บทนา
ตามที่ ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริ มระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ และยึดหลั ก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ส่ ว นราชการสังกัดรัฐ สภาโดยคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีอานาจหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว
ในการนี้การจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สั งกัดรั ฐสภา ฉบั บที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดาเนินการตามกรอบ
ที่กาหนดผลลัพธ์ไว้ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายใน/
ภายนอกเพื่อตอบสนองภารกิจของรัฐสภา ให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับงบประมาณ
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ
ตุลาคม ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

ก

บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ ก.ร. ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้ ง พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง มี ค วามรู้ ความสามารถและสามารถปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยคณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์การดาเนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พยากรบุค คลของส่ ว นราชการสั ง กัด รั ฐ สภา ซึ่ง แต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อส่งผล
ให้บรรลุเป้าหมายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กาหนด
ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาประกอบการจัดทา เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสม
และเป็ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกยึดหลักธรรมาภิบาล
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงโดยด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ก าลั ง คนในปั จ จุ บั น ทั้ ง เชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
และการพัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กาหนด การสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
(ผู้อานวยการสานัก) การพัฒนาข้าราชการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และการทบทวนผลการดาเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ส่ว นราชการสั งกัดรัฐ สภามีการกาหนดวิธีการ/หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามแนวทาง
การสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และประเมินผลการบริหารวงเงินตามที่ได้ศึกษาวิเ คราะห์ในปีที่ผ่านมาในระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามุ่ ง เน้ น ให้ ท รั พ ยากรบุ ค คลประพฤติ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรม วินั ย ข้าราชการและนโยบายความโปร่งใสของรัฐ สภา โดยกาหนดการคัดเลื อกและยกย่อง
ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นของสานักงานฯ มีการดาเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นจริ ย ธรรมในหน่ ว ยงานและผู้ มี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมดีเด่นของสานักงานฯ รณรงค์ส่งเสริม มาตรการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

ข

ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มีการจัดบรรยายและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย จั ด ตั้ง ชมรม Strong จิ ต พอเพี ย งต้ านทุ จ ริ ต เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การทุ จ ริต ในส่ ว นราชการ
และแผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ศั ก ยภาพสู ง และน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามุ่ ง เน้ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะสมรรถนะ
และขีด ความสามารถในการใช้ภ าษาต่ างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาสนั บสนุน การปฏิ บัติงาน
มี ก ระบวนการคิ ด ในการสร้ า งวั ฒ นธรรม การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยติ ด ตาม
ผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่ งไปใช้ป ระโยชน์ ในการบริห ารทรัพยากรบุคคลและมีการบูรณาการหลักสู ตร/แนวทางการพัฒ นา
บุ ค ลากรร่ ว มกั น ของส่ ว นราชการฯ อย่ า งน้ อ ย ๖ หลั ก สู ต ร การพั ฒ นาความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองส่วนราชการ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร รวมทั้งพัฒนา
ภาษาต่ างประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน ดาเนินการจั ดการความรู้ที่ สอดคล้ องและสนั บสนุนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMAQ) และมีการจัดทา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบให้ข้าราชการได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่อ e-Learning และวิธีการ Non Classroom Training ตามแนวทางที่กาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ สร้ า งความผาสุ ก และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของทรั พ ยากรบุ ค คล
ให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง
สมบู ร ณ์มี ส มดุ ล ระหว่ างชี วิตท างานและชี วิตส่ ว นตั ว และด าเนินชี วิตตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
โดยดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีมีการดาเนินการ
ให้บุคลากรมีทั้งความผาสุกและความผูกพันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สร้างความเข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ การจัด
โครงการส่งเสริมเครือข่า ยปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและรับราชการ และสุดท้ายส่วนราชการฯ
สามารถด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการด้ า น CSR เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก แก่ บุ ค ลากรและสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
___________________________________________

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

ค

สารบัญ
หน้า
ก

บทนา
บทสรุปผู้บริหาร

ข

สารบัญ

ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล ๑

กลยุทธ์ที่ ๑

บริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การบริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จัดทาแผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

แผนงาน
โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๒
แผนงาน ๑
โครงการ
แผนงาน ๒
โครงการ
แผนงาน ๓
โครงการ
แผนงาน ๔
โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๓
แผนงาน ๑
โครงการ

๑
๑

ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๓
ตามหลักธรรมาภิบาล
การดาเนินการและติดตามการนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๓
(Career Path) ไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามแผนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
๓
การดาเนินการและติดตามการนาระบบสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) ไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามแผนระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

๕
๕

การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
๗
(Talent Management) ไปปฏิบัติ
ดาเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ๗
การดาเนินการและติดตามการนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
๙
(Job Rotation) ไปปฏิบัติ
ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation) ๙
เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
๑๑
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง ๑๑
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา
๑๑
และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

ง

แผนงาน ๒

การพัฒนาวิธีการและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล
๑๔
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคล ๑๔
เข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๔

เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)
การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข/กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานที่ได้จากผลการศึกษา
ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

๑๖

ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

๒๒

กลยุทธ์ที่ ๑

ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบ ๒๒
ทางจริยธรรม
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
๒๒
ตามประมวลจริยธรรม จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
๒๒
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา
๓. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

แผนงาน
โครงการที่ ๑
โครงการที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๕
แผนงาน
โครงการ

แผนงาน ๑
โครงการ

แผนงาน ๒
โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๒
แผนงาน ๑

๑๖
๑๖
๑๘

๒๐
๒๐

การดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๒๕

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากร

๒๗

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๕

๒๗

จ

โครงการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ตามกฎระเบียบของทางราชการ

๒๗

แผนงาน ๒

การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๙

กลยุทธ์ที่ ๓

ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา

๓๑

แผนงาน
กิจกรรม

การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การจัดทาแผนและกากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและการกากับ ติดตาม
การดาเนินการดังกล่าว

๓๑
๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง
๓๖
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑

เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่มีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร
ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
ติดตามผลการดาเนินการในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓๖

การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔๐

โครงการ

แผนงาน ๑
โครงการ

แผนงาน ๒
โครงการ
แผนงาน ๓
โครงการ

๒๙

๓๖
๓๖

๔๐

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน
๔๓
ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด
รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ๔๓
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานสาหรับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

ฉ

แผนงาน ๔

การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตามแนวทางที่กาหนด
โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ

๔๕

แผนงาน ๕
โครงการ

การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ

๔๘
๔๘

แผนงาน ๖

การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
๕๑
ของส่วนราชการ
การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ

โครงการ

๔๕

กลยุทธ์ที่ ๒

นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๔

แผนงาน

๕๔

โครงการ

การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนลียีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลยุทธ์ที่ ๓

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล

๕๘

แผนงาน ๑
โครงการ

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ ๕๘
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนงาน ๒
โครงการ

การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖๑
๖๑

กลยุทธ์ที่ ๔

ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๖๔

แผนงาน ๑

การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ภายในส่วนราชการ
การพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร

๖๔

การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP : Individual Development Plan) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-development)

๖๘
๖๘

โครงการ
แผนงาน ๒
โครงการ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๔

๖๔

ช

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗๑

กลยุทธ์ที่ ๑

ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๗๑

การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)

๗๔

แผนงาน ๑
โครงการ
แผนงาน ๒
โครงการ
แผนงาน ๓

๗๑
๗๑

๗๔

การสารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากร
๗๖
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ๗๖
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๒

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗๘

แผนงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง
พร้อมทั้งน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗๘

โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๓

๗๘

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
๘๐
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
๘๐
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ๘๐
และสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจ
๘๐
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
๑. โครงการด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๘๐
๒. โครงการด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
๓. โครงการด้านการพัฒนาชุมชนสาคัญบริเวณโดยรอบบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แผนงาน ๑
โครงการ
แผนงาน ๒
โครงการ

ปัจจัยความสาเร็จ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๘๓

ซ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล

...................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ ๑

บริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน

การบริหารแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ

จัดทาแผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

กิจกรรม

จัดทาแผนกาลังคน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจา) ซึ่งประกอบด้วย อัตรากาลังที่ต้องการ การสรรหา การพัฒนา
การธารงรักษากาลังคน

หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะอนุกรรมการจัดทาและปรับปรุงแผนกาลังคน (Manpower Planning) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้มีการจัดทาแผนกาลังคนของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเป็นกรอบทิศทางพื้นฐานในการวางแผนกาลังคน ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต จึงเห็นควรจัดทาแผนกาลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องมีการบริหารจัดการแผนกาลังคน ให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรการบริหารกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบกับปัจจัยภายนอก
อาทิ การย้ายไปปฏิบัติงานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ส่วนราชการจึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมด้านกาลังคน เพื่อให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสม และมีระบบงาน
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการแปลงแผนกาลังคนเป็นเครื่องมือในการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนรองรับ
การสรรหาที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเตรี ย มความพร้ อมด้านกาลั งคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับภารกิจ
ของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒. เพื่อเป็นการกาหนดกรอบและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุ้มค่า
และสามารถขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ต่ า ง ๆ ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมาย
และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
กลุม่ เป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจาของหน่วยงานของทั้งสองส่ วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
แผนกำลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565

ผลลัพธ์
๑. มีแผนกาลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ
๒. ส่วนราชการสามารถนาแผนกาลังคน
ไปเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงานบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ส่วนราชการดาเนินการวิเคราะห์กระบวนการงาน วิเคราะห์ข้อมูลกาลังคน
ในปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และพิจารณาความสอดคล้องของ
มาตรการบริหารกาลังคนภาครัฐ รูปแบบการจ้างงาน (พนักงานราชการ)
๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางาน
มากขึ้น เพื่อคาดการณ์ความต้องการกาลังคนในอนาคต
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดทาแผนกาลังคน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา)
๓
ซึ่งประกอบด้วย อัตรากาลังที่ต้องการ การสรรหา การพัฒนา การธารงรักษา
กาลังคน
 นาเสนอแผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๕
ให้ความเห็นชอบ
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักบริหารงานกลาง และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. คณะอนุกรรมการจัดทาและปรับปรุงแผนกาลังคน (Manpower Planning)
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
กลยุทธ์ที่ ๒

ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน ๑

การดาเนินการและติดตามการนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ไปปฏิบัติ

