
๑ 

 

ตารางรายงานการดําเนินการตามยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1  บริหารจัดการแผนกําลังคน ใหเหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการสังกัดรฐัสภา  
แผนงาน  การบริหารจัดการแผนกําลังคน ภายใตโครงสราง ระบบงานและอัตรากําลังที่มีประสทิธิภาพ มีความคุมคา สามารถรองรับสภาวการณในปจจุบันและอนาคต (โครงการรวม) 
โครงการ 
เตรียมการจดัทําแผน
กําลังคนของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๗ 
ผลผลิต 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา มี
แผนกําลังคน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ – ๒๕๖๗ 
 
 
 

ระดับคะแนน 1 
 จัดทําแผนกําลังคน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
ระดับคะแนน ๓ 
 ไดแผนกําลังคน 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 
ประกอบดวย 
๑) ดานการวางแผนการ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  
๒) ดานการพฒันา
บคุลากร  

ผลดําเนินการ  
๑. สํารวจกําลังคน (ขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ)  
ที่อยูในระบบ โดยขอมูลประกอบดวย 
   ๑) โครงสรางกําลังคน 
   - สายงาน 
   - ประเภท 
   - จํานวน  
   - ตําแหนง  
   - การกระจายตัวของอาย ุ
   - เพศ  
   - อายุราชการ  
   - วุฒิการศึกษา (ที่สําเรจ็การศึกษา) 
   - วุฒิการศึกษา (ตามมาตรฐานกําหนด

1 - - 1. ขอมูลกําลังคน
เชิงปริมาณ 
2. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํา/ปรับปรุงแผน
กําลังคนของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

   สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
ยังไมมผีลผลติ และ
ผลลัพธตามที่กําหนด 
เนื่องจากยังจัดทําแผน
กําลังคนไมแลวเสร็จ 
โดยปจจุบันอยู
ระหวางการรวบรวม
และวิเคราะห และ
พิจารณาจัดทําแผน
กําลังคน 



 ๒ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลลัพธ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภามี
แผนกําลังคน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  
เปนเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๓) ดานเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ  
๔) ดานการสืบทอด
ตําแหนง/การสรางความ
ตอเนื่องในการบริหาร
ราชการ  
๕) ดานการบริหาร
คาใชจายดานบุคลากร  
๖) ดานการตัดสินใจลด/
เพิม่กําลังคน  
 เสนอตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
ระดับคะแนน ๕  
 จัดทําขอเสนอ/
แนวทางในการนําแผน
กําลังคน เพื่อนําไปใช
เปนเครื่องมือ 
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  
อยางนอย ๑ ดาน เสนอ
ตอหัวหนาสวนราชการ 

ตําแหนง) 
   ๒) ความเคลื่อนไหว 
   - การเลื่อนตําแหนง 
   - การสญูเสยี (ตาย ลาออก โอน 
เกษียณอายรุาชการ) 
   ๓) การใชประโยชน การหมุนเวยีนงาน 
2. ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา/
ปรับปรุงแผนกําลังคนของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือดําเนินการศึกษา 
วิเคราะห จัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   - อยูระหวางรวบรวมขอมูลภารกิจงาน และ
ปริมาณงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา เพื่อประกอบการวิเคราะห
ขอมูล และจัดทําแผนกาํลังคนตอไป 
 



 ๓ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 2  ขับเคลื่อนระบบความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรของสวนราชการสังกัดรฐัสภาตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน 1  การดําเนินการและติดตามการนําระบบ (Career Path) ไปปฏิบัต ิ     
โครงการ 
การดําเนินการตามแผน
ระบบความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) 
กิจกรรม 
การดําเนินการตามระบบ
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
ผลผลิต 
รายงานผลการดําเนินการ
นําแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
ไปปฏิบตัิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ 
๑. บุคลากกลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจตอแผน
เสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ   
๒. สวนราชการใชระบบ
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 
ประกอบการตัดสินใจ 

ระดับคะแนน ๑ 
 จัดกิจกรรม
เสรมิสรางความรูความ
เขาใจระบบ
ความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ครบทุกสายงาน  
ระดับคะแนน ๓ 
 มีการพัฒนาบุคลากร
ครบทุกสายงานตาม
หลักสตูรที่สวนราชการ
กําหนดรวมกันตามแผน
เสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอ
แผนเสนทาง
ความกาวหนาในสาย
อาชีพ โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี ้

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนนที่ 1 
- สํานักบริหารงานกลางไดดําเนินการจัดทํา
แผนพบั “เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path)” เพื่อใชในการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ใหกับบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยไดดําเนินการแจงเวียน เมื่อวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ผานทางระบบ
สํานักงานอัตโนมตัิ (E – Office) Intranet 
สํานักบริหารงานกลาง Line @ Secretariat - 
Senate 1 รวมถึงไดดําเนินการเขยีนบทความ 
“เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Path) ของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา” ลง
ในจุลสาร บอกเลาขาว สนง. ปที่ ๘ ฉบับท่ี ๒ 
กุมภาพันธ๒๕๖๔ โดยไดดําเนินการเผยแพร
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และไดเผยแพร
คลิปวีดีโอเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career Path) 
ระดับคะแนนที่ 3    
- สํานักบริหารงานกลางไดดําเนินการจัดทํา
บันทึกขอความ ที่ สว 0003.03/.........ลง

  
ระดับคะแนนที่ 1 
- แผนพับ
“เสนทาง
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ 
(Career Path)” 
- จุลสาร บอกเลา
ขาว สนง. ปที่ ๘ 
ฉบับท่ี ๒ 
กุมภาพันธ๒๕๖๔ 
- คลิปวีดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................. 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 
หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๔ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
๓. สวนราชการมีอัตราการ
สูญเสียบุคลากรลดลง 

- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๖๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๖๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
 มีอัตราการสญูเสีย
บุคลากรลดลง (เทียบ
กับปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓)   
 รายงานผลการ
ดําเนินการนําแผน
เสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพไปปฏิบตัิ  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พรอม
ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ  
เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ

วันท่ี .......เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลกัสูตรที่ 
สวนราชการกําหนดรวมกันตามแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)                 
เพื่อใหสํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลกัสูตรที่ 
สวนราชการกําหนดรวมกันตามแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
ซึ่งจะใหรายงานผลการดําเนินการพัฒนาไปยัง
สํานักบริหารงานกลาง ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔     
ระดับคะแนน ๕ 
-  สํานักบริหารงานกลางไดจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของขาราชการมีตอเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา และได
ดําเนินการแจงเวียนแบบสาํรวจดกัลาว              
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 เพื่อให
ขาราชการในตําแหนงประเภทวิชาการ 
(จํานวน ๑๕ สายงาน) ในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในระหวางวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ – ๓ 
มีนาคม 2564 โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 
504 คน รวมตอบแบบสํารวจ จํานวน ๔๘๙ 
คน ซึ่งอยูระหวางการจดัทํารายงานผลการ

(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 



 ๕ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

สวนราชการสังกัด
รัฐสภา 

สํารวจ     

แผนงาน 2  การดําเนินการและติดตามการนําระบบสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ไปปฏิบัต ิ     
โครงการ 
การดําเนินการตามแผน
ระบบสบืทอดตําแหนง 
(Succession Plan) 
กิจกรรม 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา
พัฒนาเพื่อเตรียมความ
พรอมผูสืบทอดตําแหนง 
และสรรหา 
ผูสืบทอดตําแหนง 
(ผูอํานวยการสํานัก) ตาม
หลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที ่
สวนราชการกําหนด 
ผลผลิต 
รายงานผลการนําแผนสบื
ทอดตําแหนงไปปฏิบัติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ผลลัพธ 
๑. กลุมเปาหมายมีความพึง

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนเตรียมความ
พรอมผูสืบทอดตําแหนง
ในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานัก  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 มีแผนการพัฒนา
ขาราชการ
กลุมเปาหมายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และมแีนว
ทางการหมุนเวียนงาน
ตามความเหมาะสม 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามแผน
ดําเนินการที่กําหนด 
ตามระดับคะแนนที่ ๑ 
 
 
 

ผลดําเนินการ  
1. มีคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
ที่ 661/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูสืบทอดตําแหนงผูอํานวยการสํานัก 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวนัที่ 25 
มีนาคม 2564 
2. คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณากําหนดแผนเตรียมความพรอม 
ผูสืบทอดตําแหนงในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานัก ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการสรรหา 
ผูสืบทอดตําแหนงผูอํานวยการสาํนัก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ไดดําเนินการจดัทํา
แผนพัฒนาขาราชการกลุมเปาหมาย รวมถึงมี
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ 
การปฏิบัติงานดานนิติบญัญตัิและการติดตาม
งานตามยุทธศาสตรชาติ กิจกรรม  
“การฝกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพฒันา 
ผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร”  

1 - - 1. คําสั่งสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
ที่ 661/2564 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสรร
หาผูสืบทอด
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ลงวันท่ี 25 
มีนาคม 2564 
2. แผนเตรียมความ
พรอมผูสืบทอด
ตําแหนงในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. โครงการพัฒนา 
“การฝกอบรมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อ
พัฒนา 

   สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
ยังไมมผีลผลติ และ
ผลลัพธตามที่กําหนด 
เนื่องจากอยูระหวาง
การดําเนินการสรรหา
ผูสืบทอดตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และจะ
ดําเนินการสอบถาม
ความพึงพอใจของ
บุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอ 
การดําเนินการตาม
แผนสืบทอดตําแหนง 



 ๖ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พอใจตอการดําเนินการตาม
แผนสืบทอดตําแหนง  
๒. สวนราชการฯ นําขอมลู
บุคลากรทีผ่านการพัฒนา
ตามระบบสืบทอดตําแหนงฯ 
ไปใชประกอบการพิจารณา
เพื่อแตงตั้งบุคคลใหดาํรง
ตําแหนงเปาหมาย 
(ผูอํานวยการสํานัก) 

ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอ 
การดําเนินการตามแผน 
สืบทอดตําแหนง (วัด
เฉพาะผูบังคับบญัชา
กลุมงานที่ไดเขารวม
ตามแผน 
สืบทอดตําแหนง)  
โดยมเีกณฑการให
คะแนน ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๖๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๖๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
 นําขอมูลบุคลากรที่
ผานการพัฒนาตาม
ระบบสบืทอดตําแหนงฯ 
ไปใชประกอบการ

โดยกลุมเปาหมายเปนผูสืบทอดตาํแหนง
ผูอํานวยการสํานักที่ไดรับการขึ้นบัญชีท้ังหมด 
ซึ่งจะจัดในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2564  
 
 

ผูสืบทอดตําแหนง
ผูบริหาร” 



 ๗ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พิจารณาเพื่อแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนง
เปาหมาย (ผูอํานวยการ
สํานัก) 
 รายงานผลการ
ดําเนินการนําแผนสืบ
ทอดตําแหนงไป
ดําเนินการ พรอมปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เสนอตอหัวหนาสวน
ราชการ 

แผนงาน 3  การดําเนินการและติดตามการนําระบบบริหารขาราชการผูมีศกัยภาพสูง (Talent Management) ไปปฏิบัต ิ
โครงการ 
ดําเนินการตามแผนระบบ
บริหารขาราชการผูมี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management) 
กิจกรรม 
การดําเนินการและตดิตาม
การนําระบบบริหาร
ขาราชการผูมีศักยภาพสูง
(Talent Management) 
ไปปฏิบตั ิ
 

ระดับคะแนน 1  
 มีแผนการ
ประชาสมัพันธ การ
คัดเลือก และการพัฒนา 
ขาราชการเขาสูระบบ
ขาราชการผูมีศักยภาพ
สูง 
ระดับคะแนน ๓  
 ดําเนินการ
ประชาสมัพันธ คัดเลือก 
และพัฒนาขาราชการผู
มีศักยภาพสูง  

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน 1 
-มีแผนการประชาสมัพันธ การคัดเลือก และ
การพัฒนาขาราชการเขาสูระบบขาราชการผูมี
ศักยภาพสูง  
ระดับคะแนน ๓ 
- ดําเนินการประชาสัมพันธ การคดัเลือก และ
พัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูง รวมถึงการ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานการวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยรวมกับ
สํานักบริหารงานกลางในกิจกรรม “ผูบริหาร

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 
หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๘ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

 
ผลผลิต 
รายงานผลการนําระบบ
ขาราชการผูมีศักยภาพสูงไป
ปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ  
๑. ขาราชการผูมีศักยภาพ
สูงไดรับการพัฒนาตาม
กรอบการสั่งสม
ประสบการณที่กําหนดไว 
๒. ขาราชการผูมีศักยภาพ
สูงผานการประเมินตาม
เกณฑที่กําหนดไว 
๓. บุคลากรที่ม ี
สวนเกี่ยวของ  
(ผูบริหารของ 
สวนราชการฯ) มีความพึง
พอใจตอระบบบริหาร
ขาราชการผูมีศักยภาพสูง 

ตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ รวมทั้ง
มอบหมายงานพิเศษ  
อยางนอย ๑ โครงการ  
 มีแผนเตรียมความ
พรอมสําหรับขาราชการ
ที่สนใจจะเขารวมระบบ
ขาราชการผูมีศักยภาพ
สูง (Talent 
Management) 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระดับคะแนน ๕  
 รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีสวน
เกี่ยวของตอระบบ
บริหารขาราชการผูมี
ศักยภาพสูง โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๖๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 

พบบุคลากร” จํานวน ๑๙ ครั้ง ระหวางวันที่ 
๕ มีนาคม – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเปน
กิจกรรมทีผู่บริหารไดพบปะพูดคุยกับบุคลากร
สํานักตาง ๆ โดยจะหมุนเวียนทุกสํานักในทุก
สัปดาห ซึ่งคาดวาจะสามารถประชาสมัพันธ
การคัดเลือก และการพัฒนาฯ ใหแก
ขาราชการในสังกัด รวมถึงเพื่อใหขาราชการที่
สนใจไดเตรียมความพรอมสําหรับตนเองใน
การสมคัรเขาสูระบบฯ  
- พิจารณาแนวทางการดาํเนินการตามระบบฯ
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการ
ขาราชการผูมีผลสมัฤทธ์ิสูง (HiPPS) เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการปรับปรุงใหการดําเนินการ
เกิดประสิทธิภาพและเกดิความพึงพอใจตอ
บุคลากรที่มสีวนเกี่ยวของตอระบบบริหาร
ขาราชการผูมีศักยภาพสูง 
 



 ๙ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๐.๗๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการศึกษา
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา โดยเปรียบเทียบ
กับการบริหารจัดการคน
ดีคนเกงของฝายบรหิาร 
เชน ผูนําคลื่นลูกใหม  
(New Wave Leader) 
/ ขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) / นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม 
(นปร.) เปนตน เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา 

แผนงาน 4  การดําเนินการและติดตามการนําระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ไปปฏิบัต ิ(โครงการรวม) 
โครงการ 
ขยายผลการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ

ระดับคะแนน ๑  
 จัดทําแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑  
- ดําเนินการศึกษาและจดัทํารางแผนแผนการ

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี

1. 
2.  
๓. 

