายและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ 
  - โดยผลการด าเนินการ ผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดนโยบาย 
เจตจ านงในการบริหารงานในการสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง
ด าเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งข้าราชการมีการรับรู้และเข้าใจนโยบายดังกล่าวของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 ๒. การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม 
มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นเพ่ือให้บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและด ารงไว้ 
  - โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ร่วมกันก าหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ซึ่งก็คือ “สามัคคีมีวินัย ใจซื่อตรง” ซึ่งค่านิยมดังกล่าวจะเป็นอัตลักษณ์ของข้าราชการรัฐสภาและของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาตลอดไปมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางการพัฒนาการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป เช่น การพัฒนาควรมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายล าดับแรก คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับข้าราชการในกลุ่มงาน โดยจะ
เป็นผู้ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการประพฤติปฏิบัติที่ดีแก่ข้าราชการในกลุ่มงานได้ 
 ๓. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภามีมาตรฐาน มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและเป็นที่ยอมรับ 
  - โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการด าเนินการเรื่องดังกล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
การประเมิน ITA ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าข้อบกพร่องจาก  
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาก าหนดแนวทางในการด าเนินการ เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการภายในและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามข้อก าหนดของ ITA 
รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าหรับบุคลากรภายในและภายนอก
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะด าเนินการเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยน าแนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
งานราชการของรัฐสภา และ ก.ร. มาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนเพ่ือขับเคลื่อนในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการบูรณาการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก าหนดมาตรการ/แนวทางการด าเนิ นการ 
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก าหนดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิด  
ผลลัพธ์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภา ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
 ๓. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ  
ตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านความโปร่งใสที่มีต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใส

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒. คู่มือการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน 

การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ 
ในเรื่องดังกล่าว 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยคณะท างานที่ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
โดยแผนการด าเนินการดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร.  
เสนอ ก.ร. ตามล าดับ 

 ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินการ  
ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้งองค์กรได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว 

๒ 

 ร้อยละของการรับรู้ เข้าใจ แผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 

๓ 

 ด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ โดย 
     • ด าเนินการได้ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
     • ด าเนินการได้ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
     • ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
     • ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 

๔ 
 ด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ โดย 
     • ด าเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
     • ด าเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 

๕ 

 มีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและมีการส ารวจความคิดเห็น 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการด าเนินการด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดย 

     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
     • ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งผลการส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ  
และผลการส ารวจความคิดเห็นการด าเนินการตามแผนการด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒ 
 ๒. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ส านักนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๑ 
 ๓. คณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๔. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 
  สังกัดรัฐสภา 
 ๕. คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับส านักงานเลขาธิการ
  สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 
 
 
 

  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ที่มีประสิทธิภาพ 
 
  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสม 
  กับภารกิจของส่วนราชการ 
 
 ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น 
 ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  ๑. จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ  
   และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ 
   ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ๒. ติดตามผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ  
   และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ 
   ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยรายงานผล 
   การด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อคณะกรรมการ 
   ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
   เพื่อทราบ 
 
หลักการและเหตุผล 
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 
มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑ 
เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน ๑  
การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ  
ได้ก าหนดโครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงส านักงานเลขานุการ ก.ร. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รวบรวม และศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น  แผนยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
ตามที่ ก.ร. ก าหนด ความคิดเห็นของบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับพิจารณาเห็นว่าคณะรัฐมนตรี เห็นว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยี 
                    มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนติิบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัว 
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลดังกล่าว จึงได้เสนอ อ.ก.ร. ระบบงาน 
และอัตราก าลัง และ ก.ร. พิจารณา โดยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  
ที่ประชุมได้ม ีมติก าหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยก าหนดผลบังคับใช้
เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ก าหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการประเมินผลทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. 
ระบบงานและอัตราก าลังเพ่ือพิจารณา ส าหรับระยะที่สอง เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับการพัฒนา 
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีความพร้อมในการด าเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว 
ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ก าหนดระยะเวลาในการบังคับใช้ส าหรับประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้พิจารณาค านึง 
ถึงความพร้อมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในการด าเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. ก าหนด และเกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ส านักงานเลขานุการ ก.ร . จึ งได้มีการติดตาม 
ผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง  
โดยสอบถามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 • ความรู้ความสามารถ 
  ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
  ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
 • ทักษะ 
  ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) ส านักสารสนเทศ (สผ.) 
  ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.) 
 • สมรรถนะ 
  ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
  ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น 
ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้น าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ ก.ร. ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอเลขาธิการ 
วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบ 