โครงการ

การดาเนินการตามแผนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

กิจกรรม

การดาเนินการตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ

หลักการและเหตุผล
ส่ว นราชการสั งกัดรั ฐ สภาจะต้องดาเนินการนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ในตาแหน่งประเภทวิชาการมาปฏิบัติ โดยมีการกาหนดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
สมรรถนะ (Competencies) รวมถึงสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับที่ดารงตาแหน่งต่าง ๆ อยู่ ทั้งนี้
ในแต่ละปีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จะสามารถนาไปออกแบบแนวทางการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของกาลังคนในตาแหน่งว่าง นาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนด
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นระบบที่ต่อยอดและเชื่อมโยงกับระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
(Job Rotation) พร้อมทั้งสามารถสนับสนุน และผลักดันให้บรรลุยุทธศาสตร์ของทั้งสองส่วนราชการ ทั้งนี้
จะต้องมีการติดตามการนาไปใช้ รวมถึงการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการกาหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)
ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตาแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ทาให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตนเอง เกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และจะเป็น
การสร้างขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวางแผนพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ( Career
Development Plan) ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ที่เ ริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อการเตรียมความพร้อมกาลังคนคุณภาพของส่วนราชการ
๓. เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยน
หมุน เวีย นงานเพื่อให้ ได้รั บ ประสบการณ์ในการทางานที่ห ลากหลายในการพัฒ นาตนเองไปสู่ ความส าเร็จ
ในสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประเภทวิชาการ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานวิเทศสัมพันธ์ และสายงานนิติการ)
๒. รายงานผลการนาแผนเส้นทางความในสายอาชีพ
ไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการใช้ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร (สารวจอัตราการสูญเสียบุคลากร)
๒. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามเจตนารมณ์ของระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และเป็นที่ยอมรับ
๓. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
๑
๔ สายงาน ได้แก่ สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปปฏิบัติ
 พัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามแผน
ที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
 จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประเภทวิชาการเพิ่มเติม
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในทุกสายงาน
๕
 จัดทารายงานผลการดาเนินการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หมายเหตุ: แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จะกาหนดเพียงแนวทางในการพัฒนาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามที่ กร. กาหนด สาหรับหลักสูตรจะกาหนดในปีงบประมาณต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๑๐
๒. สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมกาลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร
และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
แผนงาน ๒

การดาเนินการและติดตามการนาระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบัติ

โครงการ

ดาเนินการตามแผนระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

กิจกรรม

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตาแหน่ง และสรรหา
ผู้สืบทอดตาแหน่ง (ผู้อานวยการสานัก) ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ส่วนราชการกาหนด

หลักการและเหตุผล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
เพื่อให้สานักงานได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความเหมาะสมที่จะทดแทนตาแหน่งหลักที่ว่างลง
ไม่ว่าจะจากเหตุเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการก่อนกาหนด หรือการเจ็บป่วย ซึ่งการสูญเสียบุคลากร
หลักที่สาคัญ ส่งผลทาให้เกิดปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ขององค์กร และเกิด
ปัญหาในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งนี้ เพื่ อเป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้น
สู่ตาแหน่งหลักที่ว่างลงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการจะต้องนาผลการดาเนินการแผนสืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหารฯ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อดาเนินการทบทวนระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
และพัฒนาระบบฯ ในปีต่อไป
วัตถุประสงค์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมสาหรับการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง
ผู้บริหารที่จะว่างลงในอนาคต ตามแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไประดับอาวุโส (ที่ดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน)
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามระบบสืบทอดตาแหน่ง
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการตามแผน
สืบทอดตาแหน่ง
๒. รายงานผลการนาแผนสืบทอดตาแหน่งไปปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลลัพธ์
๑. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามเจตนารมณ์ของระบบสืบทอดตาแหน่ง
และเป็นที่ยอมรับ
๒. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตาแหน่งในตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑
 มีแผนการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก และหมุนเวียนงาน
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่กาหนด (EAF)ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 ดาเนินการตามแผนดาเนินการที่กาหนด ตามระดับคะแนนที่ ๑
๓
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง
 รายงานผลการดาเนินการตามระบบสืบทอดตาแหน่ง และรายงาน
๕
ความพึงพอใจต่อระบบสืบทอดตาแหน่ง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เงื่อนไข ๑. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงการดาเนินงาน
๒. การพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในคุณสมบัติในตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักบริหารงานกลาง และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. คณะกรรมการทบทวนการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
แผนงาน ๓

การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ไปปฏิบัติ

โครงการ

ดาเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)

กิจกรรม

การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล
ส่ ว นราชการสั งกัดรั ฐ สภาได้มีการจัดทาระบบบริห ารข้ าราชการผู้ มีศั กยภาพสู ง (Talent
Management) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความพร้อม
ให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในราชการอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพพร้อมสาหรับ
การพัฒ นา ที่กาลั งปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือระดับช านาญการ มีผลงานที่โ ดดเดนมีทักษะ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้เข้าสู่ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างกลไก
การสั บ เปลี่ ย นหมุน เวีย นงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรี ยนรู้ผ่ านการศึ กษาการฝึ กอบรม และมีระบบ
ค่าตอบแทนที่ยึ ดโยงกับ ผลการปฏิบั ติงานและสมรรถนะ เพื่อให้ ข้าราชการกลุ่ มดังกล่ าวได้รับการพัฒ นา
อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่ง ผลให้สามารถเจริญก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลา
ที่เหมาะสม มีศักยภาพการเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันโลก
และทันเหตุการณ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อสร้ า งก าลั งคนคุ ณภาพส าหรั บส่ ว นราชการสั ง กัด รัฐ สภาให้ มี จานวนเพีย งพอและ
เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในทุกด้านที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอด
สู่ระดับต่าง ๆ โดยเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นผู้นาทั้งในด้านการบริหาร และผู้นาทางด้านวิชาการ
๒. เพื่ อ จู ง ใจ และรั ก ษาข้ า ราชการผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง และมี ผ ลงานดี เ ด่ น ให้ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ
ระดับชานาญการทุกสายงาน
ตัวชี้วัด
ระดั บความส าเร็ จของการด าเนิ นการตามระบบบริ หารข้ าราชการผู้ มี ศั กยภาพสู ง (Talent
Management) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. รายงานผลการนาระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
ไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. มีบุคลากรผ่านการคัดเลือกและพัฒนาตามระบบ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรกาลังคน
ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ที่เหมาะสมใน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ
๒. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามเจตนารมณ์ของระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง และเป็นที่ยอมรับ
๓. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 กาหนดแผนการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติ
๓
 ดาเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
 รายงานผลการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
๕
(Talent Management) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เงื่อนไข : ต้องมีการพัฒนาตามหลักสูตร Talent (ซึ่งเป็นหลักสูตรกลาง) เน้นการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สาหรับการพัฒนาตามสายงานและมีการดาเนินการติดตามผล
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักบริหารงานกลาง และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. คณะกรรมการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
แผนงาน ๔

การดาเนินการและติดตามการนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
ไปปฏิบัติ

โครงการ

ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation)

กิจกรรม

ดาเนินการขยายผลการนาแผนไปปฏิบัติในกลุ่มข้าราชการสายงานอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล
ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อาจทาให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนากาลังคนทดแทน
และความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่ นเก่าที่ยังอยู่ในระบบ ดังนั้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้มี
ผู้ที่มีความสามารถ และรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่พร้อมตลอดเวลา เพื่อพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ด้วยการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
ประกอบกับคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้พิจารณาตามข้อสังเกตของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
ของรั ฐ สภาที่เร่งรัดการดาเนิน การระบบการหมุนเวียนปฏิบัติงาน (Job Rotation) และนาไปสู่ การปฏิบัติ
เพื่อให้ เห็ น ผลลั พธ์อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ที่ประชุม จึงมอบหมายให้ ส านักนโยบายและแผน เป็นส านักนาร่อง
ในการดาเนินการตามระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และให้ส่วนราชการจะได้นาระบบดังกล่าวไปดาเนินการ
ปฏิบั ติต่อไป ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และให้ ระดับส านักงานมีการกลั่ นกรอง
เพื่อพิจารณา กาหนดนโยบายการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน โดยทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ในระดับสานักงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ ตลอดเวลา
๒. เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการให้สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
๔. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามแผนที่กาหนด
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
รายงานผลการนาแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลลัพธ์
๑. บุคลากรภายในกลุ่มงานมีความสามารถและรอบรู้
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ทาให้การบริหารกาลังคนมีความคล่องตัว
๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินการตามแผนการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนการดาเนินการตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
๑
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 มีการดาเนินการตามแผนการดาเนินการตามระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
๓
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมาย)
 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และรำยงำน
๕
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน (เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย) เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน (Job Rotation)
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
กลยุทธ์ที่ ๓

เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน ๑

การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ

การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา
และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก

หลักการและเหตุผล
กระบวนกำรสรรหำบุ ค ลำกรเข้ ำ มำปฏิ บั ติ ง ำนในส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ส่ ว นใหญ่
ในปัจจุบันจะเป็นกำรสรรหำแบบปกติในเชิงตั้งรับ ถึงแม้ ก.ร. จะมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์บำงส่วนที่เป็นกำรสรรหำ
เชิงรุก แต่ก็ยังไม่มีกำรนำมำปฏิบัติใช้อย่ำงจริงจัง ทำให้เกิดสภำพปัญหำในกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำน
ในส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ดั ง นั้ น เพื่ อ ลดหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หำดั งกล่ ำ ว กระบวนกำรสรรหำบุ ค ลำกร
เพื่อเข้ำมำปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรพัฒนำกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรดึงดูดและได้มำซึ่งผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้เข้ำมำปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำร
สังกัดรั ฐ สภำ สำเหตุส ำคัญของกำรปรั บตัว ดังกล่ ำวนั้นเกิดจำกสภำพปัญหำในกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำ
ปฏิบั ติงำนภำยในองค์ก ร และปั จ จั ย ภำยนอกที่ ปัจ จุบัน กลุ่ มเป้ ำหมำยกำรสรรหำและเลื อกสรรมีค่ำ นิย ม
ในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต และกำรท ำงำนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น เนื่ อ งมำจำกสภำพแวดล้ อ มทำงสั ง คม รวมทั้ ง
กำรขั บ เคลื่ อ นของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ท ำให้ เ กิ ด ควำมแตกต่ ำ งทำงทั ศ นคติ แ ละค่ ำ นิ ย มในกำรสมั ค ร
เข้ำรับรำชกำรที่ต่ำงกัน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำง
กำรสรรหำเชิ ง รุ ก ด้ ว ยวิ ธี ก ำรต่ ำ ง ๆ และได้ น ำเสนอ แนวทำงดั ง กล่ ำ วต่ อ คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำร
ตำมยุ ทธศำสตร์ กำรบริ หำรทรั พยำกรบุ คคลของส่ วนรำชกำรสั งกัดรัฐสภำเพื่ อพิจำรณำ โดยในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่ำนมำ ก.ร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน
ที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ODOS) ตำมที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ
เพื่อส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะนำไปปฏิบัติใช้ต่อไป
สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้กำรสรรหำเชิงรุกของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม หลำกหลำยวิธีกำร จึงเห็นควรให้มีกำรกำหนดวิธีกำร/หลักเกณฑ์ อื่นๆ
ตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำนำแนวทำง/วิธีกำรดังกล่ำวไปปฏิบัติ รวมทั้ง
ดำเนิ น กำรตำมหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ กำรดำเนินกำรสรรหำเชิงรุก
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำรแก้ไขสภำพปัญหำกำรสรรหำบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในปัจจุบัน
ด้วยกำรสรรหำเชิงรุก
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรภำยนอกผู้ มีศักยภำพสู ง และเป็นคนดี คนเก่งที่มีควำมสนใจที่จะเข้ำรับรำชกำร
รัฐสภำสำมัญในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ำมำปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๒. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรบริ ห ำรหลั ก เกณฑ์ แ ละด ำเนิ น กำรสรรหำตำมแนวทำง
กำรสรรหำเชิงรุก เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ำมำปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์
แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุกด้วยวิธีกำรอื่น ๆ
๒. รำยงำนกำรดำเนินกำรโครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน

ผลลัพธ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำนำหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำร
ตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก ในโครงกำร ๑ อำเภอ
๑ ทุน (ทุน ODOS) ไปดำเนินกำร

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำมแนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ
๑
 ติดตำมกำรดำเนินกำรสรรหำเชิงรุกโครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ทีไ่ ด้ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ดำเนินกำรสรรหำนักเรียนทุนโครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน
๓
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรสรรหำเชิงรุก
๕
ด้วยวิธีกำรอื่น ๆ และกำรดำเนินกำรโครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒
๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒831 9362, 0 2831 9366

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
แผนงาน ๒
โครงการ

การพัฒนาวิธีการและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคล
เข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

หลักการและเหตุผล
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้มีตาแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย เพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานด้านกฎหมายของรัฐสภา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตาแหน่ง การแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. กาหนด
ในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ
บริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
หลักเกณฑ์การเลื่อนนักกฎหมายนิติบัญญัติชั้นที่ ๒ เป็นชั้นที่ ๑ และหลักเกณฑ์การทาข้อตกลงและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เพื่อให้ เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ที่ต้องการ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีผลงานโดดเด่น มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานด้านกฎหมาย
ของรัฐสภา หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิ ติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ จึงกาหนดให้มี
คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านกฎหมายร่ ว มเป็ น กรรมการ มีกระบวนคัดเลื อกที่ให้ พิจารณาถึ งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ศักยภาพและผลงาน รวมถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำในฐำนะฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และคัดเลือกได้บุคคลที่มีศักยภำพเหมำะสม
กับตำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้ ำ รำชกำรรั ฐ สภำสำมั ญ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติ
ชั้นที่ ๒

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตาแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดทารายงาน
การคัดเลือก

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
และมีการดาเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม
มาดารงตาแหน่งต่าง ๆ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนการดาเนินการคัดเลือกนักกฎหมำยนิติบัญญัติ โดยกำรแต่งตั้ง
๑
คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมำย
นิติบัญญัติ
 ดำเนินกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่ตำแหน่ง
๓
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
 จัดทำรำยงำนผลกำรคัดเลือก ปัญหำ และอุปสรรค ในกำรดำเนินกำร
๕
ของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักกฎหมำยนิติบัญญัติ เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒
๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๑๐
๓. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
กลยุทธ์ที่ ๔
แผนงาน
โครงการ ๑

เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)
การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข/กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานที่ได้จากผลการศึกษา

หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภาได้ ท บทวนผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดาเนินระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
และได้จั ด ท าข้ อ เสนอรู ป แบบการบริ ห ารวงเงิน งบประมาณส าหรับ การเลื่ อ นเงิ น เดือ นนั้ น ทั้ ง นี้ รู ป แบบ
การบริหารวงเงินงบประมาณสาหรับการเลื่อนเงินเดือนแต่ละแบบนั้น จะมีทั้งข้อดี และข้อด้อย ซึ่งจาเป็น
จะต้องทาการศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งจะต้องกาหนดวิธีการดาเนินการอีกด้วย เพื่อให้สามารถนาไปใช้
ในการด าเนิ น การในทางปฏิ บั ติ ในอนาคตต่อ ไป เพื่ อน าไปสู่ การบริ ห ารวงเงิ นงบประมาณที่ไ ด้รั บจั ดสรร
สาหรับการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิ บัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อองค์กร
และมีความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกคน
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและปรับปรุงระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. รายงานผลการดาเนินการจากนารูปแบบหรือ
หลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการที่ได้กาหนดในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบัติ

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานที่สามารถนาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานวงเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับการปรับปรุงจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
๑
ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน
ที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
 ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๕
 รายงานผลการดาเนินการเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักบริหารงานกลาง สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารวงเงินงบประมาณ
ในการเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
โครงการ ๒

ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

หลักการและเหตุผล
การดาเนินการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
เป็ นการดาเนิ นการภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ในการเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management System : PMS) ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่ วนราชการสังกัดรัฐ สภา
มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีการดาเนินการอย่างมีมาตรฐาน สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน และคาดหวังผลลัพธ์ให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสามารถ
นาไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการดาเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามการเชื่ อ มโยงระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านกั บ แผนพั ฒ นารายบุ ค คล รวมทั้ ง
ดาเนินการตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ซึ่งกาหนดผลผลิตให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง
วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล ด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไป
ในแนวทางเดีย วกัน โดยมีการตกลงร่วมกัน ดังนี้ ๑) ให้ส่ว นราชการจัดทาแผนและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลในแต่ละปีงบประมาณ โดยทาการแจกแบบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลแยกออกมาจาก
มาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ส่วนราชการชี้แจงให้ผู้ประเมินจัดทาแผนฯ ให้สอดคล้องกับการแผนฯ
ที่กรอกในแบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน ๒) ให้ ส่ วนราชการมีการจัดทาแบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒ นา
รายบุคคล (IDP) และแบบบันทึกรายละเอียดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยใช้รูปแบบเดียวกัน ๓) เห็นชอบ
ให้มีการจัดทาการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนระบบ Online แยกออกมาจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ของทั้งสองส่วนราชการ
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสามารถดาเนินได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ การดาเนินการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ งเห็น ควรสร้างความรู้ความเข้าใจวิธี การประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล
ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนาวิธีการประเมินและติดตามผลที่ได้กาหนดไป
ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการนาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
และเพื่อให้บุคลากรของรัฐสภาสามารถพั ฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รองรับภารกิจของสมาชิกรัฐสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน สามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับวิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล
ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
ตัวชี้วัด
ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินและติดตามผล
การพัฒนารายบุคคล ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนาวิธีการประเมินและติดตาม
ผลที่ได้กาหนดไปปฏิบัติ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหาร
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน สามารถสะท้อน
ประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมีความพึงพอใจ
วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล
ต่อแผนพัฒนารายบุคคล
ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. นาวิธีการประเมินและติดตามผลที่ได้กาหนด
ไปปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
๑
รายบุคคล (IDP) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓
 มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๕
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เงื่อนไข การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนารายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. การรายงานการติดตามประเมินผลในรอบ ๖ เดือน ให้ติดตามการพัฒนารายบุคคล
ที่ได้ดาเนินการในรอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒)
๒. การรายงานการติดตามประเมินผลในรอบ ๑๒ เดือน ให้ติดตามการพัฒนารายบุคคล
ที่ได้ดาเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการดาเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
กลยุทธ์ที่ ๕

ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

โครงการ

บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กิจกรรม

บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ น าระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม
(Departmental Personnel Information System) ซึ่งเป็นระบบที่สานักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจา อาทิ การเลื่อนเงินเดือน การย้าย
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และข้อมูลวุฒิการศึกษา เป็นต้น สาหรับ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการจัดทาฐานข้อมูลการบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Information System) มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สานักงานฯ โดยระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) หรือระบบงานอื่น ถูกออกแบบ
ให้มีการบันทึกและใช้ข้อมูลร่วมกันในลักษณะ Flow ตามกระบวนงาน ประกอบด้วยโครงสร้างและอัตรากาลัง
การสรรหาและเข้าส่วนราชการ กระบวนงานการทดลองปฏิบัติราชการ/ย้าย/เลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน
ด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา เลื่อ นค่าจ้างพนักงานราชการ
งานวินัย งานทะเบีย นประวัติบุคลากรภายในสานักงานฯ งานพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติสมาชิก
รั ฐ สภา งานลงทะเบี ย นเข้าประชุ มสภาฯ และการประชุมร่ ว มกั นของรัฐ สภา งานทะเบีย นประวัติ บุคคล
ในวงงานสภา งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานทาบัตร เป็นต้น พร้อ มทั้งจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับคาสั่งต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคลากรของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บุคคลในวงงานรัฐสภา และบุคคลในครอบครัว
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลตอบสนองต่อการนาไปใช้
บริ ห ารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม และจากข้อเสนอแนะของของ อ.ก.ร. และคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงเห็นควรมีการศึกษาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อให้การจัดการระบบเทคโนโลยีสารส นเทศและ
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว.
กลุ่มเป้าหมาย
ก.ร., อ.ก.ร., ผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ทันสมัยครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการบูรณาการเชื่อมโยง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ทีจ่ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยระบบ
HRIS หรือระบบงานอื่น
๒. รายงานการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่จาเป็น
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยระบบ HRIS
หรือระบบงานอื่น

ผลลัพธ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทาให้สามารถใช้สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนองต่อการนาไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดข้อมูลที่จะนาเข้าสู่ Web Service
๑
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓
 ดาเนินการนาข้อมูลเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย
 รายงานผลการดาเนินการนาเข้าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ
๕
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. สานักบริหารงานกลาง สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. คณะอนุกรรมการจัดทาและปรับปรุงแผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓. คณะทางานจัดการและบูรณาการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ ๑

ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบ
ทางจริยธรรม

แผนงาน ๑

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบ
ทางจริยธรรม

โครงการ

๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา
๓. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้ มีมาตรฐานทางจริ ย ธรรม เพื่อให้ห น่ ว ยงานของรัฐ ใช้เป็นหลั กในการกาหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา ๒๕๘ ข (๔)
กาหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง เข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐและสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
กอปรกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยกลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาบุคคล
ต้น แบบตามประมวลจริ ย ธรรมข้าราชการรัฐ สภา รวมทั้งให้ มีการปรับปรุงหลั กเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อก
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการปรับปรุงและทบทวนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งการรณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้า ใจต่อประมวลจริ ย ธรรมข้ าราชการรัฐ สภา เพื่อสามารถนาไปปฏิบัติ อย่างเหมาะสมและเท่าทั น
การเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบั ติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกาลังใจในการที่จะก้าวไปสู่
การเป็นผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้แก่บุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภายึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๕๐๐ คน
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. มีผู้ น าต้นแบบทางจริยธรรมของส่ วนราชการสั งกัดรัฐสภา ทั้งในระดับผู้ ปฏิบัติและระดับ
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
๑. มีการดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนด
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นคนดี
๒. การคัดเลือกและยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคณ
ุ ธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ดีเด่นของสานักงานและประกาศยกย่องให้ทราบ ข้าราชการรัฐสภาและมาตรฐานทางจริยธรรม
โดยทั่วกันทุกปี
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิน้ สุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม
๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนาผลดาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง มากาหนด
 ดาเนินการกิจกรรมตามแผนที่กาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓
และปรับรูปแบบการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕
 รายงานผลการดาเนินการตามแผนที่กาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
แผนงาน ๒
โครงการ

การดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม จริยธรรม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร

หลักการและเหตุผล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความตระหนักถึงความสาคัญในการสร้า งบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมตามที่ป ระมวลจริ ย ธรรมข้า ราชการรัฐ สภากาหนด ดัง นั้น ส านัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาจึ งได้ มี
การจัดสร้างหลักสูตรจริยธรรมนาทีมงาน และเริ่มดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่อง
มาถึงปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจากการดาเนินงาน ๓ ปีงบประมาณที่ผ่ านมา ได้เน้นกลุ่ มเป้าหมาย
ระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและระดั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากลุ่ ม งาน เพื่ อ พั ฒ นาให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ น าต้ น แบบ
ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้นาการสร้างปฏิญญาความดีในระดับกลุ่มงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติความดีของแต่ละกลุ่มงาน
ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ขยายผลหลักสูตรจริยธรรมนาทีมงานและดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายผลจากสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่ ก ารร่ ว มมื อ กั น ผลั ก ดั น ปฏิ ญ ญาความดี ใ ห้ เ ป็ น ปฏิ ญ ญาความดี ร่ ว มกั น ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา
โดยใช้ชื่อโครงการเสริมสร้างปฏิญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พร้อมทั้งตอกย้าการมีส่วนร่วม
ในการสร้ า งพฤติ ก รรมที่ ดี ต ามปฏิ ญ ญาในระดั บ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ โ ดยใช้ ห ลั ก ศาสนาเข้ า อบรมจิ ต ใจ
และเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติการจากระดับบุคคลไปสู่การปฏิบัติโดยภาพรวมขององค์กรในโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้กาหนดให้
ส่ว นราชการสั งกัดรั ฐสภาต้องส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ขององค์กร ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้วางแผนเพื่อปลูกฝัง
อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นปัจจัยนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปลุ ก จิ ต ส านึ ก บุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
๒. เพื่อสนับสนุนให้มีแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
สร้างแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมภายในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ลากรส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาตั้ง แต่ ร ะดับ บริ ห ารจนถึ ง บุ ค ลากรของส านั ก งานฯ
จานวน ๓๐๐ คน

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
ตัวชี้วัด
๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการโครงการตามแผนงานที่ ๒ การด าเนิ น การตามหลั ก สู ต ร
การสร้างเสริมจริยธรรม
๒. การกากับติดตามผลการดาเนินการโครงการตามแผนงานที่ ๒ การดาเนินการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. มีการดาเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการสร้างเสริม
จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน
๒. มีเครื่องมือและมีการรายงานติดตาม
และประเมินผลโครงการ

ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นคนดี
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแผนปฏิบัติการตามหลักสูตรการสร้างเสริม
๑
จริยธรรม
๓
 ดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
 รายงานผลการดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม ปัญหา
๕
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
กลยุทธ์ที่ ๒

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ

แผนงาน ๑

การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
ของบุคลากร

โครงการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ตามกฎระเบียบของทางราชการ

กิจกรรม

๑. การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักการและเหตุผล
ตำมยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ฉบั บ ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๒ ขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให้ ท รั พ ยำกรบุ ค คลเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และกล้ำยื นหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัยและ
กำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ ได้กำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำรกระทำผิดวินัยของบุคลำกร
ดังนั้ น เพื่อเป็น กำรรณรงค์ส่ งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรป้องกัน
กำรกระทำผิดวินัยของบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้ส ำมำรถบรรลุ เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ฯ
ที่กำหนดไว้ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรเงินกำรคลังซึ่งมีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ละเอียด รวมทั้ง
มีกฎหมำย กฎ ระเบี ย บที่ เกี่ย วข้อ งเป็ นกำรเฉพำะและเพื่อ มิใ ห้ เกิ ดกำรปฏิบั ติงำนที่ผิ ดพลำด ส ำนัก งำน
เลขำนุกำร ก.ร. จึงได้จัด “โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร” ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเข้ำใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรคลัง และกำรพัสดุ และสำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
๒. ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
๓. เพื่อลดจำนวนกรณีกำรกระทำผิดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มเป้าหมาย
ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ)

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อ ยละ ๘๐ ของข้ ำ รำชกำรที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. จำนวนกรณีกำรกระทำผิดวินัยมีจำนวนลดลงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
จำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงินกำรคลังและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์
๑. ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีกำรดำเนินกำร
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมมำตรกำรด้ำนกฎหมำย
และกำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรทุจริตในภำครัฐ
๒. จำนวนกรณีกำรกระทำผิดที่ได้รับโทษทำงกฎหมำย
ลดลงในแต่ละปี

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีเนื้อหำ/ แนวทำงกำรรณรงค์กำรรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
๑
กำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร รวมทั้งกำรป้องกันกำรกระทำผิด
วินัยในเรื่องดังกล่ำว
 ดำเนินกำรรณรงค์ ส่งเสริม กำรรับรู้ เรื่องขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
๓
กำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร รวมทั้งกำรป้องกันกำรกระทำผิด
วินัยในเรื่องดังกล่ำว
 รำยงำนผลกำรดำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๕
ต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำนพัฒนำกฎ ระเบียบ
สำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๐๑

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
แผนงาน ๒
โครงการ

การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลักการและเหตุผล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น และให้ ความรู้ กั บ ประชาชนถึ งอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและประพฤติ มิช อบทั้ งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และงานของรั ฐ อย่ า งอื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทา
บริ ห ารสาธารณะและการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
รวมตลอดทั้ งพั ฒ นาเจ้ า หน้ าที่ ของรั ฐ ให้ มีค วามซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต ดั งนั้ น ส านั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภาซึ่ งเป็ น
หน่ ว ยงานของรั ฐ จึงได้ดาเนิ น การรณรงค์ส่ งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิ ดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ภั ย ของการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่โดยคานึง ถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช.
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในวงงานรัฐสภา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อป้องกันการกระทาผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๑๒๐ คน
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
มีการจัดการบรรยายและศึกษาดูงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย ๑๒๐ คน

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ
๒. จานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัยลดลงในแต่ละปี

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกัน
๑
การกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐตามที่กาหนด
๓
 มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่กาหนด
 มีการรายงานผลการดาเนินการโครงการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๕
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
กลยุทธ์ที่ ๓

ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา

แผนงาน

การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กิจกรรม

การจัดทาแผนและกากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและการกากับ ติดตาม การดาเนินการดังกล่าว

หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า วเป็ น การบู ร ณาการการด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการตามแผนงาน
๔ ด้าน ได้แก่
๑) การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๒) การดาเนินการตามแผนแม่บทคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓) การดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๔) การดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ กับ สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภาและ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบแผน
ส่งเสริ ม สนับ สนุ น การดาเนิ น การด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่ ว นราชการสั งกัดรัฐ สภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม
สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้กาหนดให้มีการ
ดาเนินการใน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การวางนโยบายและการเสริ ม สร้ า งผู้ น าด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
๓. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยผลการด าเนิ น การตามแผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ผ ลการด าเนิ น การ
ตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่กากับ ดูแลการดาเนินการตามแผนดังกล่าว
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้กาหนดให้มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามแผนดังกล่าว
ส่ ง ผลต่ อ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ ง จะเป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าและด าเนิ น การ
ตามแผนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า วมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
จึงกาหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่ง ก.ร. ได้เห็นชอบแผนส่งเสริมการดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ ก าหนดเป็ น
๓ ประเด็น โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นและผลการดาเนินการ ดังนี้
๑. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นให้
ปลูกฝังและส่งเสริมการนานโยบายและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ
- โดยผลการด าเนิน การ ผู้ บริ ห ารของส่ ว นราชการสั ง กัด รั ฐ สภาได้ ก าหนดนโยบาย
เจตจานงในการบริหารงานในการสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง
ดาเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งข้าราชการมีการรับรู้และเข้าใจนโยบายดังกล่าวของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
๒. การส่งเสริมให้บุ คลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและดารงไว้
- โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ร่วมกันกาหนดค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ซึ่งก็คือ “สามัคคีมีวินัย ใจซื่อตรง” ซึ่งค่านิยมดังกล่าวจะเป็นอัตลักษณ์ของข้าราชการรัฐสภาและของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาตลอดไปมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางการพัฒนาการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งผลจากการดาเนินการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป เช่น การพัฒนาควรมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายลาดับแรก คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับข้าราชการในกลุ่มงาน โดยจะ
เป็นผู้กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการประพฤติปฏิบัติที่ดีแก่ข้าราชการในกลุ่มงานได้
๓. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่ ง เน้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ
สังกัดรัฐสภามีมาตรฐาน มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและเป็นที่ยอมรับ
- โดยส่ว นราชการสังกัดรัฐ สภาได้มีการดาเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นการส่ งเสริม
การประเมิน ITA ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาข้อบกพร่องจาก
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มากาหนดแนวทางในการดาเนินการ เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการภายในและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามข้อกาหนดของ ITA
รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาหรับบุคลากรภายในและภายนอก
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะดาเนินการเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนาแนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะทางาน
คณะอนุ กรรมการ คณะกรรมการที่ เกี่ย วข้อ ง รวมทั้ง อ.ก.ร. ประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
งานราชการของรั ฐ สภา และ ก.ร. มาเป็ น แนวทางในการก าหนดแผนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา มี ก ารบู ร ณาการด าเนิ น การด้ า นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และกาหนดมาตรการ/แนวทางการดาเนิ นการ
ไปในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา มี ก ารจั ด ท าแผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และกาหนดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิด
ผลลัพธ์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภา ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน
๓. เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามี แ นวทางในการก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น การ
ตามแผนส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การดาเนิ น การด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่ว นราชการสั งกัดรัฐ สภา
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ระดับความสาเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านความโปร่งใสที่มีต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. คู่มือการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ
ในเรื่องดังกล่าว

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยคณะทางานที่ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง
๑
โดยแผนการดาเนินการดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร.
เสนอ ก.ร. ตามลาดับ
 ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดาเนินการ
ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้งองค์กรได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว
 ร้อยละของการรับรู้ เข้าใจ แผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมฯ
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ คะแนน
๒
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
 ดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมฯ โดย
• ดาเนินการได้ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
๓
• ดาเนินการได้ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
• ดาเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
• ดาเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
 ดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมฯ โดย
๔
• ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
• ดาเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
 มีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและมีการสารวจความคิดเห็น
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดาเนินการด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดย
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน
๕
• ผลการสารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน
 รายงานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งผลการสารวจการรับรู้ ความเข้าใจ
และผลการสารวจความคิดเห็นการดาเนินการตามแผนการดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุน การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒
๒. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและแผน สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๑
๓. คณะทางานจัดทานโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔. คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๕. คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กั บสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑

เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน ๑

การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสม
กับภารกิจของส่วนราชการ

โครงการ

ติดตามผลการดาเนินการในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กิจกรรม

๑. จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินการในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ติดตามผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยรายงานผล
การดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อทราบ