 



 ๑๐ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

สังกัดรัฐสภา (Job 
Rotation) 
กิจกรรม 
ดําเนินการขยายผลการนาํ
แผนไปปฏิบัต ิ
ในกลุมขาราชการสายงาน
อื่น ๆ 
ผลผลิต 
รายงานผลการนําแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภาไปปฏิบัติ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
ผลลัพธ 
๑. กลุมเปาหมายมีความพึง
พอใจตอการดําเนินการ 
ตามแผนการหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรมีความสามารถ
และรอบรู 
ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ทําให
การบริหารกําลังคนมีความ

ในกลุมขาราชการบรรจุ
ใหม  
 จัดทํากรอบการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ขาราชการตามสายงาน 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตาม
แผนการหมุนเวยีนการ
ปฏิบัติงานในกลุม
ขาราชการบรรจุใหม 
ดําเนินการหมุนเวียน
การปฏิบัตริาชการ
ขาราชการตามสายงาน  
อยางนอย ๔ สายงาน 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอการ
ดําเนินการ 
ตามแผนการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน โดยมี
เกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 

หมุนเวียนการปฏิบัติงานในกลุมขาราชการ
บรรจุใหม  รวมถึงการจัดทํารางกรอบการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานขาราชการตามสาย
งาน ๔ สายงาน 
- กําหนดนัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1/2564 วันจันทรที่ 19 เมษายน 2564 
เพื่อพิจารณา 
(๑) ราง แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานใน
กลุมงานขาราชการบรรจุใหม 
(๒) รางกรอบการจดัทําสายงานท่ีจะหมุนเวยีน
การปฏิบัติงานขาราชการตามสายงานอยาง
นอย 4 สายงาน 
 

ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 
หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 



 ๑๑ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

คลองตัว ๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการนํา
แผนการหมุนเวยีนการ
ปฏิบัติงานของสวน
ราชการสังกดัรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พรอม 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  
เสนอตอหัวหนา 
สวนราชการ 

กลยุทธท่ี 3  เสรมิสรางระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อใหไดบุคลากรตรงตามความตองการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน 1  การพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และดําเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเกง ใหเขามาปฏิบัตงิานกับสวนราชการสังกัดรฐัสภา (โครงการรวม) 
โครงการ 
การพัฒนา หลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรรหา 
และดึงดดู “คนดี คนเกง” 

ระดับคะแนน ๑  
 ศึกษา วิเคราะห
แนวทางการสรรหาเชิง
รุกของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา : การ

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑  
- สํานักบริหารงานกลางรวมกับสํานัก
ประชาสมัพันธดําเนินการศึกษารปูแบบการ
ประชาสมัพันธและสรางภาพลักษณองคกร 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๑๒ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ใหเขามาปฏิบตัิงานกับสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ตาม
แนวทาง 
การสรรหาเชิงรุก 
ผลผลิต 
สวนราชการสังกัดรัฐสภามี
การศึกษา วิเคราะห  
และกําหนดวิธีการตามแนว
ทางการสรรหาเชิงรุก โดย
การประชาสัมพันธ และ
สรางภาพลักษณองคกร 
ผลลัพธ 
๑. มีการนาํ 
แนวทางการสรรหาเชิงรุกใน
การสรรหาบุคคลเขามา
ปฏิบัติงาน 
ในสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยการประชาสัมพันธ และ
สรางภาพลักษณองคกร 
ไปดําเนินการ 
๒. กลุมเปาหมายมีการรับรู
ภาพลักษณขององคกร 

ประชาสัมพันธและสราง
ภาพลักษณองคกร 
เพื่อใหสวนราชการสังกัด
รัฐสภา 
นําไปปฏิบตัิใชในการ
ดึงดูดคนดี คนเกงใหเขา
มาปฏิบัติงานกับสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
 จัดทําแผนแนวทาง
สรรหาเชิงรุกของ 
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา : การ
ประชาสัมพันธและสราง
ภาพลักษณองคกรที่สวน
ราชการฯ  
ที่เห็นวาจําเปน/
เหมาะสม 
ระดับคะแนน ๓ 
 นําวิธีการตาม
แนวทางสรรหาเชิงรุก
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา : การ
ประชาสมัพันธและสราง
ภาพลักษณองคกรที่สวน

โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไปที่มา
สมัครเขารับการสรรหาขาราชการในตําแหนง
ประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป 
รวมถึงการสอบคดัเลือกจางเหมาบริการเพื่อ
เสรมิงานดานนิติบญัญตัิ ในชวงระหวางเดือน
เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 



 ๑๓ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ราชการฯ  
ที่เห็นวาจําเปน/
เหมาะสม ไปปฏิบตั ิ
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละการรับรูของ
กลุมเปาหมายที่มตีอ
ภาพลักษณขององคกร  
โดยมเีกณฑการประเมิน 
ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการตามแนว
ทางการสรรหาเชิงรุก
ของสวนราชการ 
สังกัดรัฐสภา : การ
ประชาสมัพันธและสราง
ภาพลักษณองคกร 



 ๑๔ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พรอมปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะเสนอตอ
คณะกรรมการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

แผนงาน 2  การพัฒนาวิธีการและดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ัง เพ่ือใหไดบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนง (โครงการรวม) 
โครงการ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา
ดําเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑและคูมือการ
คัดเลือกบุคคล 
เขาสูตําแหนงนักกฎหมาย
นิติบัญญตัิ  
ชั้นที่ ๒ 
ผลผลติ 
๑. สวนราชการสังกัดรัฐสภา
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
คูมือ 
การคัดเลือกบุคคลเขาสู
ตําแหนงนักกฎหมายนิติ
บัญญัตไิดอยางถูกตอง  

ระดับคะแนน ๑  
 มีแผนการดําเนินการ
คัดเลือกนักกฎหมายนติิ
บัญญัต ิ
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑและคูมือ
คัดเลือกบุคคลเขาสู
ตําแหนงนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ ชั้นที่ ๒ 
ระดับคะแนน ๕ 
 ไดบุคคลมาดํารง
ตําแหนงนักกฎหมายนติิ
บัญญตัิ ชั้นที่ ๒ ที่
เหมาะสมและมีคณุภาพ 

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 
หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๑๕ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

และเปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
๒. รายงานผลการคัดเลือก
บุคคลเขาสูตําแหนงนัก
กฎหมายนติิบัญญัต ิ
ผลลัพธ 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ ช้ันที่ 
๒ มีคณุสมบตั ิ
ที่เหมาะสมและมีคณุภาพ 

 จัดทํารายงานผลการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนติิบัญญัติ 
พรอมปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 
เสนอตอหัวหนาสวน
ราชการ 

กลยุทธท่ี 4  เสริมสรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)     
แผนงาน  การติดตามการดําเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน     
โครงการที่ ๑  
การดําเนินการปรับปรุง/
แกไข/กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตามระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานท่ี
ไดจากผลจากการศึกษา 
ผลผลิต 
๑.คูมือการดําเนินการตาม
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : 
PMS) ของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภาที่ปรับปรุงแลว 

ระดับคะแนน ๑  
 มีแผนการดําเนินงาน
นําขอเสนอการทบทวน/
ปรับปรุงระบบการ
บริหารผล 
การปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management System 
: PMS)  
และการบริหารวงเงิน
งบประมาณการเลื่อน
เงินเดือนไปใชในการ
เลื่อนเงินเดือน ประจําป

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 
หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๑๖ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๒.รายงานผลการดําเนินการ
ตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : 
PMS) และการบรหิารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อน
เงินเดือน ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่
ปรับปรุงแลว 
ผลลัพธ 
๑. สวนราชการฯ นําระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : 
PMS) และการบรหิารวงเงิน
งบประมาณ 
ในการเลื่อนเงินเดือนที่
ปรับปรุงแลว ไปใช 
๒. บุคลากรกลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจตอการนํา
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : 
PMS)  

งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 สรางความรูความ
เขาใจของบุคลากรที่มี
ตอระบบ 
ระดับคะแนน ๓  
 ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดในระดับคะแนน
ที่ ๑  
 นําระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance 
Management System 
: PMS) และการบรหิาร
วงเงินงบประมาณใน
การเลื่อนเงินเดือน 
ที่ปรับปรุงแลว ไปใช 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอการ
นําระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
(Performance 



 ๑๗ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

และการบริหารวงเงิน
งบประมาณ 
ในการเลื่อน
เงินเดือน 

Management System 
: PMS) และการบรหิาร
วงเงินงบประมาณใน
การเลื่อนเงินเดือนท่ี
ปรับปรุงแลวไปใช โดยมี
เกณฑการประเมิน ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  
(Performance 
Management System 
: PMS) และการบรหิาร
วงเงินงบประมาณใน
การเลื่อนเงินเดือน 
ประจําปงบประมาณ 



 ๑๘ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ที่ปรับปรุงแลว พรอม
ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะเสนอตอ
คณะกรรมการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา  

โครงการที่ ๒  
ติดตามการเชื่อมโยงระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ผลผลิต 
๑. สวนราชการสังกัดรัฐสภา
มีระบบจดัทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เชื่อมโยง
ระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (PMS) แบบ
ออนไลน   
๒. สวนราชการสังกัดรัฐสภา
มีระบบการตดิตามการ

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการเชื่อมโยง
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) แบบออนไลน 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบดวย  
- การพัฒนาระบบการ
จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ที่
เชื่อมโยงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ 
หรือไม หากยัง
ไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๑๙ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พัฒนารายบุคคล (Follow 
up) เชื่อมโยงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
(PMS) แบบออนไลน 
๓. สวนราชการสังกัดรัฐสภา
มีคูมือการจดัทําแผนพัฒนา
รายบุคคลและคูมือการ
ติดตาม 
การพัฒนารายบุคคล 
เชื่อมโยงระบบการบรหิาร
ผลการปฏิบตัิงานแบบ
ออนไลน โดยมีรายละเอียด
หลักสตูรตามแผนพัฒนา
บุคลากร ความจําเปน 
และภารกิจขององคกร 
ผลลัพธ 
๑. กลุมเปาหมายมีความพึง
พอใจตอระบบ 
การเชื่อมโยงแผนพัฒนา
รายบุคคลกับระบบ 
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานแบบออนไลน  
๒. สวนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถติดตาม 

(PMS) แบบออนไลน 
และการจัดทําคูมือฯ 
- การพัฒนาระบบการ
ติดตามผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล แบบออนไลน
และจัดทําคูมือฯ 
ระดับคะแนน ๓ 
 มีการดาํเนินการตาม
แผนการเชื่อมโยงระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) แบบออนไลน 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
 มีการจดัทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
และมีการตดิตามผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล แบบออนไลน 
ระดับคะแนน ๕ 



 ๒๐ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

การพัฒนารายบุคคล โดย
เชื่อมโยงระบบ 
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานแบบออนไลน 
 
 

 รอยละความพึง
พอใจของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอ
ระบบการเชื่อมโยง
แผนพัฒนารายบุคคล
กับระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานแบบ
ออนไลน  
โดยมเีกณฑการให
คะแนน ดังนี ้
 - รอยละ ๖๕ ได
คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - รอยละ ๗๐ ได
คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - รอยละ ๗๕ ได
คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - รอยละ ๘๐ ได
คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอม
ปญหา อุปสรรค เสนอ
ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ



 ๒๑ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

สวนราชการสังกัด
รัฐสภา 

กลยุทธท่ี 5  สงเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลดานทรัพยากรบุคคล     
แผนงาน  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหทันสมัย ครบถวน และเปนปจจุบัน 
โครงการ 
บูรณาการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลบุคลากรของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ผลผลิต  
๑. รายงานการติดตามผล
การใชงานระบบ  
Web Service ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
๒. รายงานผลการนําเขา
ขอมูลที่ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
ผลลัพธ 
บุคลากรกลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจตอขอมูลที่
เชื่อมโยงโดยระบบ Web 

ระดับคะแนน ๑ 
มีแผนการนาํเขาขอมลู
ในระบบฐานขอมูลดาน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินการนําเขา/
ปรับปรุงขอมูลบคุลากร
ใหครบถวนทันสมัย 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอ
ขอมูลที่เช่ือมโยง 
โดยระบบ Web 
Service โดยมเีกณฑ
การใหคะแนน ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑  
 1. มีแผนการนําเขาขอมลูในระบบฐานขอมูล
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดบักรม (Departmental 
Personnel Information System: 
DPIS ) 
๒. มีการดําเนินการนําเขา/ปรับปรุงขอมูล
บุคลากรใหครบถวนทันสมยั 
 

 
๓ 

 
1. มีแผนการ
นําเขาขอมูลใน
ระบบฐานขอมลู
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากร
บุคคลระดบั
กรม 
(Department
al Personnel 
Information 
System: DPIS 
) 
๒. มีการ
ดําเนินการนําเขา/

 
1. นําแผนไป
ปฏิบัติในการ
นําเขาขอมูลใน
ระบบฐานขอมลู
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากร
บุคคลระดบั
กรม 
(Departme
ntal 
Personnel 
Information 
System: 
DPIS ) 

 
1. แผนการนําเขา
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลดาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล
ระดบักรม 
(Departmental 
Personnel 
Information 
System: DPIS ) 
๒. รายงานในระบบ

ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล

 



 ๒๒ 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คําอธิบายคาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

Service  
 

๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมปญหา 
อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  
เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา 

ปรับปรุงขอมูล
บุคลากรให
ครบถวนทันสมัย 
 

๒. ขอมูล
บุคลากรให
ครบถวนทันสมัย
สามารถนํา
ขอมูลไปใช
ประโยชนได 
 

ระดบักรม 
(Departmental 
Personnel 
Information 
System: DPIS ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนและผลักดันใหทรัพยากรบุคคลเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1  ขับเคลื่อนและผลักดันดานคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมใหมีผูนําตนแบบทางจริยธรรม     
แผนงาน 1  การดําเนินการตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและผลกัดันการปฏิบัติ ตามประมวลจรยิธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีผูนําตนแบบทางจริยธรรม (โครงการรวม) 
โครงการ 
๑. โครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปรงใส 
๒. โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา  
๓. โครงการคัดเลือก
บุคลากรผูมีคณุธรรม
และจริยธรรมดเีดนตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
๔. โครงการคัดเลือก
สํานักที่มีผลงานดานการ
สงเสริมตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา 

ระดับคะแนน ๑  
 มีแผนการดําเนินกจิกรรม
ตามยุทธศาสตรขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ที่กําหนด 
ระดับคะแนน ๕ 
 จํานวนบุคลากรที่ฝาฝน
การปฏิบัตปิระมวล
จริยธรรมฯ ตามมติของ

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑  
๑. มีแผนการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภามาตรฐาน 
ทางจริยธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยนําผลดําเนินกิจกรรมที่ผานมา 
หรือผลการวิจัยทีเ่กี่ยวของ มากําหนด 

- มีแผนสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ดานคุณธรรม และความโปรงใสของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- มีแผนบูรณาการสงเสริม สนับสนุน การ
ดําเนินการดานคณุธรรมและจรยิธรรม ความ
โปรงใสและการตอตานการทุจริตของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

๑. แผนสงเสริม 
สนับสนุน การ
ดําเนินการดาน
คุณธรรม และ
ความโปรงใสของ
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๒. แผนบรูณา
การสงเสริม 
สนับสนุน การ
ดําเนินการดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม ความ
โปรงใสและการ
ตอตานการทุจริต
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 

 