๓ 

 ติดตามผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการน าความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
รอบ ๖ เดือน และรายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือทราบ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๓๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๕ 

 ติดตามผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการน าความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ ๒ 
รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงำนพัฒนำโครงสร้ำง ระบบงำน และอัตรำก ำลัง 
  ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร.  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๖๘ 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากร 
  ที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากรส านักงานเลขาธิการ 
  สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้บูรณาการหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ หลักสูตรข้าราชการที่ดี หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) และได้มีการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ เพ่ิมการพัฒนาหลักสูตรร่วม 
โดยบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๖ หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล หลักสูตรสายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หลักสูตรสายงานวิทยาการ หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร และ หลักสูตรส าหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
 เพ่ือขยายการพัฒนาหลักสูตรร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ 
มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงได้ก าหนดเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดท า
หลักสูตรในสายงานเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๔ หลักสูตร และจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน จ านวน  
๒ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑) หลักสูตรสายงานวิชาการเงินและบัญชี 
 ๒) หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์ 
 ๓) หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
 ๔) หลักสูตรสายงานวิชาการบัญชี 
 ๕) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการข้ึนช านาญการ 
 ๖) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะบูรณาการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใน ๖ หลักสูตรดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้น า
หลักสูตรดังกล่าวไปด าเนินการต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื ่อให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มีหลักสูตรส าหรับการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญร่วมกัน 
 ๒. เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีแผนการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap)  
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละสายงาน 
 ๓. ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานราชการ และพัฒนาการท างานตามเนื้อหาจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
 

แผนงาน ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่จัดท าและบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาอย่างน้อย ๖ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงานวิชาการเงิน

และบัญชี (สายงานวิชาชีพ) 
 ๒. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงานประชาสัมพันธ์ 

(สายงานวิชาชีพ) 
 ๓. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงานวิชาการ

ตรวจสอบภายใน (สายงานวิชาชีพ) 
 ๔. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงานวิชาการบัญชี 

(สายงานวิชาชีพ) 
 ๕. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียมความพร้อม

เลื่อนระดับปฏิบัติการข้ึนช านาญการ 
 ๖. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียมความพร้อม

เลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการน าหลักสูตร 
ที่ได้จัดท าและบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปปฏิบัติ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วม 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มีแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร/แนวทางพัฒนาที่ได้ด าเนินการร่วมกัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๓ 

 ด าเนินการจัดท าหลักสูตร/แนวทางพัฒนาร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๖ หลักสูตร และน าหลักสูตรไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดร่วมกันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖ หลักสูตร  

๕ 
 รายงานผลการด าเนินการจัดท าหลักสูตร/แนวทางการพัฒนา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบัติ เพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗ 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม 
  ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔  
 ๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 
 ๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร 
  และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ 
  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ในอนาคต 
 
  ๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
   และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
   และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดนเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) โครงการประเมินและพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โครงการ 
ส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ขยายการพัฒนาบุคลากรในการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากร ซึ่งได้มุ่งเน้น 
ในการพัฒนาบุคลากรในสายงานหลัก เกี่ยวกับจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ส าหรับ
ข้าราชการสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ เทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงการพัฒนาให้กับ
บุคลากรในสายอื่น อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา การเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล การพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพ่ือสนับสนุนงาน 
นิติบัญญัติ การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับกลาง และการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ Design Thinking เพ่ือการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการท างาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ และต่อยอดความรู้ด้านเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการค านวณและการจัดการข้อมูลเพ่ืองานธุรการที่มีประสิทธิผล ตลอดจนถึง  
การพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 
 
 

แผนงาน ๓ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๒. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากรตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำมโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรฐานความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ  