หลักการและเหตุผล
แผนปฏิ บั ติ การตามยุ ทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา
ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒ นาทรัพ ยากรบุ คลากรให้ เป็ นผู้ มีค วามเชี่ ยวชาญ
มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑
เสริมสร้างกระบวนการพัฒ นาทรั พยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐ สภาที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน ๑
การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการ
ได้ ก าหนดโครงการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งสานักงานเลขานุการ ก.ร. ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รวบรวม และศึกษา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เช่ น แผนยุ ท ธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา ยุ ทธศาสตร์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาตรการบริ หารก าลั งคนของส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น ส าหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐ สภาสามั ญ
ตามที่ ก.ร. กาหนด ความคิดเห็ นของบุคลากรภายในส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา นโยบายภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง
ประกอบกับพิจ ารณาเห็ นว่าคณะรั ฐมนตรี เห็นว่า คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็ นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ ภาครั ฐมีก าลั งคนที่มี ทักษะด้ านดิจิ ทั ลที่ เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขั บเคลื่ อนที่ ส าคั ญ
ในการปรั บเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิ ทัล ประกอบกับเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรั บตัว
ให้ เท่าทั นกับการเปลี่ ยนแปลง รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลได้มุ่ งเน้ นให้ มีการน าเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้
เป็ นเครื่ องมือส าคั ญในการบริ หารจั ดการภาครัฐเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิภาพการบริ หารราชการ ดังนั้ น เพื่อให้
สอดคล้ องกั บแนวทางการพั ฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ าราชการและบุ คลากรภาครั ฐเพื่ อการปรั บเปลี่ ยน
เป็ นรั ฐบาลดิจิ ทัลตามมติคณะรั ฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลดั งกล่ าว จึ งได้ เสนอ อ.ก.ร. ระบบงาน
และอัตรากาลัง และ ก.ร. พิจารณา โดยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ประชุมได้มีมติกาหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยกาหนดผลบังคับใช้
เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ให้มีผลบังคับใช้สาหรับ
เป็ น แนวทางในการพัฒ นาบุ คลากร โดยให้ ส่ ว นราชการสั งกั ดรัฐ สภาด าเนิ นการพัฒนาบุ คลากรให้ มีทั กษะ
การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลตามที่กาหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้ องกับแนวทาง
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น เป็ นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี และยุ ทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา ฉบั บที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้ วให้ ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภาดาเนินการประเมินผลทั กษะการใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร.
ระบบงานและอัตรากาลั งเพื่อพิจ ารณา ส าหรับ ระยะที่ ส อง เมื่อข้าราชการรัฐ สภาสามัญได้รับการพัฒ นา
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีความพร้อมในการดาเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว
ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลต่ อ ไป โดยให้ ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา
กาหนดระยะเวลาในการบั งคับใช้ สาหรั บประโยชน์ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้พิจารณาคานึง
ถึงความพร้อมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในการดาเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. กาหนด และเกิดผลสาเร็จ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านั ก งานเลขานุ ก าร ก.ร. จึ ง ได้ มี ก ารติ ด ตาม
ผลการดาเนินการในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการ
รั ฐ สภาสามั ญ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กัด รั ฐ สภาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยสอบถามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้
• ความรู้ความสามารถ
สานักบริหารงานกลาง (สผ.) สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักบริหารงานกลาง (สว.) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
• ทักษะ
สานักบริหารงานกลาง (สผ.) สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.) สานักสารสนเทศ (สผ.)
สานักบริหารงานกลาง (สว.) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.)
• สมรรถนะ
สานักบริหารงานกลาง (สผ.) สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักบริหารงานกลาง (สว.) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
วัตถุประสงค์
ติดตำมผลกำรดำเนิ น กำรในกำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็ น
สำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตัวชี้วัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้นาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ ก.ร. กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ

ผลลัพธ์
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้นำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินการในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์
๑
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอเลขาธิการ
วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบ
 ติดตามผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการนาความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ ๑
๓
รอบ ๖ เดือน และรายงานผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อทราบ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ระดับคะแนน

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 ติดตามผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการนาความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ ๒
รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อทราบ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำนพัฒนำโครงสร้ำง ระบบงำน และอัตรำกำลัง
สำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๖๘

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๓๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๒

โครงการ

การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากร
ที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชีพของบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลักการและเหตุผล
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รัฐ สภาได้ บู ร ณาการหลั ก สู ต รการพั ฒ นา
บุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ หลักสูตรข้าราชการที่ดี หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) และได้มีการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาได้ เ พิ่ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว ม
โดยบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพิ่มเติมอีก จานวน ๖ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล หลักสูตรสายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หลักสูตรสายงานวิทยาการ หลักสูตรสาหรับผู้บริหาร และ หลักสูตรสาหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
เพื่อขยายการพัฒนาหลักสูตรร่วมของส่วนราชการสัง กัดรัฐสภาให้ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ
มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงได้กาหนดเป้าหมายที่จะดาเนินการจัดทา
หลักสูตรในสายงานเพิ่มเติมอีก จานวน ๔ หลักสูตร และจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน จานวน
๒ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรสายงานวิชาการเงินและบัญชี
๒) หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์
๓) หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
๔) หลักสูตรสายงานวิชาการบัญชี
๕) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นชานาญการ
๖) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับชานาญการขึ้นชานาญการพิเศษ
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะบู ร ณาการหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรร่ ว มกั น
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใน ๖ หลักสูตรดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้นา
หลักสูตรดังกล่าวไปดาเนินการต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื ่อ ให้ส านัก งานเลขาธิก ารสภาผู ้แ ทนราษฎรและส านัก งานเลขาธิก ารวุฒ ิส ภา
มีหลักสูตรสาหรับ การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญร่วมกัน
๒. เพื่อให้ข้าราชการรัฐ สภาสามัญมีแผนการพัฒ นาและฝึกอบรม (Training Roadmap)
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละสายงาน
๓. ให้ ข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญได้ เสริ มสร้ างความรู้ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ นส าหรั บ
การปฏิบัติงานราชการ และพัฒนาการทางานตามเนื้อหาจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
กลุ่มเป้าหมาย
ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ สั ง กั ด ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร และส านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาและบูรณาการหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่จัดทาและบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
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
เลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นชานาญการ
๖. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียมความพร้อม
เลื่อนระดับชานาญการขึ้นชานาญการพิเศษ

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการนาหลักสูตร
ที่ได้จัดทาและบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไปปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑
 มีแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร/แนวทางพัฒนาที่ได้ดาเนินการร่วมกัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓)
 ดาเนินการจัดทาหลักสูตร/แนวทางพัฒนาร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวน ๖ หลักสูตร และนาหลักสูตรไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓
 ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้กาหนดร่วมกันในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๖ หลักสูตร
 รายงานผลการดาเนินการจัดทาหลักสูตร/แนวทางการพัฒนา ประจาปี
๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบัติ เพื่อเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗
๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔
๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗
๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมกาลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร
และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๓

โครงการ

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต
๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

หลักการและเหตุผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดนเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) โครงการประเมินและพัฒนา
บุ ค ลากรตามหลั ก สมรรถนะ (Competency based HRD) โครงการแลกเปลี่ ย นข้ า ราชการส านั ก งาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาไทยกั บ ต่ า งประเทศ โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โครงการ
ส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ขยายการพัฒนาบุคลากรในการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากร ซึ่งได้มุ่งเน้น
ในการพัฒ นาบุ คลากรในสายงานหลั ก เกี่ยวกับ จัดทาข้อมูล วิช าการเพื่อสนับสนุนงานนิ ติบัญญัติ ส าหรั บ
ข้าราชการสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ เทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงการพัฒนาให้กับ
บุคลากรในสายอื่น อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรั บ การปฏิบั ติงานของภาครั ฐด้ว ยเทคโนโลยี ดิจิทัลด้านการพิมพ์ การพัฒ นาความรู้ความสามารถ
ด้านประชาสั ม พัน ธ์และสื่ อสารองค์กรในยุค ดิจิทัล การพัฒ นาทักษะด้านการจดชวเลขเพื่อสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับกลาง และการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ Design Thinking เพื่อการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ และต่อยอดความรู้ด้านเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะภาษาอัง กฤษ ทั กษะการค านวณและการจัด การข้อ มูล เพื่อ งานธุร การที่มี ประสิ ทธิผ ล ตลอดจนถึ ง
การพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อพั ฒ นาขี ดความสามารถของบุค ลากรให้ ส อดคล้ อ งและสนั บสนุน ยุท ธศาสตร์ ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. เพื่อพัฒ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ตัวชี้วัด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาขี ด ความ สามารถของบุ ค ลากรตามมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำมโครงกำร/กิจกรรม
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรฐานความรู้
๑
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กาหนด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๓
 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กาหนดแล้วเสร็จ
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์
๕
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๔
โครงการ

การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางที่กาหนด
โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ

หลักการและเหตุผล
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงาน
สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ งานตามบทบาทและอานาจหน้า ที่ของสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ ส ภา
อันเป็นภารกิจสาคัญในการดาเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่งข้าราชการในตาแหน่งนิติกร ถือว่าเป็นตาแหน่งที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพ เพื่อเป็นกลไกสาคัญ
ในการรองรั บ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให้ มี
ประสิ ทธิภ าพยิ่ ง ขึ้น อัน จะก่อให้ เกิด ประโยชน์ สู งสุ ดต่อการด าเนิน กิจการของฝ่ า ยนิติบั ญญัติ อันเป็ นหนึ่ ง
ในสถาบันหลักของชาติ
การดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้า ราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้ เ ป็ น นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบั ญญัติ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางในการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิ ติบัญญัติ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติจากคณะอนุกรรมการฯ ให้สานักพัฒนาบุคลากรดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการรัฐ สภาสามัญในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ (นิติกรระดับ
ชานาญการ - ระดับเชี่ยวชาญ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย
การให้ความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านกฎหมายให้ กับสมาชิกรัฐ สภาให้ส ามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาร่ ว มกั บ สถาบั น เสริ ม ศึ ก ษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในตาแหน่ง
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย
การให้ความเห็นทางกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ โดยมีการติดตามผล
ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม หลั กสู ตร “การพัฒ นาข้ าราชการในตาแหน่งนิติ กรให้ เป็นนัก กฎหมายนิติ บัญญัติ ”
ว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจมากน้อยเพียงใด

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการติดตามผู้ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เพื่อที่จะได้นาผลการติดตามและข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้ เป็ น นั กกฎหมายนิ ติบั ญญัติ โ ดยได้ ดาเนินการปรับปรุงหลั กสู ตรและเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารับทราบแล้ว
สาหรั บการดาเนิ นการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้ว ย
การกาหนดต าแหน่ งนั กกฎหมายนิ ติ บั ญญั ติ ได้กาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะของนัก กฎหมายนิติบั ญญัติ ว่ า
“เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ ก.ร. เห็นชอบ” ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จึงจะนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เสนอ ก.ร.
ให้ความเห็นชอบก่อนนามาดาเนินการจัดการอบรมต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐ สภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. เพื่อพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการร่ างกฎหมาย การให้ ความเห็น ทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่ นดินและระบบงาน
ด้านนิติบัญญัติ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาตาแหน่งนิติกรระดับชานาญการพิเศษ
ตัวชี้วัด
จานวนผู้ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒ นาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็น
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ตามเป้าหมายที่กาหนด (หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
(ก.ร.))
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำสำหรับนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมำยนิติบัญญัติ

ผลลัพธ์
หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำนักกฎหมำยนิติบัญญัติ
สอดคล้องกับควำมจำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร
ในด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 นา (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็น
๑
นักกฎหมายนิติบัญญัติเสนอ คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเห็นชอบ
 เสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็น
๓
นักกฎหมายนิติบัญญัติต่อ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ/อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบ พิจารณาเห็นชอบ
 เสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็น
๕
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ต่อ ก.ร. พิจารณาเห็นชอบ
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗
๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔
๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๕
โครงการ

การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ

หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะเป็ น
หน่วยงานสนับสนุนการดาเนินกิจการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นหน่วยงานหลัก
ที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ภ ารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ทั้งในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย และการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อันเป็นภารกิจสาคัญของชาติ ซึ่งข้าราชการในตาแหน่งวิทยากรถือว่าเป็ นตาแหน่งที่มีบทบาท
สาคัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูลด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านวิชาการ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางวิชาการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร ได้มีดาริ ให้ ส านักพัฒ นาบุคลากรดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒ นา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ และโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในตาแหน่งวิทยากรให้เป็ นนักวิชาการนิติบัญญัติ โดยให้ดาเนินการจัดตามหลักสูตรที่สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดทาขึ้น ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดยสานักเสริมศึกษาและ
บริ ก ารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เช่ น เดี ย วกั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การให้ความเห็นในการบริหารราชการ
แผ่น ดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่ นดิน
ของรั ฐ สภาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิทธิผล ซึ่งมีการติดตามประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม หลั กสู ตร
“การพัฒนาข้าราชการรั ฐสภาในตาแหน่งวิทยากรให้ เป็นนักวิช าการนิติบัญญัติ ” ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกับเรื่องที่ได้รับ การฝึ กอบรม และสามารถนาความรู้มาปรับใช้ใ นการปฏิบัติงานตามภารกิจมากน้อย
เพียงใด
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภา จะร่ ว มกั น ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมนั ก วิ ช าการ
นิติบั ญญัติ เพื่อที่จะได้น าผลการส ารวจและข้อเสนอแนะมาพัฒ นาหลักสู ตรการพัฒ นาข้าราชการรัฐ สภา
ในต าแหน่ ง วิ ท ยากรให้ เ ป็ น นั ก วิ ช าการนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและเสนอต่ อ
คณะกรรมการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา
รับทราบแล้ว สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง วิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ เสนอ ก.ร. ให้ความเห็นชอบ
ก่อนนามาดาเนินการจัดการอบรมต่อไป

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการซึ่งเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีบทบาทสาคัญที่จะรองรับการทางานทางด้านกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาตาแหน่งวิทยากรระดับชานาญการขึ้นไป
ตัวชี้วัด
จ านวนผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาข้าราชการรั ฐสภาในตาแหน่งวิ ทยากรให้ เป็ น
นักวิชาการนิติบัญญัติตามเป้าหมายที่กาหนด (หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
(ก.ร.))
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ได้หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำสำหรับวิทยำกร
ให้เป็นนักวิชำกำรนิติบัญญัติ

ผลลัพธ์
หลักสูตร/แนวทำงกำรพัฒนำนักวิชำกำรนิติบัญญัติ
สอดคล้องกับควำมจำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร
ในด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ
หมายเหตุ : การพัฒนาบุคลากรสายงานวิทยาการดังกล่าวจะดาเนินการเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ
ดังนั้น จึงมีการติดตามการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ดาเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาข้าราชการในสายงานประเภทวิทยาการ
๑
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
 ได้ร่างหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาข้าราชการในสายงานประเภทวิทยาการ
๓
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
 นาเสนอหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาข้าราชการในสายงานประเภทวิทยาการ
๕
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๔๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๖๗
๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔
๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๖
โครงการ

การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการ
การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล
กรอบตัว ชี้วั ดการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐ สภา ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้กาหนดตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสาเร็จในการประเมิน
ความคุ้มค่ าโครงการด้านพัฒ นาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยได้พิจารณาเลือกโครงการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเลือกมาเป็นโครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ที่มีการกาหนดตัวชี้วัดผลผลิ ต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความสาเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับ
บุคลากรส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และโครงการพัฒนาบุคลากรที่นามาประเมินต้องเป็นโครงการ
พัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ ของการดาเนินการสะท้อนต่อการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในการสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การอบรมน าความรู้ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง ต้ อ งเป็ น โครงการที่ มี ก ารด าเนิ น การในช่ ว งไตรมาสที่ ๑ - ๒
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ประเมินความคุ้มค่าในมิติอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน
ดั ง นั้ น ส านั ก พั ฒ นาบุ ค ลากร ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร และส านั ก พั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดทาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่คัดเลือกมาประเมิน มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลสาเร็จการ
ดาเนินงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)
และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ทั้งนี้ ข้อมูลจาก
การประเมินความคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
การดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลสาเร็จการดาเนินงานของโครงการ และสอดคล้องตามกรอบ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการที่ น ามาประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ให้ มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน าไปพิจารณาประเมินความคุ้มค่าของการดาเนินโครงการได้ตามแนวทาง
และวิธีการที่ถูกต้อง
๓. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกากับ ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่นามาประเมินความคุ้มค่าฯ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตรที่นามา
ประเมินความคุ้มค่า
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
โครงการพัฒนาบุคลากรได้มีการประเมิน ผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าตามแนวทางและวิธีการ
ประเมินที่กาหนด

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ (ตามกรอบตัวชี้วัดฯ ปี ๒๕๖๓)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 โครงการที่นามาทาความตกลงเพื่อประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการ มีการจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
โดยมีการดาเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทาครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถนาไปพิจารณาประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการดาเนิน
โครงการได้ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ
โครงการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๓
 โครงการที่นามาทาความตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์
และความคุม้ ค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๐
๕
 โครงการที่นามาทาความตกลง เพื่อประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์
และความคุ้มค่าฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐
 รายงานผลการดาเนินการ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๒. สานักนโยบายและแผน สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๑

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
กลยุทธ์ที่ ๒

นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน

การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

โครงการ

พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กิจกรรม

๑. จัดทาแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ดาเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลักการและเหตุผล
แผนปฏิ บั ติ การตามยุ ทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา
ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒ นาทรัพ ยากรบุ คลากรให้ เป็ นผู้ มีค วามเชี่ ยวชาญ
มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑
เสริมสร้างกระบวนการพัฒ นาทรั พยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐ สภาที่ มีประสิทธิภาพ แผนงาน ๑
การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการ
ได้ ก าหนดโครงการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึง่ สานักงานเลขานุการ ก.ร. ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รวบรวม และศึกษา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เช่ น แผนยุ ท ธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา ยุ ทธศาสตร์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาตรการบริ หารก าลั ง คนของส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น ส าหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐ สภาสามั ญ
ตามที่ ก.ร. กาหนด ความคิดเห็ นของบุคลากรภายในส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับพิจ ารณาเห็ นว่าคณะรั ฐ มนตรี เห็นว่า คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็ นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ ภาครั ฐมีก าลั งคนที่มี ทักษะด้ านดิจิ ทัลที่ เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขั บเคลื่ อนที่ ส าคั ญ
ในการปรั บเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิ ทัล ประกอบกับเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรั บตัว
ให้ เท่าทั นกับการเปลี่ ยนแปลง รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลได้มุ่ งเน้ นให้ มีการน าเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้
เป็ นเครื่ องมือส าคั ญในการบริ หารจั ดการภาครัฐเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ หารราชการ ดังนั้ น เพื่อให้
สอดคล้ องกั บแนวทางการพั ฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ าราชการและบุ คลากรภาครั ฐเพื่ อการปรั บเปลี่ ยน
เป็ นรั ฐบาลดิจิ ทัลตามมติคณะรั ฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลดั งกล่ าว จึ งได้ เสนอ อ.ก.ร. ระบบงาน
และอัตรากาลัง และ ก.ร. พิจารณา โดยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ประชุมได้มีมติกาหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยกาหนดผลบังคับใช้
เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ให้มีผลบังคับใช้สาหรับ
เป็ น แนวทางในการพัฒ นาบุ คลากร โดยให้ ส่ ว นราชการสั งกั ดรัฐ สภาด าเนิ นการพัฒนาบุ คลากรให้ มีทั กษะ
การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลตามที่กาหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้ องกับแนวทาง
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นเป็ นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี และยุ ทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา ฉบั บที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้ วให้ ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภาดาเนินการประเมินผลทั กษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร.
ระบบงานและอัตรากาลั งเพื่อพิจ ารณา ส าหรับ ระยะที่ ส อง เมื่อข้าราชการรัฐ สภาสามัญได้รับการพัฒ นา
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีความพร้อมในการดาเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว
ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลต่ อ ไป โดยให้ ส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา
กาหนดระยะเวลาในการบั งคับใช้ สาหรั บประโยชน์ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรั พยากรบุ คคลของส่ ว นราชการสั งกัด รัฐ สภา ฉบับ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้ พิจารณาคานึ ง
ถึงความพร้อมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในการดาเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. กาหนด และเกิดผลสาเร็จ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านั ก งานเลขานุ ก าร ก.ร. จึ ง ได้ มี ก ารติ ด ตาม
ผลการดาเนินการในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการ
รั ฐ สภาสามั ญ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กัด รั ฐ สภา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยสอบถามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้
• ความรู้ความสามารถ
สานักบริหารงานกลาง (สผ.) สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักบริหารงานกลาง (สว.) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
• ทักษะ
สานักบริหารงานกลาง (สผ.) สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.) สานักสารสนเทศ (สผ.)
สานักบริหารงานกลาง (สว.) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.)
• สมรรถนะ
สานักบริหารงานกลาง (สผ.) สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักบริหารงานกลาง (สว.) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ที่จำเป็นในกำรสนับสนุนภำรกิจของสำนักงำนฯ รองรับกำรกำรปรับเปลี่ยนกระบวนงำนให้เป็นรัฐสภำดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม
กลุ่ ม ที่ ๑ ผู้ บ ริ ห าร ได้ แก่ ผู้ ที่ดารงตาแหน่ง เลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา รองเลขาธิก าร ที่ ปรึ กษา
และผู้อานวยการ
กลุ่ มที่ ๒ ผู้ ทางานด้ านเทคโนโลยีดิ จิทั ล ได้ แก่ ผู้ ดารงตาแหน่ งนั กวิ ช าการคอมพิว เตอร์
และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ ๓ ผู้ทางานด้านนโยบายและงานวิชาการ ได้แก่ ข้าราชการในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ยกเว้นนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
กลุ่ มที่ ๔ ผู้ ปฏิ บั ติ งานอื่ น ๆ ได้แก่ ข้ าราชการในต าแหน่งประเภททั่วไป ยกเว้ นเจ้ าพนั กงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้าง
นวัตกรรม
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
จานวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์
๑. มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
๒. บุคลากรสามารถนาเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภากลุ่มที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
๑
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภากลุ่มที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภากลุ่มที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ดาเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๓
 ประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ในแต่ละกลุ่ม
 ดาเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
ในแต่ละกลุ่มประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐
 ดาเนินการติดตามผลการนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายหลังการพัฒนา
๕
ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา
 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภาที่กาหนด จานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๑
๒. กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๙
๓. คณะอนุกรรมการกาหนดทักษะ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
กลยุทธ์ที่ ๓