 ๒๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

และความโปรงใสของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
๕. โครงการวันแหง
คุณธรรมและเครือขาย
คุณธรรมและความ
โปรงใส (โครงการขยาย
ผลการนําคณุธรรมและ
จริยธรรมมาเผยแพร 
เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
ผลผลิต 
๑. การคดัเลือกและยก
ยองผูมีคุณธรรม  
และจริยธรรมดเีดนของ
สํานักงาน 
และประกาศยกยองให
ทราบโดยทั่วกัน 
๒. รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม

คณะกรรมการจรยิธรรม
ขาราชการรัฐสภา โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
- ๓ คนขึ้นไป ได ๐.๒๕ 
คะแนน 
- ๒ คน ได ๐.๕๐ คะแนน 
- ๑ คน ได ๐.๗๕ คะแนน 
- ๐ คน ได ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
และผลักดัน 
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ พรอมปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่น
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

  ๑.๑ จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผน
บูรณาการ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และ
การตอตานการทุจรติของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กลุมเปาหมาย :  
๑.ผูบริหาร  
๒. คณะกรรมการสงเสริมสนับสนนุการ
ดําเนินการดานคณุธรรมจรยิธรรมและความ
โปรงใสของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๓.คณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองคกร 
STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต สงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
๔. คณะทํางานขับเคลื่อนองคกร STRONG 
จิตพอเพียงตานทุจรติ สงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จํานวน ๑๑๐ คน ซึ่งมีผูเขารวมสมัมนา 
จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๗๓ 

๒๕๖๔ 
๓. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 
สงเสริม สนับสนุน 
การดําเนินการ 
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ความโปรงใส ของ
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ 
๒๕๖๔ 
๔. คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาแผน
บูรณาการสงเสรมิ 
สนับสนุน การ
ดําเนินการดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม ความ
โปรงใสและการ
ตอตานการทุจริต 
และกําหนดแนว
ทางการคัดเลือก



 ๒๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ขาราชการรัฐสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. กิจกรรมการเผยแพร 
ประชาสมัพันธ ผูที่ไดรับ 
การยกยองเชิดชูเกียรติ
ผานชองทางตาง ๆ 
ผลลัพธ 
สวนราชการสังกัด
รัฐสภาไมพบกรณฝีาฝน
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา 

ระยะเวลา/สถานที่ : 
วันพุธท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๓๐  นาฬิกา ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๒ 
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาเกยีกกาย 
การประเมินผล :  
ผลผลิต : บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
คิดเปนรอยละ ๙๒.๗๓ 
ผลลัพธ :  บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
มีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย/
แผนการดําเนินการดานคุณธรรมและความ
โปรงใสคิดเปนรอยละ ๗๗.๔๕  
     
๒. โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรให
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา :  อยูระหวางดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย : บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา จํานวน ๑๐๐ คน (ผูไดรับ
การเสนอช่ือเปนขาราชการเปนผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมดเีดนของแตละสํานกั)  
ระยะเวลา/สถานที่ : ระหวางเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๔  / สัมมนา ณ สถานที่ภายใน
กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการ

ขาราชการผูมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน 
ตรวจสาํนักท่ีมี
ผลงานสงเสรมิ
ตามประมวล
จริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา
และความโปรงใส 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑. โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
จริยธรรม ธรรมาภิ
บาลและความ
โปรงใส 
- เอกสารขออนุมัติ
จัดโครงการ 
- รายละเอียด
โครงการ 
 
๒. โครงการ
สงเสริมและ



 ๒๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

รัฐสภา/องคกรตนแบบคุณธรรม ณ กรุงเทพฯ 
หรือปริมณฑล 
การประเมินผล : 
ผลผลิต : บุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา คิดเปนรอยละ ……. 
ผลลัพธ :  บุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เขารวมโครงการไดปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา คิดเปน
รอยละ ...... 
     
๓. โครงการคัดเลือกบุคลากรผูมคีุณธรรม
และจริยธรรมดีเดนตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา :  อยูระหวางดําเนินการ 
          ๑. มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนกุรรมการ
พิจารณาแผนบูรณาการสงเสรมิ สนับสนุน 
การดําเนินการดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต และ
กําหนดแนวทางการคัดเลือกขาราชการผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน ตรวจสํานักท่ีมี
ผลงานสงเสรมิตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พัฒนาบุคลากรให
ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 
 
๓. โครงการ
คัดเลือกบุคลากรผู
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน
ตามประมวล
จริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 
 
๔. โครงการ
คัดเลือกสํานักที่มี
ผลงานดานการ
สงเสริมตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา 



 ๒๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

         ๒. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนบูรณา
การ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดาน
คุณธรรม จรยิธรรม ความโปรงใส และการ
ตอตานการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกขาราชการผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน และการตรวจ
สํานักที่มีผลงานสงเสรมิตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
         ๓. แจงเวียนใหสํานัก/กลุมรับทราบ
ระยะเวลาการดําเนินการและหลักเกณฑ 
คัดเลือกขาราชการผูมีคณุธรรมและจริยธรรม
ดีเดนและการตรวจสํานักที่มผีลงานสงเสริม
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและ
ความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกขาราชการรัฐสภา 
ผูมีคณุธรรมและจรยิธรรมดีเดน และสาํนักท่ีมี
ผลงานดานการสงเสรมิตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
        ๔. คณะทํางานขับเคลื่อนองคกร 
STRONG จิตพอเพียงตานทุจริตสงเสริม

และความโปรงใส
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 
 
๕. โครงการวัน
แหงคุณธรรมและ
เครือขายคณุธรรม
และความโปรงใส 
(โครงการขยายผล
การนําคุณธรรม
และจริยธรรมมา
เผยแพร เพื่อ
นําไปสูการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร) ใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 



 ๒๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

คุณธรรมและความโปรงใสของสํานัก/กลุม  
อยูระหวางดําเนินการคดัเลือกขาราชการ
รัฐสภาผูมคีุณธรรมจริยธรรมดีเดนของสํานกั/
กลุม 
กลุมเปาหมาย : บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาทีไ่ดรบัการเสนอช่ือเพื่อ
ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรผูยดึมั่น 
และปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระยะเวลา/สถานที่ : ระหวางเดือนมีนาคม – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ณ สํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา 
การประเมินผล : อยูระหวางดําเนินการ 
ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสงบุคลากรเขารวมกิจกรรม
คัดเลือกขาราชการผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดน คิดเปนรอยละ.........................(ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการรอยละ ๘๐) 
ผลลัพธ :  บุคลากรที่ไดรับการเสนอช่ือเปน
ขาราชการผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดนมี
ขวัญกําลังใจในการประพฤติปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา คิดเปน
รอยละ.........................(ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการรอยละ ๘๕) 
 



 ๒๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๔. โครงการคัดเลือกสํานักที่มีผลงานดาน
การสงเสริมตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใสของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา :  อยูระหวาง
ดําเนินการ 
      ๑. มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแผนบูรณาการสงเสรมิ สนับสนุน 
การดําเนินการดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต และ
กําหนดแนวทางการคัดเลือกขาราชการผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน ตรวจสํานักท่ีมี
ผลงานสงเสรมิตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ๒. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนบูรณา
การ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดาน
คุณธรรม จรยิธรรม ความโปรงใส และการ
ตอตานการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกขาราชการผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน และการตรวจ
สํานักที่มีผลงานสงเสรมิตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
         ๓. แจงเวียนใหสํานัก/กลุมรับทราบ



 ๓๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ระยะเวลาการดําเนินการและหลักเกณฑ 
คัดเลือกขาราชการผูมีคณุธรรมและจริยธรรม
ดีเดนและการตรวจสํานักที่มผีลงานสงเสริม
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและ
ความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมคีุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน และสํานักท่ีมีผลงานดานการ
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กลุมเปาหมาย : หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ทุกหนวย 
ระยะเวลา/สถานที่ : ระหวางเดือนมีนาคม – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
การประเมินผล : อยูระหวางดําเนินการ 
ผลผลิต : หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสงบุคลากรเขารวมคัดเลือก
สํานักที่มีผลงานดานการสงเสริมตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใสเขา
รวมคัดเลือกสํานักที่มีผลงานดาน 
การสงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา คิดเปนรอยละ.........................(ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการรอยละ ๘๐) 



 ๓๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลลัพธ :  สํานักที่เขารวมคดัเลือกสํานักที่มี
ผลงานดานการสงเสรมิตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส ประจาํป
งบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจัดทาํรายงาน
และเอกสารหลักฐานแสดงถึงการงเสริมใหมี
การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา คิดเปนรอยละ.........................(ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการรอยละ ๘๕) 
  
๕. โครงการวันแหงคุณธรรมและเครือขาย
คุณธรรมและความโปรงใส (โครงการขยาย
ผลการนําคุณธรรมและจริยธรรมมาเผยแพร 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานของบคุลากร) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ :  อยูระหวาง
ดําเนินการ 
๑. มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนบูรณาการสงเสริม สนับสนุน การ
ดําเนินการดานคณุธรรมและจรยิธรรม ความ
โปรงใสและการตอตานการทุจริต และกําหนด
แนวทางการคัดเลือกขาราชการผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมดเีดน ตรวจสํานักท่ีมีผลงาน
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภาและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ๒. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนบูรณา



 ๓๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

การ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดาน
คุณธรรม จรยิธรรม ความโปรงใส และการ
ตอตานการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกขาราชการผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน และการตรวจ
สํานักที่มีผลงานสงเสรมิตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาและความโปรงใส 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
         ๓. แจงเวียนใหสํานัก/กลุมรับทราบ
ระยะเวลาการดําเนินการและหลักเกณฑ 
คัดเลือกขาราชการผูมีคณุธรรมและจริยธรรม
ดีเดนและการตรวจสํานักที่มผีลงานสงเสริม
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาและ
ความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกขาราชการรัฐสภาผูมคีุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน และสํานักท่ีมีผลงานดานการ
สงเสริมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภาและความโปรงใส พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          ๔. คณะทํางานขบัเคลื่อนองคกร 
STRONG จิตพอเพียงตานทุจริตสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสของสํานัก/กลุม  
อยูระหวางดําเนินการคดัเลือกขาราชการ



 ๓๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

รัฐสภาผูมคีุณธรรมจริยธรรมดีเดนของสํานัก/
กลุม 
กลุมเปาหมาย : บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา จํานวน ๒๕๐ คน 
ประกอบดวย 

๑. บุคลากรทีไ่ดรบัการคดัเลือกเปน
ขาราชการเปนผูมีคณุธรรมและจรยิธรรมดีเดน 

๒. หนวยงานที่ไดรับคัดเลือกเปนสํานกั
ที่มีผลงานสงเสริมดานการปฏบิัตติามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภา 

๓. ผูบริหารและบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ระยะเวลา/สถานที่ : ระหวางกรกฎาคม– 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
การประเมินผล : อยูระหวางดําเนินการ   
ผลผลิต : บุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
วันแหงคุณธรรม คิดเปนรอยละ ……. 
...................(ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
รอยละ ๘๐) 
ผลลัพธ :  บุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการโครงการ คิดเปนรอยละ
.........................(ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ



 ๓๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

รอยละ ๘๕) 
แผนงาน 2  การดําเนินการตามหลักสูตรการสรางเสริมจริยธรรม     
โครงการ 
สงเสริมการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองคกร
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา
และคานิยมรวมของ
สวนราชการสังกัด
รัฐสภาเพื่อนําไปสูการ
บรรลเุปาหมายของ
องคกร 
ผลผลิต 
๑. มีการดําเนิน
กิจกรรมตามหลักสตูร
การสรางเสริม 
จริยธรรมไดอยาง
ครบถวน  
๒. รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
หลักสตูรการสราง
เสรมิจริยธรรม 
ผลลัพธ 
๑. บุคลากรของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนปฏิบัติการตาม
หลักสตูรการสรางเสริม
จริยธรรม และกําหนด
ประเด็นคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มเติมจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม หลักสตูรการสราง
เสรมิจริยธรรม ตามแผนที่
กําหนด 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละความรู ความ
เขาใจ ของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่มตีอคานิยม
องคกรและมีบทบาทในการ
กํากับ ขับเคลื่อน และ
พัฒนา การดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมใน
หนวยงาน โดยมเีกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้  
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. มีแผนการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภามาตรฐาน 
ทางจริยธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยนําผลดําเนินกิจกรรมที่ผานมา 
หรือผลการวิจัยทีเ่กี่ยวของ มากําหนด 

- มีแผนสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ดานคุณธรรม และความโปรงใสของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- มีแผนบูรณาการสงเสริม สนับสนุน การ
ดําเนินการดานคณุธรรมและจรยิธรรม ความ
โปรงใสและการตอตานการทุจริตของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

๑. แผนบรูณา
การสงเสริม 
สนับสนุน การ
ดําเนินการดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม ความ
โปรงใสและการ
ตอตานการทุจริต
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
๒.เอกสารขอ
อนุมัติจัดโครงการ 
๓. รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
๔.ผลการประเมิน
โครงการ 
 

 



 ๓๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

เปนคนดี มีคณุธรรม 
และปฏิบตัิตามคานิยม
องคกร 
๒. กลุมเปาหมายมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับคานิยม
องคกร และมีบทบาท
ในการกํากับ 
ขับเคลื่อน และพัฒนา 
การดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมใน
หนวยงาน 
 

๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการตามหลักสตูรการ
สรางเสริมจริยธรรม พรอม
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

กลุมเปาหมาย :  
ผูบริหารและผูบังคับบญัชากลุมงาน 
จํานวน ๑๐๐ คน ซึ่งมีผูเขารวมสมัมนา 
จํานวน ๙๘ คน คดิเปนรอยละ ๙๘.๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ : 
วนัพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  นาฬิกา  
ณ หองประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔  
อาคารรัฐสภาเกียกกาย 
การประเมินผล :  
ผลผลิต : บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๐ 
ผลลัพธ :  บุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในความสําคัญของการถอด
บทเรียนเพื่อขับเคลื่อนสูการเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบ เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 
๙๘.๐๐ 
- มีรายงานผลการดําเนินการตามหลักสตูรการ
สรางเสริมจริยธรรม พรอมปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ เสนอตอหัวหนาสวน
ราชการ 
 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการดานวินัยและการปองกันการกระทําผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 



 ๓๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

แผนงาน 1  การรณรงคสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการดานวินัยและการปองกันการกระทําผิดวินัยของบุคลากร (โครงการรวม) 
โครงการ 
รณรงคและสงเสริมการ
ปฏิบัติตนตามวินัย
ขาราชการรัฐสภาสามญั 
ผลผลิต 
๑. มีการเผยแพรความรู
ดานวินัยผานชองทาง
ตาง ๆ 
๒. ขอมูลสถิติจํานวน
กรณีการกระทําผิดทาง
วินัยของขาราชการ 
๓. รายงานผลการ
ประเมินความรูความ
เขาใจของขาราชการที่มี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของขาราชการ
ผลลัพธ 
๑. สวนราชการสังกัด
รัฐสภามีการดําเนินการ  
เพื่อรณรงคสงเสริม
มาตรการดานวินัยและ
การปองกันการกระทํา
ผิดกฎหมายที่เกีย่วกับ