๓  ด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

๕  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์  
เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร 
  ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
อันเป็นภารกิจส าคัญในการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ซึ่งข้าราชการในต าแหน่งนิติกร ถือว่าเป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ 
ในการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นหนึ่ง  
ในสถาบันหลักของชาติ 
 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร
ให้ เป็ นนักกฎหมายนิ ติ บัญญัติ  ได้ เ ริ่ มด า เนินการมาตั้ ง แต่ปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๖ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ส านักพัฒนาบุคลากรด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ (นิติกรระดับ
ช านาญการ - ระดับเชี่ยวชาญ) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย  
การให้ความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือสนับสนุนงาน  
ด้านกฎหมายให้กับสมาชิกรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและ  
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่ง  
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย  
การให้ความเห็นทางกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ โดยมีการติดตามผล  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ”  
ว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจมากน้อยเพียงใด 
 
 

โครงการ 

แผนงาน ๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการติดตามผู้ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
เพ่ือที่จะได้น าผลการติดตามและข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติโดยได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารับทราบแล้ว 
 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วย 
การก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ว่า  
“เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ ก.ร. เห็นชอบ” ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
จึงจะน าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ  เสนอ ก.ร.  
ให้ความเห็นชอบก่อนน ามาด าเนินการจัดการอบรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและระบบงาน  
ด้านนิติบัญญัติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ตามเป้าหมายที่ก าหนด (หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
(ก.ร.)) 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำส ำหรับนิติกร 
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติบัญญัติ 

หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำนักกฎหมำยนิติบัญญัติ 
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ในด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 น า (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 

นักกฎหมายนิติบัญญัติเสนอ คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเห็นชอบ 

๓ 
 เสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 

นักกฎหมายนิติบัญญัติต่อ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ/อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบ พิจารณาเห็นชอบ 

๕  เสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ต่อ ก.ร. พิจารณาเห็นชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗ 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม 
  ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔  
 ๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากร 
  ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินกิจการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นหน่วยงานหลัก  
ที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ทั้งในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย และการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อันเป็นภารกิจส าคัญของชาติ ซึ่งข้าราชการในต าแหน่งวิทยากรถือว่าเป็นต าแหน่งที่มีบทบาท
ส าคัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูลด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านวิชาการ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางวิชาการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีด าริให้ส านักพัฒนาบุคลากรด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ และโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ โดยให้ด าเนินการจัดตามหลักสูตรที่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดท าขึ้น ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในต าแหน่งวิทยากร 
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดยส านักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นเดียวกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การให้ความเห็นในการบริหารราชการ
แผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่ นดิน 
ของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร  
“การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ” ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจมากน้อย
เพียงใด 
 โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จะร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการติดตามและประเมินผลผู้ที่ผ่านการอบรมนักวิชาการ 
นิติบัญญัติ เพ่ือที่จะได้น าผลการส ารวจและข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา 
ในต าแหน่งวิทยากรให้ เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ โดยได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
รับทราบแล้ว ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะน าหลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ เสนอ ก.ร. ให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน ามาด าเนินการจัดการอบรมต่อไป 
 
 
 
 

โครงการ 

แผนงาน ๕ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๔๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการ  
นิติบัญญัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการซึ่งเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีบทบาทส าคัญที่จะรองรับการท างานทางด้านกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาต าแหน่งวิทยากรระดับช านาญการขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบัญญัติตามเป้าหมายที่ก าหนด (หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
(ก.ร.)) 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำส ำหรับวิทยำกร 
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ 

หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำนักวิชำกำรนิติบัญญัติ 
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ในด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ 

หมายเหตุ : การพัฒนาบุคลากรสายงานวิทยาการดังกล่าวจะด าเนินการเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ 
 ดังนั้น จึงมีการติดตามการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป 
 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาข้าราชการในสายงานประเภทวิทยาการ 
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 

๓  ได้ร่างหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาข้าราชการในสายงานประเภทวิทยาการ 
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 

๕ 
 น าเสนอหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาข้าราชการในสายงานประเภทวิทยาการ 

ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ความเห็นชอบ 

 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗ 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม 
  ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔  
 ๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 
  ของส่วนราชการ 
 
  การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
หลักการและเหตุผล 
 กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความส าเร็จในการประเมิน
ความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยได้พิจารณาเลือกโครงการ  
ด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเลือกมาเป็นโครงการเพ่ือประเมินความคุ้มค่า 
ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความส าเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับ
บุคลากรส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และโครงการพัฒนาบุคลากรที่น ามาประเมินต้องเป็นโครงการ
พัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ ของการด าเนินการสะท้อนต่อการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในการสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ  
การอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติงาน รวมถึงต้องเป็นโครงการที่มีการด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้ประเมินความคุ้มค่าในมิติอ่ืนๆ ได้อย่างครบถ้วน 
 ดังนั้น ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่คัดเลือกมาประเมิน มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลส าเร็จการ
ด าเนินงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ทั้งนี้ ข้อมูลจาก 
การประเมินความคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา  
การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการ และสอดคล้องตามกรอบ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่าให้มี 
ความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน าไปพิจารณาประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการได้ตามแนวทาง  
และวิธีการที่ถูกต้อง 
 ๓. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่น ามาประเมินความคุ้มค่าฯ 
 

โครงการ 

แผนงาน ๖ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตรที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่า 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรได้มีการประเมิน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าตามแนวทางและวิธีการ
ประเมินที่ก าหนด  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ (ตามกรอบตัวชี้วัดฯ ปี ๒๕๖๓) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  โครงการที่น ามาท าความตกลงเพ่ือประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 

ของโครงการ มีการจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  
โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจัดท าครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถน าไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการได้ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ
โครงการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๓  โครงการที่น ามาท าความตกลง เพ่ือประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
ของโครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล  
มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์ 
และความคุม้ค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๕  โครงการที่น ามาท าความตกลง เพ่ือประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
ของโครงการ ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล  
มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์ 
และความคุ้มค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐  

 รายงานผลการด าเนินการ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
     ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
     โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๒. ส านักนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๑ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 
  การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 
  พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
  ๑. จัดท าแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒. ด าเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 
หลักการและเหตุผล 
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 
มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑ 
เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ มีประสิทธิภาพ แผนงาน ๑  
การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ  
ได้ก าหนดโครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงส านักงานเลขานุการ ก.ร. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รวบรวม และศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น  แผนยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
ตามที่ ก.ร. ก าหนด ความคิดเห็นของบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับพิจารณาเห็นว่าคณะรัฐมนตรี เห็นว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ ส าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัว 
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือปรับปรุ งประสิทธิภาพการบริหารราชการ ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลดังกล่าว จึงได้เสนอ อ.ก.ร. ระบบงาน 
และอัตราก าลัง และ ก.ร. พิจารณา โดยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  
ที่ประชุมได้ม ีมติก าหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยก าหนดผลบังคับใช้
เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ก าหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรั บเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงาน 

โครงการ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ตามมติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการประเมินผลทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. 
ระบบงานและอัตราก าลังเพ่ือพิจารณา ส าหรับระยะที่สอง เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับการพัฒนา 
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีความพร้อมในการด าเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว  
ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ก าหนดระยะเวลาในการบังคับใช้ส าหรับประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้พิจารณาค านึง 
ถึงความพร้อมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในการด าเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. ก าหนด และเกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ส านักงานเลขานุการ ก.ร . จึ งได้มีการติดตาม 
ผลการด าเนินการในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง  
โดยสอบถามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 • ความรู้ความสามารถ 
     ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
   ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
 • ทักษะ  
     ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) ส านักสารสนเทศ (สผ.) 
     ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)  
     ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.) 
  • สมรรถนะ  
     ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
   ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ที่จ ำเป็นในกำรสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนฯ รองรับกำรกำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนให้เป็นรัฐสภำดิจิทัล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม  
 กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา  
และผู้อ านวยการ 
 กลุ่มที่ ๒ ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มท่ี ๓ ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ ได้แก่ ข้าราชการในต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ยกเว้นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 กลุ่มที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไป ยกเว้นเจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้าง
นวัตกรรม 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑. มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

๒. บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาเสริม 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภากลุ่มท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภากลุ่มท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภากลุ่มท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓ 

 ด าเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 ประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ในแต่ละกลุ่ม  

๕ 

 ด าเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา  
ในแต่ละกลุ่มประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายหลังการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา  

 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภาที่ก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๑ 
 ๒. กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๙ 
 ๓. คณะอนุกรรมการก าหนดทักษะ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล 
 