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน ๑

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ

โครงการ

พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลักการและเหตุผล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษของบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของสานักงานฯ ซึ่งการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของสานักงานฯ ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงความมีมาตรฐานของหลักสูตร
ที่ตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยในการฝึกอบรมสานักงานฯ จะเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยพิจารณาพร้อมจัดทาหลักสูตร หรือใช้หลักสูตรออนไลน์ (e-Learning) ที่จัดทาโดยมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ มีการทดสอบความรู้และทักษะ
ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อวัดการผ่านเกณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมตามที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้ง การติดตาม
การนาทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของสานักงานฯ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เพื่อฝึ กอบรมข้าราชการตาแหน่ งนิ ติกร และตาแหน่งวิทยากรที่จาเป็นต้องใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อสนับสนุ น
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและเป็นสายงานหลักขององค์กร โดยได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายไปใช้กับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การเดินทางต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หรือการแปรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ความรู้ศัพท์ในวงงานรัฐสภา รวมถึงการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยมีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และสานวนพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ, โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคด้านกฎหมาย, การใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายและการนาเสนอข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการ
นิติบัญญัติ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลวิชาการและการแปลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารราชการอื่น ๆ
รูปแบบการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สานักงานเลขาธิการวุฒิส ภาได้มีแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้ครอบคลุมและทั่วถึงขององค์กร โดยได้ตระหนักถึงความสาคัญและทักษะการทางาน
ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหลากหลายบริบท ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะการติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการน าภาษาอังกฤษมาเป็นเครื่องมือ ในการปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพิ่มพูนความรู้
และนามาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้ จึงได้จัดทาแนวทางการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรจากปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
และเพิ่ ม เติ ม การใช้ รู ป แบบการฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษเป็ น แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทการทางานและการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน โดยประกอบด้วย การเรียนโดยใช้หลักสูตรออนไลน์
การติดตาม ถาม - ตอบ เพิ่มเติมความรู้ในชั้นเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และความจาเป็นในการนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาวุฒิสภา

ตัวชี้วัด

มีหลั กสู ตรในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
มีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษและสามารถสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
มีการนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษไปใช้ดาเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร
ให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
๓
 จัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน
อาทิ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
และเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์
๕
 รายงานผลการจัดทาหลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๒
โครงการ

การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้กาหนดให้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะ
ที่จ าเป็น สาหรับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นส าหรับ
ตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
โดยในปั จ จุ บั น ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษมี บ ทบาทต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ในการสนับสนุนการดาเนินงานด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะภารกิจ
ขององค์ ก รในด้ า นการสนั บ สนุ น งานวิ ช าการและกฎหมาย ซึ่ ง ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เพื่อเปรียบเทียบหรือให้ความเห็นอย่างครอบคลุมรอบด้านนั้น จาเป็นต้องศึกษาข้อมูลกฎหมาย สนธิสัญญา
หรื อข้อมู ล ด้านต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งของต่า งประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ มประเทศสมาชิกอาเซี ยนเพื่อใช้ในการ
ประกอบการดาเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยทาให้บทบาท
ของหน่ ว ยงานนิ ติ บั ญ ญั ติ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในแง่ ข องกฎหมาย
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้ง กฎบัตรอาเซียนข้อ ๓๔
บั ญญัติว่ า ภาษาที่ใช้ ในการทางานของอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษ (“The working language of ASEAN
shall be English”) ดังนั้น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเสาหลักประชาคมอาเซียนและจาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษให้ กั บ ข้ า ราชการต าแหน่ ง นิ ติ ก ร และต าแหน่ ง วิ ท ยากรของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ซึ่ ง เป็ น สายงานหลั ก ขององค์ ก ร ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษด้ า นกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
นิติบัญญัติ และสามารถนาทักษะภาษาอังกฤษมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านัก งานเลขาธิการวุฒิส ภา ได้เล็ งเห็นถึงความต่อเนื่องของ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ กับบุ คลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิ สภาให้ มีความเป็นมืออาชีพและ
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ จึ ง ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นภาษาอัง กฤษให้ มีรู ป แบบที่ ห ลากหลาย และได้ ก าหนดให้ มี โ ครงการพัฒ นาทัก ษะภาษาอั ง กฤษของ
ข้าราชการส านั กงานเลขาธิ การวุฒิ ส ภาขึ้ น เพื่อเป็นการพัฒ นาเสริมสร้างความรู้แ ละทักษะภาษาอังกฤษ
ในการปฏิบัติงาน อาทิ ศัพท์และส านวนพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ การศึกษา
ค้น คว้า ข้อ มูล ทางวิช าการ การติด ต่อ ประสานงานและแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ในการปฏิบัติ งานกั บบุค คลหรื อ
หน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และจะขยายกลุ่มเป้าหมายจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ น ข้าราชการตาแหน่งนิติกรและวิทยากร เพิ่มขึ้น อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการคาดหวังจากผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเกิดการพัฒนา
คุณภาพงานด้านวิชาการ รวมทั้ง เป็นการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทักษะ
ที่ ก.ร. กาหนด สามารถนาทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าที่
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อให้บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภาสามารถนาความรู้ที่ได้รับนาไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณและ
คุณภาพ ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผลลัพธ์
๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้รับโอกาสในการพัฒนาและฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษ
๒. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายรายปี ที่กาหนด
และผู้ผ่านการอบรมนาทักษะภาษาอังกฤษไปใช้
ในการปฏิบัติงานหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 กาหนดหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 ดาเนินการจัดหลักสูตรที่กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
๓
 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
๕
 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่หลักสูตรที่กาหนด
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
กลยุทธ์ที่ ๔

ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

แผนงาน ๑

การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ภายในส่วนราชการ

โครงการ

การพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร

หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การความรู้ ( Knowledge
Management : KM) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาองค์ ก ร โดยรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานมาประมวลกลั่นกรองจัดเก็บให้เป็นระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร รวมทั้ง สร้างระบบ
ที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อนามาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น และเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร และสามารถ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จาเป็นต้องมีการ
ทบทวนแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรนโยบายของผู้บริหาร เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครั ฐ (PMQA) การแก้ไขปัญหาหรือความต้องการขององค์ก รและผู้รับบริการมากขึ้น
รวมทั้ง การส่ งเสริมการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้และการส่งเสริมวัฒ นธรรม
การเรียนรู้ขององค์กร ให้บุคลากรมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีในการทางานอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการจัดทาองค์
ความรู้ จานวน ๑๘ องค์ความรู้ โดยจัดทาเป็นคลังความรู้ให้กับบุคลากรของสานักงานเลขาธิการการวุฒิสภา
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจากผู้มีประสบการณ์ และเทคนิค
การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อได้กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานดีๆ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้จัดเวที
ในการโชว์องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เป็นประจาทุกปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
ได้ดาเนินการจัดทาองค์ความรู้ จานวน ๒๐ องค์ความรู้ ดังนี้
องค์ความรู้ที่มีความสาคัญของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๕ องค์ความรู้
๑. ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสนับนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
๒. “Smart Law for Senate” : สื่อความรู้ด้านกฎหมายตามภารกิจของวุฒิสภา
๓. ศัพท์และสานวน ๔ ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน) จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
๔. การให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดวุฒิสภา
๕. ประวัติและความเป็นมาของสมาชิกรัฐสภาของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของสานักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จานวน ๑๕ องค์ความรู้
๑. เทคนิคการสอบทานการประเมินผล
๒. กระบวนการเสนอความเห็ นทางกฎหมาย กรณี ที่ มี ผู้ เสนอความเห็ นเกี่ ยวกั บการตรา
ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา
๓. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook)
๔. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕. การติดตามผลการดาเนินการ ตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖. เทคนิคการจัดทากระทู้ถาม
๗. มาตรการการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิ การสามัญเพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๘. คู่มือการจัดทารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
๙. การพัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ
ของวุฒิสภาในรูปแบบ “Smart Law for Senate”
๑๐. ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุมระหว่างประเทศ
๑๑. การจัดทารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
๑๒. การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับสมาชิกวุฒิสภา
๑๓. การจัดทารายงานการประชุม “ชวเลขดิจิทัล”
๑๔. HOW to ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
๑๕. Planning ๔.๐ ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน
ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดทาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ระบวนการด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม PMQA ในหมวดที่ ๔ การวั ด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ การสนับสนุน
ให้หน่วยงานที่จัดทาองค์ความรู้ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)
เพื่อให้บุคลากรของสานักงานฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรม
การยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการจัดการ
ความรู้ ของบุ คลากร อันจะทาให้ สานักงานฯ มีองค์ความรู้สาคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดวัฒ นธรรม
การเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งบุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพหรือสร้างนวัตกรรม
ส่งผลต่อประสิทธิผลและความสาเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
เป็นการสนับสนุนความสาเร็จของการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสานักงานฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อให้ บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย
สานักที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
๒. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
มีแผนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผน
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน และส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการดาเนินการเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 จัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการและติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้
โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
๓
 ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕
 รายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
แผนงาน ๒
โครงการ

การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP : Individual Development Plan) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-development)

หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเลขาธิก ารวุ ฒิ ส ภาได้ ให้ ค วามส าคัญ กับการพั ฒ นาศั กยภาพของบุคลากรอย่า ง
ต่อเนื่อง เพราะตระหนักว่าบุคลากร คือ “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” ปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์กรให้ประสบผลสาเร็จ โดยได้นาแนวคิด “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ (Competency
based Human Resource Development)” มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. กาหนด ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการมุ่งเน้นผลสัม ฤทธิ์
ของการปฏิ บั ติ ร าชการและมี พ ฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ (สมรรถนะ) ตามที่ อ งค์ ก รก าหนด อั น เป็ น
องค์ประกอบ สาคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS)
และนาไปสู่การพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) ซึ่ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ งด้ ว ยวิ ธีก ารฝึ กอบรม (Classroom Training)
และวิธีการพัฒนาอื่นที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-Classroom Training) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
๗๐:๒๐:๑๐ (70:20:10 Learning Model) สาหรับในส่วน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-development) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุ
วิสั ยทัศน์ องค์กรตลอดจนเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมให้ แก่บุคลากรส าหรับการดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ น าวิ ธี ก ารพั ฒ นาอื่ น
ที่ น อกเหนื อ จากการฝึ ก อบรม (Non-Classroom Training) ตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบ ๗๐:๒๐:๑๐
(70:20:10 Learning Model) ส าหรั บ ในส่ ว น ๑๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Self-development) มาน าร่ อ งในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานฯ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานฯ
ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีอื่น
ที่ น อกเหนื อ จากการฝึ ก อบรม (Non-Classroom Training) โดยเฉพาะกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาตนเองตามความถนัด
และความสนใจในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ ที่นามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กาหนดแนวทางการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (IDP) ให้ กั บ บุ ค ลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ครบถ้วนทุกคนทั่วทั้งองค์กร โดยใช้รูปแบบเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบ ๗๐:๒๐:๑๐ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเชื่ อ มโยงกั บ การบริ ห ารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) โดยจะดาเนินการทบทวนวิธีการและรูปแบบการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของสานักงานฯ
ได้ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และสามารถด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลได้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ชัดเจน เป็นระบบ
๒. เพื่อให้ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
๓. เพื่อให้ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่ านการอบรมหลักสู ตรการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
มีการจัดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และสามารถนา
ความรู้ไปส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 มีแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีรายละเอียด อาทิ กิจกรรมในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ในการพัฒนา และการติดตามผล
๓
 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทาง
ที่กาหนด ร้อยละ ๘๐
๕
 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทาง
ที่กาหนด ร้อยละ ๑๐๐
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว.
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑

ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล

แผนงาน ๑

การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว

โครงการ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพันของบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลักการและเหตุผล
สานักงานเลขาธิการวุฒิส ภาได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ก่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพของ
บุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคน
ในองค์ ก รถือ เป็ น ทรั พ ยากรที่มี คุ ณ ค่า และเป็ นส่ ว นส าคั ญ ที่ผ ลั ก ดัน ให้ การปฏิ บั ติ งานในองค์ กรบรรลุ ไ ปสู่
เป้าหมาย โดยมีปัจจัยสาคัญ ดังนี้
๑) ด้ำนสุขอนำมัย
๒) ด้ำนปลอดภัยและป้องกันภัย
๓) ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
๔) ด้ำนสวัสดิกำร
๕) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรมี ค วำมสมดุ ล ทั้ ง ด้ ำ นกำรท ำงำนและชี วิ ต ส่ ว นตั ว มำกยิ่ ง ขึ้ น
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จึงต้องมีกำรจัดทำแผนยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกร พร้อมทั้ง
มีกำรดำเนินกำรตำมแผนยกระดับคุณภำพชีวิตบุคลำกรให้ปรำกฏอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลำกร
มีคุณภำพสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดต่อไป
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญกับบุคลำกร
ที่จะก้ำวเข้ำสู่วัยสังคมสูงอำยุ จึงได้เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนภำครัฐให้พร้อมเข้ำสู่สังคม
สูงอำยุ เพื่อให้บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว จะเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ และไม่เป็นภำระของภำครัฐ
ในอนำคตต่อไป โดยจะเร่งให้ควำมรู้กับข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจำที่มีช่วงอำยุ ๕๐ ปีขึ้นไป
เพื่ อ เตรี ย มตั ว เกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำสุ ข ภำพในแข็ ง แรง กำรรั ก ษำสุ ข ภำพจิ ต ให้ เ ข้ ม แข็ ง ให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ
กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่ อนร่วมงำนและชุมชน รวมถึงกำรทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นต้น
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรองสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
๒. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
มีการดาเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด

ผลลัพธ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดี
เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ประเมินสถานภาพ ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัย เพื่อกาหนดแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกของบุคลากร
 มีแผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑
และแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต วารสาร
เว็บไซต์
 ดาเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓
และแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยภายหลังการดาเนินการตามแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและแผนเสริมสร้าง
๕
ความผูกพันของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
 รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และผลสารวจข้อเสนอแนะ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
ผู้รับผิดชอบ
๑. สำนักบริหำรงำนกลำง โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖
๒. สำนักกำรคลังและงบประมำณ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๗ - ๘
๓. สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙ และ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗
๔. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด ๕ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
แผนงาน ๒
โครงการ

การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข (Happy Workplace)

หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการบรรลุเป้าหมายได้นั้น นอกจากการที่ทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว องค์กรต้องให้ ความสาคัญ
และใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพื่อมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือ
องค์กรที่สามารถสร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร พร้ อมปฏิบั ติภารกิจ ขององค์กรให้ บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งการสร้างองค์กร
แห่งความสุข มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคนทางานในองค์กรอันจะส่งผลเชิงบวก
ต่อเนื่องทั้งต่อองค์กร และครอบครัวของบุคลากรตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม
ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพใจที่ แข็งแรงสมบู ร ณ์ มีความสมดุล ระหว่างชีวิ ตการทางานกับชีวิตส่ ว นตัว (Work-life balance)
ตลอดจนส่ ง เสริ มความสั มพั น ธ์ สร้ า งการมีส่ ว นร่ ว ม สร้า งความรั ก ความผู ก พัน ต่ อองค์ก รในหมู่บุ ค ลากร
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีของบุคลากร ลดความตึงเครียดจากการทางาน และลดความขัดแย้ง
ในองค์ ก ร อั น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ขององค์ ก ร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี
และการทางานเป็นทีม ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในกลุ่มงานและสานัก
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
มีการดาเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด

ผลลัพธ์
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตและมีสุขอนำมัยที่ดี
เพื่อประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 กาหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
๑
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
 ดาเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
๓
ที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
 รายงานผลการดาเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
๕
(Happy Workplace) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๙
๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖ - ๑๗
๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
แผนงาน ๓
กิจกรรม

การสารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) ได้เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่วนรำชกำรสังกัดรั ฐสภำ โดยกลุ่ มงำนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร.
ในฐำนะที่มีหน้ำที่กำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สั ง กัด รั ฐ สภำ ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ ส ำรวจควำมคิด เห็ น และควำมพึ ง พอใจของบุ ค ลำกร
ต่อกำรบริห ำรทรั พยำกรบุ คคลเพื่อเป็ น แนวทำงในกำรกำหนดแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีข้อจำกัดในกำรดำเนินกำรหลำยด้ำน
เนื่ องจำกกำรปรั บ เปลี่ ย นสถำนที่ทำงำนจำกรัฐ สภำ ถนนอู่ทองในไปสู่ รัฐ สภำแห่ งใหม่ กำรกำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนนกำรสำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ ง กำหนดร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจในระดั บ เกณฑ์ เ ดิ มที่ ก ำหนดใน ๒ ปี งบประมำณที่ ผ่ ำ นมำ
แต่ ส ำหรั บ ในปี ง บประมำณถั ด ไป ส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำจะก ำหนดร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจในเกณฑ์
กำรประเมินฯ ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ที่มีประสิทธิภำพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กร และเป็นฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพนาไปสู่
การดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการสังกัดสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
รำยงำนผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ มีผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของบุคลำกรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ร้อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
๑
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ร้อยละ ๕๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
๒
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ร้อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
๓
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ร้อยละ ๖๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
๔
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน
๕
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
กลยุทธ์ที่ ๒

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมนา
พระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

โครงการ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการและเหตุผล
ตำมยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส่ ว นรำชกำรสั ง กั ด รั ฐ สภำ ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ในยุ ทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล
ให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุล ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำมีคุณธรรม
และจริ ย ธรรม อี ก ทั้ ง แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ฉบั บ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ได้ ก ำหนดให้ มีก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ โดยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรเกิ ดทั ศ นคติ ที่ดี แ ละ
สอดคล้ องรองรั บ กำรขับ เคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่ เป้ำหมำยขององค์กร ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ ส ภำ
จึงมีควำมจำเป็นในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรและปลุกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลำกรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีขีดควำมสำมำรถสูง พร้อมทั้ง
มีพฤติกรรมที่สอดคล้องตำมประมวลจริยธรรมอันจะเป็นรำกฐำนนำไปสู่ควำมสำเร็จขององค์กร
ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำจึ ง ได้ น ำหลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมำส่ ง เสริ ม
ให้บุคลำกรนำมำปฏิบัติและดำรงตน โดยเฉพำะหลักของกำรใช้เหตุผลและสร้ำงควำมสมดุล คือ หมำยถึงกำรมี
เหตุและผลในกำรบริหำรชีวิตตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสมดุล
ต่อทั้งทรัพยำกรภำยในสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและศักยภำพของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต นำไปสู่กำรปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
จำกควำมส ำคั ญ ดั ง กล่ ำ ว ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ จึ ง ก ำหนดจั ด โครงกำรส่ ง เสริ ม
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้ำงสรรค์
กระทำควำมดี และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำให้แก่บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ อั นจะส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรยึดถือหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำง
กำรดำเนินชีวิตและรับรำชกำร
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดโครงการ
๒. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามที่เป้าหมายกาหนด
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่กาหนด
๒. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์
การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 มีกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมที่กำหนด
๓
 มีกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๕
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๙

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๗๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
กลยุทธ์ที่ ๓

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แผนงาน ๑

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่ อสังคม
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ
แผนงาน ๒

โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๑. โครงการด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
๓. โครงการด้านการพัฒนาชุมชนสาคัญบริเวณโดยรอบบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

หลักการและเหตุผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น กิจ กรรมเพื่อสั งคมและกิจ กรรมความรับผิ ด ชอบต่อสั งคมของส่ ว นราชการสั งกัดรัฐ สภา ซึ่งเป็ น
คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่มีอานาจทาหน้าที่ในการขับเคลื่อ นกิจกรรม CSR
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดแผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๒ แผน ประกอบด้วย
แผน ๑: ส่ งเสริ ม และสนับ สนุน ให้ บุ คคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจด้านกิจกรรมเพื่อ สั งคม
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผน ๒: การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
และเห็นความสาคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม และให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณประโยชน์หรือ
ชุมชนโดยรอบส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดเป้าหมายว่าข้าราชการของ
ส่ว นราชการสั งกัดรั ฐสภาจะต้องมีความตระหนักรู้และมีจิตใจในการมีส่ วนร่วมพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
และสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดกิจกรรมเพื่อดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยกาหนดโครงการ ดังนี้

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
โครงการที่ ๑ : โครงการด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกของบุคลากรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในการดาเนินงานหรือดาเนินชีวิตตามแนวทางที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
จานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๒ : โครงการด้านจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกระดับเห็นความสาคัญ
และเข้าร่วมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
จานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๓ : โครงการด้านการพัฒนาชุมชนสาคัญบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกแก่บุคลากรในการดาเนินงานเพื่อสังคมโดยรวมและสาธารณประโยชน์
๒. เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของส่ วนราชการสั งกัดรัฐ สภาต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสี ย
ที่อาศัยในชุมชนสาคัญบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
ร้อยละจานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๔ : โครงการด้ า นการพั ฒนาบุ ค ลากรและชุ มชนต้ น แบบตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกแก่บุคลากรในการดาเนินงานเพื่อสังคมโดยรวมและสาธารณประโยชน์
๒. เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของส่ วนราชการสั งกัดรัฐ สภาต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสี ย
ที่อาศัยในชุมชนสาคัญบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๘๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว.
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
ร้อยละจานวนโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผลผลิต
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถดาเนินกิจกรรม/
โครงการด้าน CSR ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
๒. รายงานผลการดาเนินการตามแผนฯ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่รายงานต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์
ข้าราชการ (กลุ่มเป้าหมาย) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
ต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
 ดาเนินการตามแผนการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
๑
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓
 ติดตามการดาเนินการแผนที่กาหนด บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
 รายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ตามแผนที่กาหนด และรายงานผลสารวจความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ
๕
ของข้าราชการ (กลุ่มเป้าหมาย) ต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการ ดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕ ต่อ ๓๒๘๘ - ๙๐

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๘๒

ปัจจัยความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนด คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ
ประกอบด้วย
ประการที่ ๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้ างความเข้าใจตั้งแต่ผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติงานและ
ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ประการที่ ๒ การสร้างความเข้าใจเพื่อให้การดาเนินการตามแผนและเงื่อนไขรายละเอียด
ในทุกประเด็นอย่างรอบคอบและมุ่งเน้นที่เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ประการที่ ๓ มีระบบการประสานงานเพื่อให้การทางานดาเนินการตามแผนเพื่อให้ได้ผลผลิต
เป็นรูปธรรมและรวดเร็ว มีกลไกการติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการติดตาม เป็นต้น
___________________________________________

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สว.)

๘๓