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการดําเนินการ
รณรงคเรื่องวินัย 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการรณรงคและ
สงเสริมการปฏิบัตติามวินัย
ขาราชการรัฐสภาสามญั 
ตามแผนที่กําหนด อยาง
นอย ๒ รูปแบบ/ป 
ระดับคะแนน ๕ 
 จํานวนบุคลากรที่ฝาฝน
การปฏิบัตติามวินัย
ขาราชการรัฐสภาสามญั  
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
- ๓ คนขึ้นไป ได ๐.๒๕ 
คะแนน 
- ๒ คน  ได ๐.๕๐ คะแนน 
- ๑ คน  ได ๐.๗๕ คะแนน 
- ๐ คน  ได ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการทางวินัยเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรการบรหิาร

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๓๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

การทุจริตในภาครัฐ 
๒. จํานวนกรณีการ
กระทําผดิทางวินัยที่
เกี่ยวกับการทุจรติตอ
การปฏิบัตหินาที่ลดลง 

ทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
 

แผนงาน 2  การรณรงคสงเสริมมาตรการปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทจุริตในภาครัฐ     
โครงการ 
สงเสริมกระบวนการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
ผลผลิต 
บุคลากรเปาหมาย มี
ความรู ความเขาใจ 
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
และรับรูภัยของการ
ทุจริตในภาครัฐ เปนไป
ตามแผนที่กําหนด 
ผลลัพธ 
จํานวนกรณีการกระทํา
ผิดทางวินัยท่ีเกี่ยวกับ
การทุจริตตอการปฏิบัติ
หนาที่ลดลง 

ระดับคะแนน ๑ 
มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในการรณรงค
สงเสริมมาตรการปองกัน 
การกระทําผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการทุจรติในภาครัฐ 
ตามที่กําหนด โดยเพิ่ม
กลุมเปาหมาย และเครือขาย 
ในการดําเนินการจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ตามระดับคะแนนที่ ๑ 
ระดับคะแนน ๕ 
 จํานวนบุคลากรที่ฝาฝน

ผลดําเนินการ 
ระดับคะแนน ๑ 
๑. มีแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในการ
รณรงคสงเสริมมาตรการปองกันการกระทําผิด
กฎหมายที่เกีย่วกับการทุจริตในภาครัฐ  
ตามที่กําหนด โดยเพิม่กลุมเปาหมาย และ
เครือขายในการดําเนินการจากปงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. ดําเนินการตามแผนบรูณาการสงเสริม 
สนับสนุน การดําเนินการดานคณุธรรมและ
จริยธรรม ความโปรงใสและการตอตานการ
ทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี  
๑. โครงการสงเสริมกระบวนการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

- กิจกรรมการบรรยายและศึกษาดูงาน 
 ณ พิพิธภัณฑตานโกง 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหต ุ

๑. แผนบรูณา
การสงเสริม 
สนับสนุน การ
ดําเนินการดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม ความ
โปรงใสและการ
ตอตานการทุจริต
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําป 
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.เอกสารขอ
อนุมัติจัดโครงการ 
๓. รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
๔. ผลการประเมิน
โครงการ 

 



 ๓๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

การกระทําผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการทุจรติในภาครัฐ 
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
- ๓ คนขึ้นไป ได ๐.๒๕ 
คะแนน 
- ๒ คน  ได ๐.๕๐ คะแนน 
- ๑ คน  ได ๐.๗๕ คะแนน 
- ๐ คน  ได ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการพรอม 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

กําหนดจัด : ๒ รุน ดังนี ้
รุนที่ ๑ วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
รุนที่ ๒ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
กลุมเปาหมาย : บุคลากรทีไ่ดรับการบรรจุ
ใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ จํานวน ๑๑๑ 
คน โดยมผีูเขารวมโครงการ 
จํานวน ๑๑๐ คนคิดเปนรอยละ ๙๙.๑๐ 
การประเมินผล : 
ผลผลิต :  บุคลากรของสาํนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายไดเขารวม
โครงการจํานวน ๑๑๐ คน คิดเปนรอยละ 
๙๙.๑๐ 
ผลลัพธ :  ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในความสําคญัของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การตระหนกัถึงภัยการ
ทุจริต เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๕ และ
ตระหนักถึงโทษภยัการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๓ 
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการฝกอบรม ตามโครงการ
ดังกลาว ภายหลังจากการจัดฝกบอรมเสร็จสิ้น
แลว ๓ เดือน ซึ่งมผีลการประเมินเกี่ยวกับ 



 ๓๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

การตระหนักถึงโทษภัยการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ  
ระดับคะแนน ๕ 
๓. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ไมมีบุคลากร
ที่ฝาฝนการกระทําผิดกฎหมายทีเ่กี่ยวกับ 
การทุจริตในภาครัฐ โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
จํานวน ๐ คน ได ๑.๐๐ คะแนน 
๔. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการโครงการ ปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อเสนอ 
เลขาธิการวุฒสิภาเรียบรอยแลว 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

กลยุทธท่ี 3  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปรงใสของรัฐสภา     
แผนงาน 1  การดําเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรฐัสภา (โครงการรวมกัน)     
กิจกรรม 
การจัดทําแผนและ
กํากับ ติดตามการ
ดําเนินการตามแผน 
สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการดานคณุธรรม
และความโปรงใสของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ผลผลิต 
๑. แผนสงเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและ

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินการดานคุณธรรม
และความโปรงใส 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งมีการนําผลการวิเคราะห
ผลลัพธของการดําเนินการ 
ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะของการ

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๔๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ความโปรงใสของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน
สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการดานคุณธรรม
และ 
ความโปรงใสของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ 
๑. บุคลากรของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภามี
ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินการและการให
ความรู ตามแผนสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงาน 
ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ดําเนินการตามแผนสงเสรมิ
ฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
มาประกอบการดําเนินการ
จัดทําแผนดังกลาวฯ และ
จะตองผานความเห็นชอบ
จาก อ.ก.ร. และเสนอ ก.ร. 
ตามลาํดับระดับ 
ระดับคะแนน ๒ 
 ประชุมชี้แจง เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจให
ขาราชการรัฐสภาทั่วท้ัง
องคกรไดเขาใจและ
ตระหนักรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามแผนดังกลาว 
 รอยละของการรับรูและ
เขาใจของขาราชการรัฐสภา
เกี่ยวกับแผนสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินการ
ดานคุณธรรมฯ โดยมีเกณฑ
การประเมิน ดังน้ี 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๖๐ ไดคะแนน 
๐.๓๕ คะแนน 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 



 ๔๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๒. สวนราชการสังกัด
รัฐสภามีผลการ
ดําเนินการ 
ตามเกณฑคณุธรรมและ
ความโปรงใสในระดับ A 

รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๔๐ คะแนน 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๔๕ คะแนน 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๕๐ คะแนน 
ระดับคะแนนที่ ๓  
 รอยละของความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามแผน
สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการดานคณุธรรมฯ 
โดยมเีกณฑการประเมิน 
ดังนี ้
- ดําเนินการไดรอยละ ๕๐ 
ไดคะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ ๖๐ 
ไดคะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ ๗๐ 
ไดคะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ ๘๐ 
ไดคะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
ระดับคะแนน ๔ 
 รอยละของความสําเร็จ



 ๔๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ในการดําเนินการตามแผน
สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการดานคณุธรรมฯ 
โดยมเีกณฑการประเมิน 
ดังนี ้
- ดําเนินการไดรอยละ ๙๐ 
ไดคะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐ 
ไดคะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของบุคลากร
ภายในและผูรบับริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสียที่เห็นดวย 
และมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินการดานคณุธรรม
และความโปรงใส 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา โดยมีเกณฑการ
ประเมิน ดังนี ้
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๖๐ ไดคะแนน 
๐.๓๐ คะแนน 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๓๕ คะแนน 



 ๔๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
กลยุทธ/แผนงาน/

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๔๐ คะแนน 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๔๕ คะแนน 
- ผลการสํารวจความคิดเห็น 
รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๕๐ คะแนน 
 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินการตามแผนสงเสรมิ 
สนับสนุน การดําเนินการ 
ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เสนอ อ.ก.ร. และ ก.ร. 



 ๔๔ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนําเทคโนโลยีมาสนับสนนุภารกิจดานกระบวนการนิติบัญญัติอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1  เสรมิสรางกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรฐัสภาที่มีประสทิธิภาพ     
แผนงาน 1  การปรับปรุงมาตรฐานความรู ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกจิของสวนราชการ (โครงการรวม) 
ผลผลิต 
๑. รายงานสรุปผลการ
ติดตาม พรอม
ขอเสนอแนะ 
กรอบแนวทางการ
ปรับปรุง ความรู 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
๒. แนวทางการปรับปรุง
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
บุคลากรของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ผลลัพธ 
๑. บุคลากรของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภานํา
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปน ไปใช
สนับสนุน 
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการติดตามการนํา
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการรัฐสภา
สามัญไปใชประโยชนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 ศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงความรู ทักษะ และ
สมรรถนะใหกับบุคลากร 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภาใหมีความเหมาะสม 
ระดับคะแนน ๓ 
 ติดตามการดําเนินการใน
การนําความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ  
ไปใชในการปฏิบัติงาน 
 ดําเนินการจัดทํากรอบ
แนวทางการปรับปรุงความรู 

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๔๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๒. สวนราชการสังกัด
รัฐสภามีมาตรฐาน
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ภารกิจฯ  
    ของสวนราชการ 

ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมกับบุคลากรของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ระดับคะแนน ๕ 
 รายงานความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายตอการนาํ
ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ ไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน  โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้  
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 กรอบแนวทางการ
ปรับปรุงความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
บุคลากรของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรการบรหิาร



 ๔๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา 

แผนงาน 2  การบูรณาการหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากรรวมกันของสวนราชการสังกัดรัฐสภาท้ังสองสวนราชการใหสอดคลองกับมาตรฐานความรู ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของ
สวนราชการ (โครงการรวม) 
โครงการ 
โครงการพัฒนาหลักสตูร
รวมตามสายงานของ
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรและ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ผลผลิต 
๑. สวนราชการสังกัด
รัฐสภามีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่จดัทํา
และบูรณาการรวมกัน 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภาอยางนอย ๓ 
หลักสตูรประกอบดวย 
๑) หลักสตูรสายงาน
วิชาการคอมพิวเตอร  
๒) หลักสตูรสายงาน
วิชาการพัสดุ  
๓) หลักสตูรสายงานนิติ

ระดับคะแนน ๑  
 มีแผนการจัดทําหลักสตูร
รวมของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  มีแผนพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรรวมที่กําหนด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการจัดทํา
หลักสตูรรวม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จํานวน ๓ หลักสูตร 
(วิชาการคอมพิวเตอร 
วิชาการพัสดุ และนิติการ) 
และนําหลักสตูรไปรับฟง
ความคิดเห็นจากผูที่
เกี่ยวของ 
 ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสตูรทีไ่ด

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภามีแผนการ
จัดทําหลักสูตรรวมของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก  

- หลักสูตรสายงานนิติการ  
-หลักสูตรสายงานวิชาการพัสดุ  
- หลักสูตรสายงานวิชาการคอมพวิเตอร  

๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภามีแผนพัฒนา
บุคลากรตามหลักสตูรรวมที่กําหนด 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้
(๑) หลักสตูรสายงานตรวจสอบภายใน 
(๒) หลักสตูรสายงานการบญัช ี
(๓) หลักสตูรสายงานวิชาการเงินและบัญช ี
(๔) หลักสตูรสายงานประชาสัมพนัธ 
(๕) หลักสตูรเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้น 
ชํานาญการ 
(๖) หลักสตูรเลื่อนระดับชํานาญการขึ้น
ชํานาญพิเศษ  
ระดับคะแนน ๓  

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. รายละเอียด
ของโครงการ 
แตละโครงการ 
 

 



 ๔๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

การ  
๒. รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตาม
หลักสตูรรวม  
จํานวน 6 หลักสูตร 
(นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/นกัวิชาการ
บัญช/ีนักวิชาการเงิน
และบัญช/ีนัก
ประชาสมัพันธ/เลื่อน
ระดับปฏิบัติการขึ้น
ชํานาญการ/เลื่อนระดับ
ชํานาญการขึ้นชํานาญ
การพิเศษ) 
ผลลัพธ 
กลุมเปาหมายทีไ่ดรับ
การพัฒนาตามหลักสูตร
รวมสามารถนําความรู 
ทักษะ สมรรถนะไปใช
ประโยชน 
ในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

กําหนดรวมกัน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวน ๖ หลักสูตร 
(ตรวจสอบภายใน/
นักวิชาการบัญชี/นักวิชาการ
เงินและบัญช/ี
ประชาสมัพันธ/เลื่อนระดับ
ปฏิบัติการขึ้นชํานาญการ/
เลื่อนระดับชํานาญการขึ้น
ชํานาญการพิเศษ) 
ระดับคะแนน ๕  
 รอยละของกลุมเปาหมาย
นําความรู ทักษะ สมรรถนะ 
ไปใชประโยชน 
ในการปฏิบัติงาน โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ

๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรรวม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๓ หลักสูตร ดังนี ้

- หลักสูตรสายงานนิติการ (อยูระหวาง
ดําเนินการพจิารณาหลักสูตร) 

-หลักสูตรสายงานวิชาการพัสดุ (ยังไมได
ดําเนินการ) 

- หลักสูตรสายงานวิชาการคอมพวิเตอร 
(ยังไมไดดําเนินการ) 
๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรที่ไดกําหนด
รวมกัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้  
(๑) หลักสตูรสายงานตรวจสอบภายใน 
(๒) หลักสตูรสายงานการบญัช ี
(๓) หลักสตูรสายงานวิชาการเงินและบัญช ี
(๔) หลักสตูรสายงานประชาสัมพนัธ 

ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาได
กําหนดใหกลุมเปาหมายพัฒนา/เรยีนรูตาม
หลักสตูรรวม/สายงาน จํานวน ๔ หลักสตูร
ดังกลาวขางตน ใหเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e-learning) และกําหนดให
สงผลการเรียนรูเดือนพฤษภาคม ๒๖๕๔ 
(๕) หลักสตูรเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้น 
ชํานาญการ 



 ๔๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ดําเนินการจัดทําหลักสูตร/
แนวทางการพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และรายงานผลการ
พัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ไดกําหนดรวมกันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา 

(๖) หลักสตูรเลื่อนระดับชํานาญการขึ้น
ชํานาญพิเศษ  

สําหรับหลักสูตรเลื่อนระดับฯ ลําดบัที่ (๕) 
และ (๖) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได
กําหนดใหมีการฝกอบรมในหองเรยีน ดังน้ี 

- โครงการเตรียมความพรอมสูการดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่มคีุณสมบตัิเพือ่เลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๖๓ คน 
ประกอบดวย 
๑. ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ เลื่อนข้ึนเปน ระดับชํานาญการ 
จํานวน ๕ คน 
๒. ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ เลื่อนข้ึนเปน ระดับชํานาญการพิเศษ 
จํานวน ๕๘ คน 
ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๕๒ คน  
คิดเปนรอยละ ๘๒.๕๔ 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
- วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ หองประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคารรัฐสภา 