  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 
  พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของส านักงานฯ ซึ่งการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของส านักงานฯ ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงความมีมาตรฐานของหลักสูตร 
ที่ตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยในการฝึกอบรมส านักงานฯ จะเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยพิจารณาพร้อมจัดท าหลักสูตร หรือใช้หลักสูตรออนไลน์ (e-Learning) ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เนื้อหาหลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ มีการทดสอบความรู้และทักษะ
ของผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือวัดการผ่านเกณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้ง การติดตาม
การน าทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษของส านักงานฯ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือฝึกอบรมข้าราชการต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและเป็นสายงานหลักขององค์กร โดยได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายไปใช้กับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การเดินทางต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หรือการแปรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ความรู้ศัพท์ในวงงานรัฐสภา รวมถึงการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยมีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ, โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคด้านกฎหมาย, การใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายและการน าเสนอข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการ
นิติบัญญัติ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลวิชาการและการแปลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารราชการอ่ืน ๆ
รูปแบบการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแนวทาง 
ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้ครอบคลุมและทั่วถึงขององค์กร โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญและทักษะการท างาน 
ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหลากหลายบริบท ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการน าภาษาอังกฤษมาเป็นเครื่องมือในการปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมพูนความรู้ 
และน ามาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้ จึงได้จัดท าแนวทางการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรจากปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
และเพ่ิมเติมการใช้รูปแบบการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทการท างานและการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน โดยประกอบด้วย การเรียนโดยใช้หลักสูตรออนไลน์ 
การติดตาม ถาม - ตอบ เพ่ิมเติมความรู้ในชั้นเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๕๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และความจ าเป็นในการน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
อังกฤษและสามารถสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการน าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
อังกฤษไปใช้ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร 

ให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

๓  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
อาทิ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา  
และเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 

๕  รายงานผลการจัดท าหลักสูตรที่ก าหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้ก าหนดให้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะ  
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ า เป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  
โดยในปัจจุบันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะภารกิจ  
ขององค์กรในด้านการสนับสนุนงานวิชาการและกฎหมาย ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าและวิ เคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือเปรียบเทียบหรือให้ความเห็นอย่างครอบคลุมรอบด้านนั้น จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลกฎหมาย สนธิสัญญา
หรือข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการด าเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยท าให้บทบาท
ของหน่วยงานนิติบัญญัติมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งในแง่ของกฎหมาย  
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้ง กฎบัตรอาเซียนข้อ ๓๔ 
บัญญัติว่า ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (“The working language of ASEAN 
shall be English”) ดังนั้น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเสาหลักประชาคมอาเซียนและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งวิทยากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งเป็นสายงานหลักขององค์กร ให้ได้รับความรู้ เกี่ ยวกับภาษาอังกฤษด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนงาน 
นิติบัญญัติ และสามารถน าทักษะภาษาอังกฤษมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ  
ได้อย่างถูกต้อง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงความต่อเนื่องของ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเป็นมืออาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ก าหนดวิธีการพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และได้ก าหนดให้มี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
ในการปฏิบัติงาน อาทิ ศัพท์และส านวนพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และจะขยายกลุ่มเป้าหมายจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นข้าราชการต าแหน่งนิติกรและวิทยากร เพ่ิมขึ้น อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการคาดหวังจากผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเกิดการพัฒนา
คุณภาพงานด้านวิชาการ รวมทั้ง เป็นการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทักษะ  
ที่ ก.ร. ก าหนด สามารถน าทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่

โครงการ 

แผนงาน ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณและ
คุณภาพ ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ได้รับโอกาสในการพัฒนาและฝึกอบรม  
ตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

๒. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายรายปี ที่ก าหนด  
และผู้ผ่านการอบรมน าทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 ด าเนินการจัดหลักสูตรที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓  มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
๕  รายงานผลการด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามท่ีหลักสูตรที่ก าหนด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 
  การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
  ภายในส่วนราชการ 
 
  การพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management : KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานมาประมวลกลั่นกรองจัดเก็บให้เป็นระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร รวมทั้ง สร้างระบบ
ที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร และสามารถ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ าเป็นต้องมีการ
ทบทวนแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง  
ในการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรนโยบายของผู้บริหาร เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การแก้ไขปัญหาหรือความต้องการขององค์กรและผู้รับบริการมากขึ้น 
รวมทั้งการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้และการส่งเสริมวัฒนธรรม  
การเรยีนรู้ขององค์กร ให้บุคลากรมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการจัดท าองค์
ความรู้ จ านวน ๑๘ องค์ความรู้ โดยจัดท าเป็นคลังความรู้ให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการการวุฒิสภา 
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจากผู้มีประสบการณ์ และเทคนิค
การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพ่ือได้กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานดีๆ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้จัดเวที 
ในการโชว์องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เป็นประจ าทุกปี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ จ านวน ๒๐ องค์ความรู้ ดังนี้ 
 องค์ความรู้ที่มีความส าคัญของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๕ องค์ความรู้ 
 ๑. ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสนับนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 ๒. “Smart Law for Senate” : สื่อความรู้ด้านกฎหมายตามภารกิจของวุฒิสภา 
 ๓. ศัพท์และส านวน ๔ ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน) จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 
 ๔. การให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดวุฒิสภา  
 ๕. ประวัติและความเป็นมาของสมาชิกรัฐสภาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน ๑๕ องค์ความรู้ 
 ๑. เทคนิคการสอบทานการประเมินผล 
 ๒. กระบวนการเสนอความเห็นทางกฎหมาย กรณีที่มีผู้ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรา 
ร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 
 ๓. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
 ๔. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๕. การติดตามผลการด าเนินการ ตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๖. เทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม 
 ๗. มาตรการการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ๘. คู่มือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
 ๙. การพัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ
ของวุฒิสภาในรูปแบบ “Smart Law for Senate” 
 ๑๐. ภาษาอังกฤษส าหรับการประชุมระหว่างประเทศ 
 ๑๑. การจัดท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
 ๑๒. การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๓. การจัดท ารายงานการประชุม “ชวเลขดิจิทัล” 
 ๑๔. HOW to ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ 
 ๑๕. Planning ๔.๐ ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ขององค์กร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดท าองค์ความรู้ที่จ า เป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตาม PMQA ในหมวดที่ ๔ การวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้  การสนับสนุน 
ให้หน่วยงานที่จัดท าองค์ความรู้ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรม  
การยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการจัดการ
ความรู้ของบุคลากร อันจะท าให้ส านักงานฯ มีองค์ความรู้ส าคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดวัฒนธรรม  
การเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งบุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพหรือสร้างนวัตกรรม
ส่งผลต่อประสิทธิผลและความส าเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
เป็นการสนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย 
 ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักงานฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 
 ๔. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามแผน 
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน และส่งเสริม 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการด าเนินการเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการและติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้  
โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

๓  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕  รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
  (IDP : Individual Development Plan) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (Self-development) 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะตระหนักว่าบุคลากร คือ “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จ โดยได้น าแนวคิด “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ (Competency 
based Human Resource Development)” มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และ 
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. ก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบัติราชการและมีพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ตามที่องค์กรก าหนด อันเป็น
องค์ประกอบ ส าคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) 
และน าไปสู่การพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan : IDP) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้วยวิธีการฝึกอบรม (Classroom Training)  
และวิธีการพัฒนาอ่ืนที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-Classroom Training) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 
๗๐:๒๐:๑๐ (70:20:10 Learning Model) ส าหรับในส่วน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-development) เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุ
วิสัยทัศน์องค์กรตลอดจนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรส าหรับการด ารงต าแหน่งในระดับ  
ที่สูงขึ้นต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น า วิธีการพัฒนาอ่ืน 
ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-Classroom Training) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
(70 :20 :10 Learning Model) ส าหรับในส่วน ๑๐ เปอร์ เซ็นต์  เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-development) มาน าร่องในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานฯ 
ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีอ่ืน  
ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-Classroom Training) โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาตนเองตามความถนัด
และความสนใจในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ ที่น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ก าหนดแนวทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ให้กับบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ครบถ้วนทุกคนทั่วทั้งองค์กร โดยใช้รูปแบบเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงกับการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (PMS) โดยจะด าเนินการทบทวนวิธีการและรูปแบบการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานฯ 
ได้เข้าใจวิธีการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลได้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