 ๔๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

- วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ หองประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคารรัฐสภา 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
รอยละ ๘๒.๕๔ ของผูเขารับการฝกอบรมมผีล
การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ไดรับจากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความเขาใจท่ีกําหนด 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
 
การพัฒนาตามหลักสูตรรวมอื่นๆ  
๑. หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุนที่ ๑ 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการที่ไดรับการบรรจุ
ใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จํานวน ๘ คน ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
๑. วันท่ี ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ หองบอลรูม ๑ โรงแรมกานตมณี พาเลช 
กรุงเทพมหานคร 



 ๕๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๒. วันท่ี ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอร แคว รสีอรท  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
รอยละ ๑๐๐ ของขาราชการที่ไดรับการบรรจุ
ใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผาน
เกณฑการฝกอบรมตามที่หลักสูตรกําหนด  
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
 
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่าํเปน 
สําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ 
และการติดตามงานยุทธศาสตรชาติ 
ดําเนินการ ๒ กิจกรรม คือ 
๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาผูบังคับบัญชากลุม
งานเพ่ือการขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง 

- เปนการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรมของ
องคกรใหกับผูบังคับบัญชากลุมงาน โดย
กําหนดใหมีการดูงานเพื่อนําความรูมาปรับใช
กับการปฏิบัติงาน ณ บริษัท บางจาก  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
กลุมเปาหมาย : ผูบังคับบัญชากลุมงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๗๙ คน  



 ๕๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๗๑ คน  
คิดเปนรอยละ ๘๙.๘๗ 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
รุนที่ ๑ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
รุนที่ ๒ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
รอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการฝกอบรม 
มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องที่ไดรับ 
จากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความเขาใจท่ีกําหนด 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสตูรการพัฒนาบุคลากรรวมกนัของ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา สําหรับหลักสตูร 
การพัฒนาผูบังคับบัญชากลุมงาน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกําหนดให
ผูบังคับบัญชาเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(e-learning) หัวขอ “การเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ” (จาํนวน  
๗ ชั่วโมง) ของ ThaiMOOC 
๒.๒ กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติงาน 



 ๕๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

เพ่ือพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 
กลุมเปาหมาย : 
ขาราชการผูมีคุณมัติเปนผูสืบทอดตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก จํานวน ๒๔ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
 (อยูระหวางการดําเนินงาน) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
(Management Competency)  
กิจกรรมท่ี ๑ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
หัวขอวิชา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๑ (จํานวน ๖ ชั่วโมง) ภายใต
โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไทยเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในระบบเปด Thai-Mocc  
กิจกรรมท่ี ๒ การสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ดานการบริหารจดัการองคกร 
กลุมเปาหมาย : ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ๒๖ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
กิจกรรมที่ ๑ ชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 



 ๕๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ ๒ ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๔ ณ ตางจังหวัด 
(หมายเหตุ : เนื่องจากมีวิกฤตการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID 19) จึงไดเลื่อนการจัดกจิกรรม
ออกไปกอน) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 

แผนงาน 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่กําหนด รวมทั้งทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในอนาคต 
โครงการ 
พัฒนาความพรอมใน
การปฏิบัติงานเชิง
ยุทธศาสตรของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 
ผลผลิต 
บุคลากรที่เปน
กลุมเปาหมายผาน
เกณฑการพัฒนาตาม
โครงการ/กิจกรรมตาม
เกณฑที่กําหนด 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่เพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
สมรรถนะเพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับบุคลากรสําหรับ
การทํางานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาบคุลากรที่กําหนด
แลวเสร็จ 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของกลุมเปาหมาย

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภามีแผน 
การพัฒนาบุคลากรที่เพิ่มพูนความรู ทักษะ  
และสมรรถนะเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
บุคลากรสําหรับการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซึ่งไดผานความเห็นขอบจาก
เลขาธิการวุฒสิภา และแจงเวียนใหบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการทราบเรยีบรอยแลว 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบคุลากร 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. บันทึกเรียน
เลขาธิการวุฒสิภา 
เรื่อง แผนปฏิบตัิ
การพัฒนา
บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
2. แผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา

 



 ๕๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลลัพธ 
กลุมเปาหมายทีไ่ดรับ
การพัฒนาสามารถนํา
ความรู ทักษะ 
สมรรถนะไปใช
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นําความรู ทักษะ สมรรถนะ 
ไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี ้
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร พรอมปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 
 
 

ที่กําหนดแลวเสร็จ โดยมีโครงการพัฒนา 
ความพรอมในการปฏิบัติงานเชิงยทุธศาสตร
ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จํานวน ๕ โครงการ ดังนี ้

(๑) โครงการพัฒนาความรูความสามารถ
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดาน 
นิติบัญญัติและการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการตําแหนงนิติกร 
วิทยากร นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ
พนักงานราชการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน
งานดานการตดิตามเสนอแนะเรงรดัการปฏริูป
ประเทศจํานวน ๗๒ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
วันท่ี ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคารรัฐสภา 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
 

(๒) โครงการเสรมิสรางศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการของบุคลากร

ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. รายละเอียด
การดําเนิน
โครงการ จํานวน 
๕ โครงการ 



 ๕๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการตําแหนงนิติกร
และวิทยากร ผูปฏิบตัิงานดานวิชาการใน
กระบวนการนติิบัญญัติ (สํานักงานประธาน
วุฒิสภา สํานักวิชาการ สํานักการประชุม 
สํานักกํากับและตรวจสอบ สาํนักกรรมาธิการ 
๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย และสํานักรายงาน 
การประชุมฯ) จํานวน ๕๐ คน ซึ่งมีผูเขารับ
การฝกอบรม จํานวน ๔๐ คน คิดเปน 
รอยละ ๘๐.๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคารรัฐสภา 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรูความ
เขาใจท่ีกําหนด 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
 

(๓) โครงการเสรมิสรางเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 



 ๕๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ในการปฏิบัติงาน 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการตําแหนงนิติกร
และวิทยากร ผูปฏิบตัิงานเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการดานรับเรื่องราวรองทุกข จํานวน 
๒๕ คน ซึ่งมผีูเขารับการฝกอบรม  
จํานวน ๒๔ คน คดิเปนรอยละ ๙๖.๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
๑. การบรรยายและฝกปฏบิัติ ดังนี ้
- วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
- วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
- วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
- วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔  
อาคารสุขประพฤต ิ
๒. การศึกษาดูงาน วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(จํานวน ๖ ชั่วโมง)  
ณ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย  
การประเมินผล :  
ผลผลิต 



 ๕๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

รอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับจาก
การฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรู
ความเขาใจที่กําหนด 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
 

(๔) โครงการพัฒนาความรูและทกัษะ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ
เจาหนาท่ีตํารวจรัฐสภา 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่
ตํารวจรัฐสภา จํานวน ๓๑ คน ซึ่งมีผูเขารับ
การฝกอบรม จํานวน ๓๑ คน  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวนัที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ 
อาคารรัฐสภา 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
รอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับจาก
การฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรู
ความเขาใจที่กําหนด 



 ๕๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
 

(๕) โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 
สําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ 
และการติดตามงานยุทธศาสตรชาติ 
ดําเนินการ ๒ กิจกรรม คือ 
๑. กิจกรรมการพัฒนาผูบังคับบัญชากลุม
งานเพ่ือการขับเคลื่อนสูองคกรสมรรถนะสูง 

- เปนการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรมของ
องคกรใหกับผูบังคับบัญชากลุมงาน โดย
กําหนดใหมีการดูงานเพื่อนําความรูมาปรับใช
กับการปฏิบัติงาน ณ บริษัท บางจาก  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
กลุมเปาหมาย : ผูบังคับบัญชากลุมงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๗๙ คน  
ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๗๑ คน  
คิดเปนรอยละ ๘๙.๘๗ 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
รุนที่ ๑ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
รุนที่ ๒ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
การประเมินผล :  



 ๕๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลผลิต 
รอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการฝกอบรม 
มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องที่ไดรับ 
จากการฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความเขาใจท่ีกําหนด 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสตูรการพัฒนาบุคลากรรวมกนัของ 
สวนราชการสังกัดรัฐสภา สําหรับหลักสตูร 
การพัฒนาผูบังคับบัญชากลุมงาน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกําหนดให
ผูบังคับบัญชาเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิส  
(e-learning) หัวขอ “การเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ” (จาํนวน ๗ 
ชั่วโมง) ของ ThaiMOOC 
๒. กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏบิัติงาน 
เพ่ือพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 
กลุมเปาหมาย : 
ขาราชการผูมีคุณมัติเปนผูสืบทอดตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก จํานวน ๒๔ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ :  
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
(หมายเหตุ : เนื่องจากมีวิกฤตการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙



 ๖๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

(COVID 19) จึงไดเลื่อนการจัดกจิกรรม
ออกไปกอน) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 

แผนงาน 4  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการใหเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางที่กําหนด (โครงการรวม)     
โครงการ 
พัฒนาบุคลากรหลักสตูร 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิ
ผลผลิต 
รอยละของ
กลุมเปาหมายผานการ
ประเมินในหัวขอวิชาที่
กําหนด เปนไปตามแผน
ที่กําหนด 
ผลลัพธ 
๑. กลุมเปาหมายผาน
เกณฑการประเมิน
สําหรับ 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ  
๒. กลุมเปาหมายที่ไดรับ 
การพัฒนาสามารถนํา
ความรู ไปใชประโยชน

ระดับคะแนน ๑ 
มีแผนการพัฒนาบคุลากร
สายงานนิติการเปนนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ (หัวขอ
วิชาเพิ่มเติม) 
ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายงานนิติ
การเปนนักกฎหมาย 
นิติบัญญตั ิ
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของกลุมเปาหมาย
ผานเกณฑการประเมิน
สําหรับนักกฎหมายนิติ
บัญญัติ  
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สวนราชการสังกัดรัฐสภามีแผนการพัฒนา
บุคลากรสายงานนิติการเปนนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ (หัวขอวิชาเพิม่เติม จาํนวน ๖ 
หัวขอวิชา รวม ๓๐ ชั่วโมง) ที่ผานความ
เห็นชอบของ ก.ร. เรียบรอยแลว 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. สวนราชการสังกัดรัฐสภา อยูระหวาง
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
สายงานนิติการเปนนักกฎหมายนติิบัญญตั ิ
ภายใตโครงการสําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
กลุมเปาหมาย : 
ขาราชการตําแหนงนิติกร ระดับชาํนาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ และผูบังคับบัญชา
กลุมงาน (ที่ดํารงตําแหนงนิติกร) และเปน 
ผูผานการฝกอบรมหลักสตูรการพัฒนา

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. รายละเอียด
โครงการสําหรบั
นักกฎหมายนติิ
บัญญัต ิ
 

 



 ๖๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รอยละของกลุมเปาหมาย
นําความรูฯ ไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน  
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายงานนิติ
การเปน 

ขาราชการในตําแหนงนิติกรใหเปน 
นักกฎหมายนติิบัญญัติมาแลว 
(สว. จํานวน ๔๖ คน (รุนที่ ๑ = ๒๗ คน/ 
รุนที ่๒ = ๑๙ คน)  
ระยะเวลา/สถานที่ :  
(อยูระหวางการดําเนินงานประสานงาน 
การจัดฝกอบรม โดยกําหนดในชวงการอบรม
ในรุนแรกเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และรุนที่ ๒ 
ชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 



 ๖๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

นักกฎหมายนติิบัญญัติ 
พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

แผนงาน 6  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ และความคุมคาในการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ     
โครงการ 
การประเมินความคุมคา
โครงการดานพัฒนา
บุคลากรของ 
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ผลผลิต 
รายงานผลการประเมิน
ความคุมคาของโครงการ  
ตามวิธีการที่กําหนดไว 
ผลลัพธ 
สวนราชการฯ มี
โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความคุมคาตามหลัก
วิชาการ 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการประเมินความ
คุมคาของโครงการพัฒนา
บุคลากร เฉพาะการจดั
ฝกอบรมในหองเรยีน 
(Classroom - Training) 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามแผนการ
ประเมินความคุมคาของ
โครงการพัฒนาบุคลากร
เฉพาะการจดัฝกอบรมใน
หองเรียน (Classroom - 
Training) 
ระดับคะแนน ๕ 
รอยละของโครงการพัฒนา
บุคลากรที่นํามาประเมิน
ความคุมคาเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้  
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 

ผลดําเนินการ 
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภามีแผนการ
ประเมินความคุมคาของโครงการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะการจัดฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom - Training) สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไดคัดเลือกโครงการพัฒนา
บุคลากร ท่ีนํามาประเมินความคุมคา โดย
คัดเลือกจากโครงการฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom - Training) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ ซึ่งคัดเลือกจาก
โครงการทีส่นับสนุนความสําเร็จของ
แผนปฏิบัตริาชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและภารกิจหลักของสํานักงาน 
ผลประโยชนของโครงการที่จะเกดิขึ้นกับ
กลุมเปาหมายและผูรับบริการ รวมทั้ง 
สามารถวัดผลความคุมคาไดครบถวนทุกมิติ
ตามคูมือการประเมินผลลัพธและความคุมคาฯ 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. เอกสารชุด
เดียวกันกับ
แผนงาน ๓ 
 

 



 ๖๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๙๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการประเมิน
ความคุมคา พรอมปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

และตดิตามประเมินผลไดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยไดคดัเลือกโครงการที่นํามา
ประเมินความคุมคา จํานวน ๔ โครงการ ดังนี ้
๑. โครงการพัฒนาความรูความสามารถ 
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญตัิ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตรชาต ิ
๒. โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
๓. โครงการเสริมสรางเทคนคิการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
๔. โครงการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจรัฐสภา 

เพื่อใหการดําเนินการประเมินความคุมคา 
ของโครงการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถดาํเนนิการ
ประเมินผลลัพธและความคุมคาของโครงการ
ไดอยางครบถวนชัดเจน และบรรลุเปาหมาย
ของโครงการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได
จัดทํา “แนวทางการประเมินความคุมคา
โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานกังาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔” ซึ่งประกอบดวย แนวทางการ



 ๖๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

คัดเลือกโครงการที่นํามาประเมินความคุมคา 
การกําหนดตัวชี้วัด รายละเอียดตวัช้ีวัด และ
น้ําหนักของตัวชี้วัดการประเมินความคุมคา
โครงการดานการพัฒนาบุคลากร ทั้ง ๓ มิติ 
ไดแก มิติประสิทธิภาพ มิตปิระสิทธิผล และ
มิติผลกระทบ ซึ่งสอดคลองตามหลักวิชาการ
และคูมือการประเมินผลลัพธและความคุมคา
ของโครงการที่สวนราชการสังกัดรฐัสภา
ดําเนินการ เพื่อความชัดเจนในการวัดผล
สําเรจ็ของโครงการ รวมทั้ง แนวทางการจัดทํา
รายละเอียดของโครงการที่มีหัวขอครบถวน
สมบูรณเพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา
อนุมัติดําเนินโครงการ ตลอดจนแผนการ
ดําเนินงานในการประเมินความคุมคาโครงการ
พัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อเปนแผนการ
ประเมินความคุมคาของโครงการพัฒนา
บุคลากรของผูรับผดิชอบโครงการ ใหมีความ
เขาใจกรอบแนวทางในการประเมนิความ
คุมคา ขอมูลที่ตองมีการรวบรวม วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมลู และการวิเคราะหขอมูล 
นําไปสูการประเมินผลโครงการไดอยาง
ครบถวนและสนับสนุนความสําเรจ็ของ
โครงการตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. ดําเนินการตามแผนการประเมนิความ



 ๖๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

คุมคาของโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะ 
การจัดฝกอบรมในหองเรียน (Classroom - 
Training) และตามแนวทางการประเมินความ
คุมคาโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๔ โครงการ  

ทัง้น้ี โครงการที่นํามาทําความตกลง  
เพื่อประเมินผลลัพธและความคุมคาของ
โครงการ ดังกลาวขางตน มีการดําเนินการ
ประเมินมิติประสิทธิภาพ เรยีบรอยแลว  
ซึ่งผานเกณฑตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในการ
ประเมินมิติประสิทธิภาพทุกหลักสตูร ดังน้ี 
๑. โครงการพัฒนาความรูความสามารถ 
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานนิติบัญญตัิ 
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพเรยีบรอยแลว  
คิดเปนรอยละ ๙๘.๒๕ 
๒. โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
เรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ ๘๔.๑๐ 
๓. โครงการเสริมสรางเทคนคิการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมนิ
ประสิทธิภาพเรยีบรอยแลว คิดเปนรอยละ 
๙๓.๑๔ 



 ๖๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๔. โครงการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจรัฐสภา โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
เรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ ๙๕.๗๓ 

กลยุทธท่ี 2  นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ     
แผนงาน  การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิานใหแกบุคลากร     
โครงการ 
พัฒนาทักษะดานการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลใหแก
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ผลผลิต 
๑. จํานวนบุคลากรที่เขา
อบรมผานเกณฑการ
ประเมินสําหรับการ
พัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สรางนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุน 
การปฏิบัติงาน เปนไป
ตามแผนที่กําหนด   
(เกณฑเปนไปตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
กําหนด) 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การพัฒนาทักษะดานดจิิทัล
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของบุคลากร
สังกัดรัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของบุคลากรที่
ผานการพัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยีดิจิทลัสราง
นวัตกรรม และสามารถใช

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑ มีแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทลัของบุคลากร
สังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

-  คณะอนุกรรมการฯ วิเคราะหการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
และรางแผนพัฒนาทักษะดานดิจทิัลของ
บุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- คณะอนุกรรมการรางจัดทําแผนพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกาํหนด
กลุมเปาหมาย บทบาทและพฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 
-  เสนอคณะกรรมการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาทักษะดิจิทลัของบุคลากร
สังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1.แผนพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล
ของบุคลากรสังกัด
รัฐสภา ประจําป
งบประมาณ 
๒๕๖๔ 
๒. หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลของ
บุคลากรสังกัด
รัฐสภา ประจําป
งบประมาณ 
๒๕๖๔ 
๓. โครงการ
พัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงานรัฐสภา
แหงใหมสําหรบั
บุคลากรของ

 



 ๖๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๒. จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาการใช
ระบบ ๕ ระบบ ที่จัดทํา
ขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ไดแก 
(๑) ระบบบริหารจัดการ
หองประชุมอัจฉริยะ 
(๒) ระบบบริหารจัดการ
เอกสารการประชุมดิจิทัล 
(๓) ระบบบริหารการ
ประชุมรัฐสภา 
(๔) ระบบบริหารจัดการ
บัตรรัฐสภา 
(๕) ระบบจัดการขอมูล
ปายประกาศดิจิทัล 
ผลลัพธ 
บุคลากรทีผ่านการ
พัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
สรางนวัตกรรม ใช
ระบบที่จัดทําข้ึน ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบที่จัดทําข้ึน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการประเมิน
บทบาทพฤติกรรมที่คาดหวัง
ของกลุมเปาหมายตาม
แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรสังกัดรัฐสภา พรอม
ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการเพื่อ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

๑. จัดทําหลักสตูรการพัฒนาทักษะ 
ดานดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. อยูระหวางขออนุมัติจัดโครงการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับบุคลากร 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบดวย  
4 กลุมเปาหมาย ดังนี ้
- (๑) กลุมผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี 
- (๒) กลุมผูทํางานดานนโยบายและวิชาการ 
- (๓) กลุมผูปฏิบัติงานอื่น ๆ 
- (๔) กลุมผูบริหาร  

๓. อยูระหวางฝกอบรมการใชงานระบบ
สารสนเทศรัฐสภา จาํนวน ๑๐ ระบบ ตาม
โครงการจางงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร โครงการกอสรางอาคาร
รัฐสภาแหงใหม พรอมอาคารประกอบ  
โดยฝกอบรมใหแก ผูดูแลระบบและผูใชงาน 
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดแก 

สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําป
งบประมาณ 
๒๕๖๔ 
๔. รายละเอียด 
การฝกอบรมการ
ใชงานระบบ
สารสนเทศรัฐสภา 
จํานวน ๑๐ ระบบ 
ตามโครงการจาง
งานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
โครงการกอสราง
อาคารรัฐสภาแหง
ใหม พรอมอาคาร
ประกอบ 



 ๖๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ระบบที่จัดทําข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(๑) ระบบบรหิารจดัการหองประชมุ

อัจฉริยะ 
(๒) ระบบบรหิารจดัการเอกสาร 

การประชุมดิจิทัล 
(๓) ระบบบรหิารการประชุมรัฐสภา 
(๔) ระบบบรหิารจดัการบตัรรัฐสภา 
(๕) ระบบจดัการขอมลูปายประกาศดิจิทัล 
และระบบที่จัดทําขึ้นในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภาระหวาง

ประเทศ 
๒) ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบตัริาชการ 
๓) ระบบบริหารจัดการไฟลอัจฉรยิะ 
๔) ระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมลูรัฐสภา 
๕) ระบบเผยแพรขอมูลการประชุมรัฐสภา 

๔. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได
กําหนดใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เรยีนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิส  
(e-Learning) ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐดานดิจิทลั (Thailand Digital 
Government Academy : TDGA) ภายใต
การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคกรมหาชน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กลุมขาราชการประเภทวิชาการ 



 ๖๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

(๑) กลุมผูทํางานดานนโยบายและ
วิชาการ 

(๒) กลุมผูปฏิบัติงานเฉพาะดาน
เทคโนโลย ี

กําหนดใหเรยีนรู ๒ หัวขอวิชา ดังนี ้
๑. การสรางความรูความเขาใจกรอบ

ธรรมาภิบาลขอมลู (Data 
Governance Farmework 
Awareness) 

ระยะเวลาการเรียนรู ๑.๓๐ ชม. 
๒. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open 
Government Date Guideline) 

ระยะเวลาการเรียนรู ๑.๓๐ ชม. 
กลุมขาราชการประเภทวิชาการ 
(๑) กลุมผูปฏิบัติงานอื่น ๆ 
กําหนดใหเรยีนรู ๑ หัวขอวิชา ดังนี ้
- การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทํางาน

ภาครัฐ (Essential Digital Tools for 
Workplace) 

ระยะเวลาการเรียนรู ๓.๑๕ ชม. 
  

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหแกทรัพยากรบุคคล     
แผนงาน 1  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใชภาษาตางประเทศ     
โครงการ ระดับคะแนน ๑  ผลดําเนินการ   ............................. .......................... 1.  



 ๗๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พัฒนาหลักสตูรการ
พัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษ สําหรับ
งานนิติบัญญัติ (English 
for Law) ของขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
ผลผลิต 
มีหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษ  
โดยมรีายละเอียดที่
ชัดเจน อาทิ กิจกรรม/
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา และ
เปาหมายผลผลิต  
ผลลัพธ 
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
มีความพรอมสําหรับ
นําไปใชในการพัฒนา
บุคลากร 

ดําเนินการจัดทําแผนเพื่อ
ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตร
ใหมีความเปนมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ 
ระดับคะแนน ๓ 
จัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษตาม
แผนที่กําหนด และมีความ
พรอมสําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาบุคลากร 
ระดับคะแนน ๕  
รายงานผลการการจัดทํา
หลักสูตรที่กําหนด ผลผลิต/
ผลลัพธ ของการดําเนินการ 
พรอมปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

ระดับคะแนน ๑  
๑. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมกับ 
สํานักภาษาตางประเทศ ไดจดัทําแผนเพื่อ
ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรการพฒันาทักษะ
และขีดความสามารถการใชภาษาอังกฤษ 
สําหรับงานนิติบัญญตัิของขาราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาใหมีความเปนมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ  
ระดับคะแนน ๓ 
๒. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมกับ 
สํานักภาษาตางประเทศ ไดจดัทําหลักสตูร 
การพัฒนาทักษะและขดีความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษตามแผนที่กําหนด และมีความ
พรอมสําหรับนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร 
โดยมเีนื้อหาวิชาดังนี ้
       การประยุกตใชความรูและพฒันาทักษะ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัวงงานรัฐสภา 
ไดแก 
 ๑. การทําความรูจักบทบาทในบรบิท
ของการปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 - ตําแหนง 
 - สํานัก 
 - ความรับผดิชอบ 

๒. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของการตดิตอ
หรือการใหบริการในบริบทของสํานักงาน

(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

2.  
๓. 



 ๗๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

เลขาธิการวุฒสิภา 
 ๓. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการ
ประชุม 
 ๔. กระบวนการนิติบญัญัต ิ
 ๕. ระบบรัฐสภา 
 ๖. อํานาจและหนาที ่
 - รัฐสภา / วุฒิสภา /  สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
รูปแบบกจิกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
English Camp 
ระดับคะแนน ๕  
๓. อยูระหวางการจัดทําบันทึกเรียนเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อรายงานผลการจัดทําหลักสูตรตาม 
ที่กําหนด ผลผลิต/ผลลัพธ ของการดําเนินการ 
พรอมปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แผนงาน 2  การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใชภาษาตางประเทศใหแกบุคลากร     
โครงการ 
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ขาราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ผลผลิต 
กลุมเปาหมายผานการ
พัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษตามแผน

ระดับคะแนน ๑  
มีการจัดทําแผนพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของผูผานการ

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑  
๑. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดจัดทํา
แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของขาราชการ
สํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภาเพื่อการปฏิบัติงาน
รัฐสภา (English for Parliamentary Work) 
เสร็จเรียบรอยแลว 
ระดับคะแนน ๓ 

๑ ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1.รายละเอียด
โครงการฝกอบรม
โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ของขาราชการ
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อการปฏิบัติงาน
รัฐสภา (English for 

 



 ๗๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

และเกณฑที่กําหนด 
ผลลัพธ 
จํานวนบุคลากรที่ผาน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานหรือ 
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่
กําหนด สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานหรือดาน 
อื่น ๆ โดยมเีกณฑการให
คะแนน ดังนี้  
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ พรอมปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

๒. อยูระหวางดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษของขาราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
กลุมเปาหมาย : ขาราชการของสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ตาํแหนงนิติกร หรือ
วิทยากร ที่จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
ระยะเวลา/สถาที่ : 
- กําหนดจัดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
ระยะเวลา จํานวน ๓ วัน ๒ คืน   
- สถานที่ในการจัดฝกอบรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp 
ณ ตางจังหวัด 
การประเมินผล : 
ผลผลติ 
- ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีไดรับจากการฝกอบรมผาน
เกณฑการทดสอบความรูความเขาใจท่ีกําหนด 
คิดเปนรอยละ..........(แผนกําหนดรอยละ ๘๐) 
ผลลัพธ 
- ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่
ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได คิดเปนรอยละ..........(แผน
กําหนดรอยละ ๘๐) 
(หมายเหตุ : เนื่องจากมีวิกฤตการณการแพร

Parliamentary 
Work) 
 



 ๗๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID 19) จึงไดเลื่อนการจัดกจิกรรม
ออกไปกอนและกําหนดจัดฝกอบรมภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) 

กลยุทธท่ี 4  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรูใหเปนวัฒนธรรมองคกร     
แผนงาน 1  การพัฒนาแผนการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ภายในสวนราชการ     
โครงการ 
การพัฒนาการจดัการ
ความรูและระบบการ
เรียนรูขององคกร 
ผลผลิต 
มีแผนการจัดการความรู
ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสวน
ราชการและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ผลลัพธ 
๑. แผนจดัการความรูมี
มาตรฐานเปนไปตาม
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) ในหมวดที่ ๔ 
การวัด การวิเคราะห  
และการจัดการความรู 

ระดับคะแนน ๑ 
 พัฒนา/ปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู โดยใหมีความ
สอดคลองและสนบัสนุน
ยุทธศาสตรของสวนราชการ 
รวมทั้ง มีกระบวนการ
ดําเนินการเปนไปตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 
๔ การวัด การวิเคราะห 
และการจัดการความรู 
 จัดทําแผนการจัดการ
ความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเปนกรอบ
ในการดําเนินการและ
ติดตามผลสมัฤทธิก์าร
จัดการความรู 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามแผนการ

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา โดย 
คณะกรรมการจัดการความรูของสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนคณะกรรมการจัดการความรูของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมกีารทบทวน
และวิเคราะหขอมลูสําคัญที่เกีย่วของกับการ
จัดการความรูของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ที่นํามาสูการจัดทําแผนปฏิบตัิการการจัดการ
ความรูของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใหมี
ความสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรของ
สวนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการดําเนินการ
เปนไปตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การ
วิเคราะห และการจัดการความรู โดยไดมีการ
พิจารณา และสรุปไดดังนี้  

1. การกําหนดแนวทางการจัดการความรู  

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. บันทึกเรียน
เลขาธิการวุฒสิภา 
เรื่อง แผนปฏิบตัิ
การการจดัการ
ความรูของ
สํานักงานเลขาขิ
การวุฒิสภา 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
2. แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู
ของสํานักงาน
เลขาขิการวุฒสิภา 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



 ๗๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๒. มีการติดตามการนํา
องคความรู/นวัตกรรม
ตามแผนการจัดการ
ความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการความรูใหบรรลุ
เปาหมาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายที่นําองค
ความรูตามแผนการจัดการ
ความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการจัดการความรู 
พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

โดยคณะกรรมการจัดการความรูฯ 
ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  
ไดพิจารณา ท่ีประชุมกําหนดเปาหมายให
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู  
โดยใชกระบวนการจัดการความรูในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานและสราง
นวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับประโยชน 
ตอผูรับบริการโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา 
สนับสนุนภารกิจและเปาหมายขององคกร 
และเสรมิสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ซึ่งท่ี
ประชุมไดมีมติกําหนดแนวทางการดําเนินการ
จัดการความรู 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
 1) ใชการจัดการความรูเพื่อสราง
นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
กระบวนการจดัการความรูอยางเปนระบบมา
ใชในการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ประยุกตใชความรูในการแกไขปญหา 
พัฒนาการทํางานและสรางนวัตกรรม  
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน  
ที่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตัิงานดานตาง ๆ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

ทั้งนี้ กําหนดใหทุกสํานักและกลุม
ตรวจสอบภายในเสนอการจดัทํานวัตกรรม 
พรอมทั้ง นํานวัตกรรมที่จดัทําไปใชในการ