โครงการ 

แผนงาน ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๖๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ชัดเจน เป็นระบบ 
 ๒. เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 ๓. เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรก าหนด 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามเป้าหมายรายปี 
ที่ก าหนด 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 

ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถน า
ความรู้ไปส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ ส้ินสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยมีรายละเอียด อาทิ กิจกรรมในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
ในการพัฒนา และการติดตามผล 

๓  ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐  

๕  ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา   
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 
 
 
 

  ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
 
  การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
 
 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร  
เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของ
บุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคน
ในองค์กรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุไ ปสู่
เป้าหมาย โดยมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) ด้ำนสุขอนำมัย 
 ๒) ด้ำนปลอดภัยและป้องกันภัย 
 ๓) ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 ๔) ด้ำนสวัสดิกำร 
 ๕) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร 
 ดังนั้น เ พ่ือให้บุคลำกรมีควำมสมดุล ทั้ งด้ำนกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัวมำกยิ่ งขึ้น  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จึงต้องมีกำรจัดท ำแผนยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกร พร้อมทั้ง 
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนยกระดับคุณภำพชีวิตบุคลำกรให้ปรำกฏอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลำกร  
มีคุณภำพสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดต่อไป  
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญกับบุคลำกร
ที่จะก้ำวเข้ำสู่วัยสังคมสูงอำยุ จึงได้เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนภำครัฐให้พร้อมเข้ำสู่สังคม
สูงอำยุ เพ่ือให้บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว จะเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ และไม่เป็นภำระของภำครัฐ 
ในอนำคตต่อไป โดยจะเร่งให้ควำมรู้กับข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำที่มีช่วงอำยุ ๕๐ ปีขึ้นไป 
เพ่ือเตรียมตัวเกี่ยวกับกำรรักษำสุขภำพในแข็งแรง กำรรักษำสุขภำพจิตให้เข้มแข็ง ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ  
กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงำนและชุมชน รวมถึงกำรท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข 
                    อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรองส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดี 
เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 ประเมินสถานภาพ ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัย เพ่ือก าหนดแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกของบุคลากร 

 มีแผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต วารสาร 
เว็บไซต์ 

๓ 
 ด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

และแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕ 

 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยภายหลังการด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและแผนเสริมสร้าง 
ความผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และผลส ารวจข้อเสนอแนะ  
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส ำนักบริหำรงำนกลำง โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
 ๒. ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๗ - ๘ 
 ๓. ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ และ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 
 ๔. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด ๕ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

  การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน 
  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 
 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และมีความสุข (Happy Workplace) 
 
หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการบรรลุเป้าหมายได้นั้น นอกจากการที่ทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญท่ีสุดขององค์กรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว องค์กรต้องให้ความส าคัญ
และใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือ 
องค์กรที่สามารถสร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างองค์กร  
แห่งความสุข มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคนท างานในองค์กรอันจะส่งผลเชิงบวก
ต่อเนื่องทั้งต่อองค์กร และครอบครัวของบุคลากรตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุล ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) 
ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรในหมู่บุคลากร  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของบุคลากร ลดความตึงเครียดจากการท างาน และลดความขัดแย้ง 
ในองค์กร อันเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและสนับสนุนภารกิจขององค์กร  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี
และการท างานเป็นทีม ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างเพ่ือนร่วมงานภายในกลุ่มงานและส านัก 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตและมีสุขอนำมัยที่ดี  
เพ่ือประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  

 

แผนงาน ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ก าหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 

๓ 
 ด าเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕ 

 รายงานผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗ 
 ๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

  การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) ได้เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร.  
ในฐำนะที่มีหน้ำที่ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
ต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรหลำยด้ำน 
เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำนจำกรัฐสภำ ถนนอู่ทองในไปสู่รัฐสภำแห่งใหม่ กำรก ำหนดเกณฑ์ 
กำรให้คะแนนกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงก ำหนดร้อยละควำมพึงพอใจในระดับเกณฑ์เดิมที่ก ำหนดใน ๒ ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
แต่ส ำหรับในปีงบประมำณถัดไป ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะก ำหนดร้อยละควำมพึงพอใจในเกณฑ์ 
กำรประเมินฯ ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ที่มีประสิทธิภำพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กร และเป็นฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพน าไปสู่
การด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน ๓ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

มีผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ 
ของบุคลำกรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
และข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ร้อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒  ร้อยละ ๕๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓  ร้อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๔  ร้อยละ ๖๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕  ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน า 
  พระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ในยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล  
ให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุล ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำมีคุณธรรม
และจริยธรรม อีกทั้งแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรเกิดทัศนคติที่ดีและ
สอดคล้องรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่เป้ำหมำยขององค์กร ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรและปลุกจิตส ำนึกให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพ่ือขับเคลื่อนให้บุคลำกรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีขีดควำมสำมำรถสูง พร้อมทั้ง  
มีพฤติกรรมที่สอดคล้องตำมประมวลจริยธรรมอันจะเป็นรำกฐำนน ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร 
 ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจึงได้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำส่งเสริม 
ให้บุคลำกรน ำมำปฏิบัติและด ำรงตน โดยเฉพำะหลักของกำรใช้เหตุผลและสร้ำงควำมสมดุล คือ หมำยถึงกำรมี
เหตุและผลในกำรบริหำรชีวิตตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสมดุล 
ต่อทั้งทรัพยำกรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและศักยภำพของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน มีควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต น ำไปสู่กำรปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน และเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริม 
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้ำงสรรค์ 
กระท ำควำมดี และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรยึดถือหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำง 
กำรด ำเนินชีวิตและรับรำชกำร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงาน 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๗๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการ 
 ๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามที่เป้าหมายก าหนด 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนด 
๒. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ ๘๐ 

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ  
และน าไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมท่ีก ำหนด 
๓  มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

๕  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๘๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคม 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่ อสังคม 
  สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
  และสิ่งแวดล้อม 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม 
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลัก 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
  ๑. โครงการด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๒. โครงการด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  ๓. โครงการด้านการพัฒนาชุมชนส าคัญบริเวณโดยรอบบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่มีอ านาจท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดแผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน ๒ แผน ประกอบด้วย 
 แผน ๑: ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเ พ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 แผน ๒: การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณประโยชน์หรือ
ชุมชนโดยรอบส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายว่าข้าราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องมีความตระหนักรู้และมีจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
 และส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยก าหนดโครงการ ดังนี้ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงาน ๑ 

โครงการ 

แผนงาน ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๘๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 โครงการที่ ๑ : โครงการด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกของบุคลากรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในการด าเนินงานหรือด าเนินชีวิตตามแนวทางที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ตัวช้ีวัด 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการที่ ๒ : โครงการด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และสิ่งแวดล้อม 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกระดับเห็นความส าคัญ 
และเข้าร่วมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ตัวช้ีวัด 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการที่ ๓ : โครงการด้านการพัฒนาชุมชนส าคัญบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกแก่บุคลากรในการด าเนินงานเพ่ือสังคมโดยรวมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่อาศัยในชุมชนส าคัญบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการที่ ๔ : โครงการด้านการพัฒนาบุคลากรและชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกแก่บุคลากรในการด าเนินงานเพ่ือสังคมโดยรวมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่อาศัยในชุมชนส าคัญบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๘๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถด าเนินกิจกรรม/

โครงการด้าน CSR ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. รายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่รายงานต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ข้าราชการ (กลุ่มเป้าหมาย) ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี  
ต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
และสิ่งแวดล้อม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 

สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓  ติดตามการด าเนินการแผนที่ก าหนด บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕ 

 รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ตามแผนที่ก าหนด และรายงานผลส ารวจความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ 
ของข้าราชการ (กลุ่มเป้าหมาย) ต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการ ด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและกิจกรรมความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕ ต่อ ๓๒๘๘ - ๙๐ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.) 

๘๓ 
 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 
 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนด คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือให้การด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
 ประการที่ ๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจตั้งแต่ผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติงานและ
ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ประการที่ ๒ การสร้างความเข้าใจเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนและเงื่อนไขรายละเอียด 
ในทุกประเด็นอย่างรอบคอบและมุ่งเน้นที่เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประการที่ ๓  มีระบบการประสานงานเพ่ือให้การท างานด าเนินการตามแผนเพ่ือให้ได้ผลผลิต
เป็นรูปธรรมและรวดเร็ว มีกลไกการติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการติดตาม เป็นต้น 

 
___________________________________________ 
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