 ๗๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลประโยชน
ของนวัตกรรม  
 2) เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู  
โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏบิตัิ (CoP) 
ยกระดับการจดักิจกรรมวันแหงการเรยีนรู 
(KM Day) เพื่อถายทอด แลกเปลีย่นความรู 
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และสื่อสารผลงาน
หรือนวัตกรรมของสํานักงานไปสูผูรับบริการ
และบุคลากร รวมทั้ง จัดกิจกรรมมอบรางวัล
การจัดทํานวัตกรรม เพื่อยกยองชมเชยและ
สรางแรงจูงใจในการจดัการความรูและสราง
นวัตกรรม 

3) จัดการความรูอยางเปนระบบ  
โดยจดัการความรูตามกระบวนการการจดัการ
ความรูและกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับเกณฑ PMQA 4.0 
รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ใชสนับสนุนการจัดการความรู และตดิตาม
การนํานวัตกรรมที่มีการจัดทํามาใชประโยชน
หรือนําไปสูการปฏิบัติจริง 

2. การกําหนดกรอบแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจดัการ
ความรูของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 



 ๗๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 
2564 ไดพิจารณากรอบแนวทางการจัดการ
ความรูของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ เพื่อนํามากําหนดแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) 
แผนปฏิบัติการการฯ ประกอบดวย 4 แผนงาน 
ไดแก แผนงานท่ี 1 การจัดทํานวัตกรรมโดย 
ใชกระบวนการจัดการความรู แผนงานที่ 2 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สนับสนุนการจัดการความรู แผนงานที่ 3  
การสื่อสารและประชาสัมพันธการจัดการ
ความรู และแผนงานที่ 4 การติดตาม
ประเมินผลการจดัการความรู เพื่อนําเสนอ 
ตอคณะกรรมการจดัการความรูฯ  

ทั้งนี้ ท่ีประชุมเห็นควรใหมีการแตงตั้ง
คณะทํางาน จํานวน 3 คณะ ไดแก 

1. คณะทํางานดานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการจัดการ
ความรู   

2. คณะทํางานดานการสื่อสาร
ประชาสมัพันธการจัดการความรู  

3. คณะทํางานดานการจัดงานสัปดาห
วิชาการ 

3. การเสนอหัวขอนวัตกรรม 



 ๗๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ตามที่คณะกรรมการจัดการความรูฯ  
ไดกําหนดใหทุกสํานักและกลุมตรวจสอบ
ภายในจัดทํานวัตกรรม ซึ่งเปนแผนงานที่ 1 
ตามแผนปฏิบัติการฯโดยทุกสํานัก/กลุมได
ดําเนินการวเิคราะหเพื่อเสนอนวัตกรรม
เรียบรอยแลว จํานวน 17 นวัตกรรม  

4. การพิจารณา (ราง) แผนปฏบิัติการ 
การจัดการความรู 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรูฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่  
16 กุมภาพันธ 2564 ที่ประชุมไดพิจารณา 
(ราง) แผนปฏิบัติการการจดัการความรูของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบดวย  
4 แผนงาน ไดแก แผนงานที่ 1 การจัดทํา
นวัตกรรมโดยใชกระบวนการจดัการความรู 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู 
แผนงานท่ี 3 การสื่อสารและประชาสัมพันธ
การจัดการความรู และแผนงานท่ี 4 การ
ติดตามประเมินผลการจัดการความรู โดยมี
กิจกรรมตามกระบวนการการจัดการความรู 
(KM Process) รวมกับกระบวนการบริหาร
การเปลีย่นแปลง (Change Management 
Process) โดยจะมีการระบุกิจกรรม/ขั้นตอน 



 ๗๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลาการดําเนินการ และ
ผูรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินการของผูรับผดิชอบกิจกรรมที่กําหนด 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติ
การการจดัการความรูของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังกลาว เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒสิภาพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 
๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา โดยคณะ
กรรมการฯ ไดจัดทําแผนปฏิบตัิการ 
การจัดการความรูประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินการ
และตดิตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู และ
ไดนําเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เรียบรอยแลว 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564  
ระดับคะแนน ๓ 
๓ อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรูฯ ใหบรรลุเปาหมาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้
 โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว 
ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก แผนงานที่ 1 
การจัดทํานวัตกรรมโดยใชกระบวนการจัดการ
ความรู แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ
จัดการความรู แผนงานที่ 3 การสือ่สารและ



 ๗๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ประชาสมัพันธการจัดการความรู และ
แผนงานท่ี 4 การตดิตามประเมินผลการ
จัดการความรู โดยมีกิจกรรมตามกระบวนการ
การจัดการความรู และกระบวนการบริหาร
การเปลีย่นแปลง และไดมีการกําหนดตัวชี้วัด 
ระยะเวลาการดําเนินการ และผูรบัผิดชอบ 
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบตัิและ 
การขับเคลื่อนของผูรับผดิชอบใหเปนไปตาม
เปาหมาย ตลอดจนเกิดการรวบรวมและ
ถายทอดองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ และสงเสรมิใหบุคลากรมีการ
เรียนรูแกไขปญหา พัฒนาและตอยอดในการ
นําองคความรูไปใชปรับปรุงประสทิธิภาพ 
การปฏิบัติงานและการสรางนวัตกรรม ซึ่ง 
สงผลประโยชนตอผูรับบริการและราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา อันเปน 
การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร 
ตลอดจนสนับสนุนการบรรลเุปาหมายของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่กําหนดไว 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
1. มีการดําเนินการติดตามและเสนอแนะการ
ดําเนินการตามแผนการจดัการความรูฯ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และคลองตัว 
ผานการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ซึ่งไดมีคําสั่งคณะอนกุรรมการ



 ๘๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ขับเคลื่อนการจัดการความรูของสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา แตงตั้งคณะทํางาน จํานวน 
3 คณะ เพื่อดําเนินการในรายละเอียดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการความรู การสื่อสารประชาสมัพันธ  
และการจัดงานสัปดาหวิชาการ ไดแก 
 1) คณะทํางานดานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการจัดการ
ความรู โดยมีนายนรมติร  คุณโลกยะ 
ผูอํานวยการสํานัก เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนหัวหนาคณะทํางาน 
 2) คณะทํางานดานการสื่อสาร
ประชาสมัพันธการจัดการความรู โดยมี  
นางสุวรรณภา กําลา นักประชาสมัพันธ
เชี่ยวชาญ กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒสิภาภูมิภาค สํานักประชาสัมพันธ 
เปนหัวหนาคณะทํางาน 
 3) คณะทํางานดานการจดังานสัปดาห
วิชาการ โดยมีนางยุวด ีรูปขจร ผูอํานวยการ
สํานักกรรมาธิการ 1 เปนหัวหนาคณะทํางาน 
2. คณะทํางานดานการจัดงานสัปดาหวิชาการ 
ไดมีการประชุม เพื่อแนวทางการจดักิจกรรม
สัปดาหวิชาการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี ้



 ๘๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

 ครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสาํนักวิชาการ 
(การประชุมนอกรอบ) 
 ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสาํนักวิชาการ 
(การประชุมนอกรอบ) 
 ครั้งที่ 3 วันศุกรที่ 2 เมษายน 2564 
เวลา 09.30 นาฬิกา  
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 
314  ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) 
(การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2564) 
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ไดมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 18 
มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา                   
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 
410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) 
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสัปดาห
วิชาการของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะ 
ทํางานดานการจัดงานสัปดาหวิชาการ ได
เสนอแนวทางในเบื้องตน ดังนี ้
 ระยะเวลา: ระหวางวันจันทรที่ 6 ถึงวัน
ศุกรที่ 10 กันยายน 2564 
 สถานที่ในการจัดกิจกรรม: หองประชุม



 ๘๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

คณะกรรมาธิการหมายเลข 402 - 403  
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย  และหอง 
404 – 405 (เปนหองสํารอง) 
 กลุมเปาหมาย: สมาชิกวุฒิสภา และ
บุคลากรของสํานักงานฯ 
 รูปแบบการจดักิจกรรม: การจัดพืน้ที่
แสดงนิทรรศการ และเวทีเสวนาวชิาการ  
โดยแบงการแสดงนิทรรศการออกเปน 3 สวน 
คือ 
 สวนที่ 1  การแสดงนิทรรศการผลงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา ตัวอยางของบูธ เชน  
ไทมไลนรายงานการพิจารณาศึกษาของ และ
การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
 สวนที่ 2  การแสดงนิทรรศการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตัวอยางของบูธ 
เชน กฎหมายอาเซียน และงานวิชาการของ
สํานักงานฯ 
 สวนที่ 3 การแสดงนิทรรศการของ
หนวยงานอื่นที่เปนเครือขาย ตัวอยางของบูธ 
เชน สถาบันพระปกเกลา การใหความรู
ทางการเงิน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช) สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย 
และนวัตกรรม (สกสว.) สํานักงานสภา



 ๘๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สํานักงานกิจการยตุิธรรม เปนตน (ขึ้นอยูกับ
ความพรอมของหนวยงาน) 
 ทั้งนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแนวทาง
ตามที่เสนอ โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ 
กําหนดรายละเอียดในการดําเนินงาน เชน 
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ 
ผูที่เกี่ยวของ รายละเอียดการนําเสนอเนื้อหา
ของบูธนิทรรศการ เปนตน 
3. อยูระหวางที่สํานักและกลุมตรวจสอบ
ภายในดําเนินการจัดทํานวัตกรรมท่ีเสนอ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในแผนงานที่ 1  
การจัดทํานวัตกรรมโดยใชกระบวนการจัดการ
ความรู โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินการ 
ตามแผนในชวงเดือน ก.พ. - มิ.ย. 2564  
ทั้งนี้ ประธานกรรมการจัดการความรูฯ 
กําหนดแนวทางในการติดตาม เสนอแนะและ
ประเมินผลการดาํเนินการจัดทํานวัตกรรม 
โดยจะมีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูการจัดทํานวัตกรรม
ระหวางประธานกรรมการฯ ตัวแทน
คณะกรรมการฯ รวมกับผูปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ 
ในการจัดทํานวัตกรรมของแตละสาํนัก/กลุม 
รวมทั้ง เปนการตดิตามความกาวหนาในการ
จัดทํานวัตกรรม การรับฟงปญหาอุปสรรค 



 ๘๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

และใหขอเสนอแนะในการดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามวตัถุประสงคท่ี
กําหนดไว 
 

แผนงาน 2  การสนับสนุนใหบุคลากรเรียนรูดวยตนเอง     
โครงการ 
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ตามกรอบการพัฒนา 
ผลผลิต 
๑. บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไดเรียนรูดวย
ตนเองตามแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรที่กําหนด  
๒. กลุมเปาหมายผาน
กิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเองเปนไปตามแผน
และเกณฑที่กําหนด 
 
ผลลัพธ 
บุคลากรสามารถนําผล
จากการเรียนรูไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการเรยีนรูดวย
ตนเองตามกรอบการพัฒนา 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามแผนที่
กําหนด ตามกรอบการ
พัฒนา ๗๐:๒๐:๑๐ 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของบุคลากร
สามารถนําผลจากการ
เรียนรูไปใชในการปฏิบตัิงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้ 
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภามีแผน 
การเรยีนรูดวยตนเองตามกรอบการพัฒนา 
๗๐:๒๐:๑๐ ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนทิศทาง 
การพัฒนาบุคลากรในชวงวิกฤตการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องดวยวิธีการแบบ
ผสมผสาน โดยนาํเทคโนโลยดีิจิทลัมา
ประยุกตใชเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดขอจํากัดใน
เรื่องงบประมาณ ระยะเวลา และสถานที ่
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงไดปรบัรูปแบบ 
ใหทันสมัย และเปนการสรางนวัตกรรมการ
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหมท่ีกวางไกล
กวาเดิม สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา ไมจํากัด
สถานที่ และสามารถเลือกหัวขอการเรยีนรู 
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมตรงกับตําแหนงงาน 
๒. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดกําหนด

๑ ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. บันทึก 
เลขาธิการวุฒสิภา 
เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการบูร
ณาการแนว
ทางการพัฒนา
บุคลากรของ
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา
ดวยวิธีการพัฒนา
แบบผสมผสาน
อยางเปนระบบ 
โดยใชแผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
Development 
Plan : IDP) 
2. บันทึกแจง
เวียน เรื่อง 
ขอความรวมมือ 

 



 ๘๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ 

ระดับ
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรดวยวิธีการเรียนรู
ดวยตนเอง พรอมปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 
 

ระยะเวลาการชี้แจงใหแตละสํานักรับทราบ
เกี่ยวกับการจดัทําแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 
โดยบูรณาการควบกับการจัดทําแนวทาง 
การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
รวมกันของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  
ระดับคะแนน ๓ 
๒. อยูระหวางการดําเนินการตามแผน 
ที่กําหนด ตามกรอบการพัฒนา ๗๐:๒๐:๑๐ 
ซึ่งกําหนดใหสงผลการเรียนรูตามกกรอบการ
พัฒนาแบบ ๗๐:๒๐:๑๐  ณ ปลายเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

ในการจัดทํา
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
Development 
Plan : IDP) รอบ
ที่ ๑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ใน
รูปแบบ Google 
Form 
สามารถกดเขาไป
ดูไดที 
http://bit.ly/
Mixstudy2564
. 

http://bit.ly/Mixstudy2564
http://bit.ly/Mixstudy2564
http://bit.ly/Mixstudy2564


 ๘๖ 

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลใหมีความสุขอยางสมดุลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1  ยกระดับคุณภาพชวีิตของทรัพยากรบุคคล     
แผนงาน 1  การศึกษาความตองการและบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีสมดุลทั้งชีวิตการทํางานและชวีิตสวนตัว 
โครงการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และการสรางความผูกพัน
ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
ผลผลิต 
มีแผนเสรมิสรางความ
ผาสุก และความผูกพัน 
ผลลัพธ 
บุคลากรมีความผาสุก
และความผูกพันตอ
องคกร 

ระดับคะแนน ๑ 
 ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอความผาสุกและ
ความผูกพัน 
 จัดทําแผนเสริมสราง
ความผาสุก และความผูกพัน
ของสวนราชการ 
ระดับคะแนน ๓ 
ดําเนินโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผน 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของบุคลากรที่มี
ความผาสุกและผูกพันตอ
องคกร  
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
- รอยละ ๕๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๖๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาไดศึกษา
วิเคราะหปจจัยทีส่งผลตอความผาสุกและ
ความผูกพัน โดยปจจัยทีส่งผลตอความผาสุก
และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผน
เสรมิสรางความผาสุก พัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) กําหนดมา
จากมิติในการวดัความสุขคนทํางานดวย
เครื่องมือ Happinometer ซึ่งพัฒนาโดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล และสํานักงานฯ ไดนํามา
เปนเครื่องมือในการสํารวจความสขุและความ
ผูกพันของบุคลากรมาอยางตอเนือ่งตั้งแตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน 
โดยที่ปจจัยความสุข ๙ มิติ ประกอบดวย ๑) 
มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) ๒) มิตผิอน
คลายดี (Happy Relax) ๓) มิติน้าํใจดี 
(Happy Heart) ๔) มิตจิิตวิญญาณดี (Happy 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๘๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนเสริมสราง
ความผาสุก และความผูกพัน 
พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

Soul) ๕) มิติครอบครัวดี (Happy Family) 
๖) มิตสิังคมดี (Happy Society) ๗) มิติใฝรูดี 
(Happy Brain) ๘) สุขภาพเงินดี (Happy 
Money) และ ๙) มิติการงานดี (Happy 
Work-life) 

สําหรับความผูกพันตอองคกร เครือ่งมือ 
Happinometer ไดมีการวดัความผูกพันดวย
เชนกัน ซึ่งจากการศึกวิเคราะหคาความสัมพันธ
ระหวาง คาคะแนนเฉลี่ยความสุขกับคา
คะแนนความผูกพันจากแบบสํารวจ พบวา 
ปจจัยความสุขทั้ง ๙ มิติ มีความสมัพันธกับ
ความผูกพันของบุคลากรอยางมีนยัสําคญั 
ทางสถิติคอนขางสูงและมีทิศทางบวก ดังนั้น 
หากคาคะแนนเฉลี่ยความสุขแตละมิติเพิม่ขึ้น 
จะสัมพันธกับคาคะแนนความผูกพันท่ีเพิ่มขึ้น
ดวย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคาความสมัพันธ 
รายมติิความสุข พบวา มิติการงานดี มี
ความสัมพันธกับความผูกพันสูงสุด เนื่องจาก
เปนมิติที่มีประเด็นยอยเกีย่วของโดยตรงกบั
การทํางานของบุคลากรทั้งดานกายภาพและ
บรรยากาศในการทํางาน ที่เปนกระตุนและ 
จูงใจในการทํางาน เชน ความกาวหนา 
ความสัมพันธ สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
เปนตน จึงใชปจจัยความสุขทั้ง ๙ มิติ เปน
ปจจัยในการเสรมิสรางใหบุคลากรมีความสุข



 ๘๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ในการทํางานและมีความผูกพันตอสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

ในคราวประชุมคณะทํางานจดัทําและ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลดําเนินการตามแผน
เสรมิสรางความผาสุก พัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี 31 
มีนาคม 2564 ที่ประชุมไดมีการทบทวนและ
วิเคราะหผลสํารวจความสุของคกรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
ดวยเครื่องมือ Happinometer และขอมลู 
ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนปฏิบตักิารตามแผน
เสรมิสรางความผาสุก พัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยควรเรงปรับปรุง
และพัฒนาความสุขในการทํางานมิติสุขภาพ
เงินดี ซึ่งมีคาคะแนนจากการสํารวจอยูใน
ลําดับต่ําที่สุด และการปรับปรุงและพัฒนา 
มิติความสุขท่ีมีคาความสมัพันธกับความผูกพัน 
สูงที่สุด คือ มิติการงานดี ซึ่งเปนมิติที่มีประเด็น
ครอบคลมุการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ท้ังดานกายภาพและดานบรรยากาศ 
รวมถึง การสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่เปน



 ๘๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ประเด็นที่ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ และ PMQA 4.0 หมวด ๕ ให
ความสําคญั รวมทั้ง สนับสนุนใหบุคลากร 
มีความสุขในการทํางานครอบคลุมความสุข 
ทั้ง ๙ มิติ เพื่อเพิ่มระดับความสุขภาพรวม
องคกรและคาคะแนนความผูกพันองคกร 
ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดทบทวนการกําหนด
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
ใหเหมาะสมกับสถานการณความจําเปน 
ในปจจุบัน และพิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานประจํา 
และกิจกรรมตามแผนงานท่ีเกี่ยวของ  
ที่มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคสอดคลองกับ
การเสริมสรางความผาสุกและความผูกพัน 
ของบุคลากรในมิตติาง ๆ มากําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ เพื่อเปนการบูรณาการ
กิจกรรมรวมกัน และเพื่อไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนในการดําเนินงานของผูรับผิดชอบ
ตามที่กําหนดไว เชน กิจกรรมการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม
การเตรียมความพรอมรองรับเหตกุารณฉุกเฉิน 
กิจกรรมมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 



 ๙๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

เปนตน โดยท่ีประชุมไดมมีติเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการตามแผนเสริมสรางความผาสุกฯ 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม จํานวน  
๔๔ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ดําเนินการ และผูรับผิดชอบ และแนวทาง 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิาร เพื่อ
เสนอเลขาธิการวุฒิสภาใหความเหน็ชอบแลว 
๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาไดจัดทํา 
แผนเสริมสรางความผาสุก และความผูกพัน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอเลขาธิการวุฒสิภา 
เรียบรอยแลว 
ระดับคะแนน ๓ 
๓. อยูระหวางการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนเสริมสรางความผาสุกพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความผูกพนัของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  

แผนงาน 2 การสงเสรมิความสัมพันธและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธภิาพและมีความสขุ (Happy Workplace) 
โครงการ 
สงเสริมความสัมพันธ
และสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข (Happy 
Workplace) 

ระดับคะแนน ๑ 
 จัดทําแผนเสริมสราง
ความความผาสุกและความ
ผูกพัน 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
บรรลตุามเปาหมายที่

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาจดัทําแผน
เสรมิสรางความความผาสุกและความผูกพัน 
ระดับคะแนน ๓ 
๒. สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาไดดําเนิน
โครงการสงเสริมความสัมพันธและสราง

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน

1. 
2.  
๓. 

 



 ๙๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลผลิต 
มีการดําเนินการเพื่อให
ไดผลผลิต/ผลลัพธตาม
โครงการ/กิจกรรมที่
กําหนด 
 
ผลลัพธ 
กลุมเปาหมายมีความ 
พึงพอใจตอการสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
ทํางาน 

กําหนด 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของบุคลากรที่มี
ความพึงพอใจตอการสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
ทํางาน โดยมีหลักเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้  
- รอยละ ๕๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๖๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนเสริมสราง
ความผาสุก และความผูกพัน 
พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ 

บรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy 
Workplace) ดังนี ้
กลุมเปาหมาย : 
รุนที่ ๑ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไป จาํนวน ๖๔ คน 
ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๕๒ คน 
คิดเปนรอยละ ๘๑.๒๕ 
รุนที่ ๒ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่มีอายรุะหวาง ๓๕ - ๔๙ ป  
จํานวน ๕๘ คน ซึ่งมผีูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน ๕๔ คน คดิเปนรอยละ ๙๓.๑๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ : 
รุนที่ ๑ วนัที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒๗๐๓ 
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤต ิ
รุนที่ ๒ วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒๗๐๓ 
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤต ิ
การประเมินผล :  
ผลผลิต 
รอยละ ๙๔.๔๕ ของผูเขารับการฝกอบรม 
มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องที่ไดรับจาก
การฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบความรู
ความเขาใจที่กําหนด 

หมายเหตุ) หมายเหตุ) 



 ๙๒ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ผลลัพธ 
(อยูระหวางการดําเนินงาน) 
ระดับคะแนน ๕ 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนเสริมสรางความผาสุก และความ
ผูกพัน พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

แผนงาน 3 การสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารทรัพยากรบุคคล     
กิจกรรม 
สํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลผลิต 
รายงานผลการสํารวจ
ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของบุคลากรตอ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
ผลลัพธ  
๑. บุคลากรมีความพึง

ระดับคะแนน ๑ 
รอยละ ๕๕ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๒ 
รอยละ ๖๐ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๓ 
รอยละ ๖๕ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอการบริหาร

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธิบายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๙๓ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

พอใจการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของ 
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา  
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒. สวนราชการมีขอมลู
ปอนกลับ เพื่อใชในการ
พัฒนาและจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๔ 
รอยละ ๗๐ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๕ 
รอยละ ๗๐ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 
 

กลยุทธ 2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
แผนงาน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดําเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พรอมทั้งนอมนําพระบรมราโชวาทมาเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ
โครงการ 
สงเสริมการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนงานการสงเสริม
และสนบัสนุนการดําเนิน

ผลดําเนินการ  
ระดับคะแนน ๑ 
๑. มีแผนงานการสงเสรมิและสนบัสนุน 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด

๑. แผนบรูณา
การสงเสริม 
สนับสนุน การ

 



 ๙๔ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ผลผลิต 
๑. มีการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามที่
กําหนด 
๒. มีกลุมเปาหมายเขา
รวมโครงการ/กิจกรรม 
เปนไปตามแผนที่
กําหนด 
ผลลัพธ 
กลุมเปาหมายสามารถ
นําความรูเกีย่วกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิต 

ชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พรอมทั้งนอมนําพระบรม
ราโชวาทมาเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิต 
 ดําเนินการตามแผนงาน
การสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้ง
นอมนําพระบรมราโชวาท 
มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 
 
ระดับคะแนน ๓ 
 มีการตดิตามและ
ประเมินผลตามแผนงานการ
สงเสริมและสนับสนุน 
การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พรอมทั้งนอมนํา 
พระบรมราโชวาทมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิต 

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พรอมทั้งนอมนําพระบรมราโชวาท
มาเปนแนวทางในการปฏบิตัิงานและ 
การดํารงชีวิต 
๒. ดําเนินการตามแผนบรูณาการสงเสริม 
สนับสนุน การดําเนินการดานคณุธรรมและ
จริยธรรม ความโปรงใสและการตอตาน 
การทุจริตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี  
สํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล ไดกาํหนด
ดําเนินการจัดสงเสรมิการปฏิบัตติามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ใหแกขาราชการ โดยแบงเปน ๒ กิจกรรม 
ประกอบดวย 
๑. การบรรยายใหความรู  
๒. การศึกษาดูงาน ณ ศูนยประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
และความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย 
ถนนวิภาวด ีตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธาน ี
กลุมเปาหมาย :  บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ จํานวน ๑๐๐ คน แบงเปน ๒ รุน  
รุนละ ๕๐ คน  

ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ)+ 

ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

ดําเนินการดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม ความ
โปรงใสและการ
ตอตานการทุจริต
ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
๒.เอกสารขอ
อนุมัติจัดโครงการ 
๓. รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
๔. ผลการประเมิน
โครงการ 
 



 ๙๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของกลุมเปาหมาย
สามารถนําความรูเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิต  
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๘๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๙๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เสนอหัวหนา
สวนราชการ 

รุนที่ ๑ บุคลากรสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  
จํานวน ๕๐ คน  
รุนที่ ๒ บุคลากรสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ประเภทวิชการ ระดบัชํานาญการ  
จํานวน ๕๐ คน  
    โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจากทั้งรุน ๑ และ
รุน ๒ จํานวนท้ังหมด ๙๖ คน คดิเปนรอยละ 
๙๖.๐๐ 
ระยะเวลา/สถานที ่:   
กิจกรรมที่ ๑ วันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การบรรยายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตหินาที่ราชการและการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การฝกปฏิบัติการบริหารชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Workshop) เรื่อง  
การบริหารชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ หองประชุมหมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ 
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (สว.) 
กิจกรรมที ่๒ การศึกษาดูงานการนําหลัก
ปรัชญาของเศรศฐกิจพอเพียงมาประยุกต 
ใชในการปฏิบัติราชการและการดาํรงชีวิต  
ณ ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิและความมั่นคง กองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนวิภาวดี ตําบลคูคต  



 ๙๖ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ดําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธาน ี
รุนที่ ๑ วันอังคาร ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๔.๔๐ นาฬิกา 
รุนที่ ๒ วันอังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๔.๔๐ นาฬิกา 
การประเมินผล : 
ผลผลิต : บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐  
ผลลัพธ : บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิภาที่เขารวมโครงการไดใชหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏบิัติหนาราชการ
และการดํารงชีวิตสวนตนจากทั้งสองรุน  
คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๐ 
ระดับคะแนน ๓ 
๓. อยูระหวางการตดิตามและประเมินผล 
ตามแผนงานการสงเสรมิและสนับสนุน 
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง พรอมทั้งนอมนําพระบรมราโชวาท
มาเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานและการ
ดํารงชีวิต  

สํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคลดําเนนิการ
ติดตามประเมินผลการฝกอบรม ตามโครงการ
ดังกลาว ภายหลังจากการจัดฝกบอรมเสร็จสิ้น
แลว ๓ เดือน : อยูระหวางดําเนินการ 



 ๙๗ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

ระดับคะแนน ๕ 
๔. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคบไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริม 
การปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา เรียบรอยแลว  
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
๕. อยูระหวางการตดิตามและประเมินผล
สําหรับนําความรูเกี่ยวกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต  

กลยุทธ 3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดลอม และกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคม     
แผนงาน 1 การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ดานกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดลอมและกจิกรรมความรับผดิชอบตอสังคม 
แผนงาน 2 การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาทางดานจิตใจในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคม 
โครงการ 
สงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาความรูความ
เขาใจดานกิจกรรมเพื่อ
สังคม  
สิ่งแวดลอม และความ
รับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
โครงการ 

ระดับคะแนน ๑ 
 มีแผนการดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดลอมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม
ของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับคะแนน ๓ 
 ดําเนินการตามแผนที่

ผลดําเนินการ  
.........................................................................
.................................................................
(อธบิายใหชัดเจนวาไดดําเนินการในแตละ
เกณฑอยางไร) 

 ............................. 
(เปนไปตาม
ผลผลติที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

.......................... 
(เปนไปตาม
ผลลัพธท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบตัิ
การฯ หรือไม หาก
ยังไมปรากฎให
ระบุเหตุผลไวใน
หมายเหตุ) 

1. 
2.  
๓. 

 



 ๙๘ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

เยาวชน CSR พัฒนา
ประชาธิปไตย 
ผลผลิต 
๑. สวนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถดําเนิน
กิจกรรม/โครงการดาน 
CSR ไดตามเปาหมายที่
กําหนด 
๒. รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดลอมและ
กิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม 
ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะที่รายงาน
ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการสังกัด
รัฐสภา 
ผลลัพธ 
๑. โครงการที่ ๑: 

กําหนด 
ระดับคะแนน ๕ 
 รอยละของกลุมเปาหมาย 
(โครงการที่ ๑) มีความรูสึก
รับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR)  
โดยมเีกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รอยละของกลุมเปาหมาย 
(โครงการที่ ๒) มีทัศนคติที่ดี
ตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยทรงเปน
ประมุข โดยมีเกณฑการให
คะแนน ดังนี ้



 ๙๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โครงการ 
คําอธิบายคาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลดําเนินการ  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เอกสาร/หลกัฐาน หมายเหตุ 

กลุมเปาหมายมี
ความรูสึกรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม  
๒. โครงการที่ ๒: 
กลุมเปาหมายมีทัศนคติ
ที่ดี 
ตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข 
 

- รอยละ ๖๕ ไดคะแนน 
๐.๕๕ คะแนน 
- รอยละ ๗๐ ไดคะแนน 
๐.๗๐ คะแนน 
- รอยละ ๗๕ ไดคะแนน 
๐.๘๕ คะแนน 
- รอยละ ๘๐ ไดคะแนน 
๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการดําเนิน
แผนการดาํเนินการสงเสริม
และสนบัสนุนกิจกรรม 
เพื่อสังคม สิ่งแวดลอม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา พรอมปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

 
 




