
 

รายงานการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล   

  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2563) ที่ได้ก าหนดแผนด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนสืบทอดต าแหน่ง ระบบ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง และแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนด าเนินงานจัดท าแผนก าลังคนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
  โดยในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม 256๒ – มิถุนายน 2563) ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ได้ขับเคล่ือนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

๑. ปรับปรุงแผนก าลังคน 
เชิงกลยุทธ์ 2563 – 2565  

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนนิการส ารวจก าลังคนในเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วย 
๑) กรอบอัตราก าลังที่ ก.ร. ก าหนด ๓) ข้อมูลบุคลากร 
๒) กรอบท่ีมีคนครอง ๔) ข้อมูลการเคลื่อนไหวก าลังคน 

๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับจัดท าแผนก าลังคน 
โดยมผีู้เชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์อัตราก าลังของส านักงาน ก.พ. มาเป็น
วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 
๓. ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าเกีย่วกับการ
วิเคราะหค์วามต้องการด้านก าลังคนของหน่วยงาน รวมทั้งตรวจสอบ และเก็บ
ข้อมูล ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 

๒. ขยายกลุ่มเป้าหมายการขับเคลือ่นแผน
บริหารก าลังคนเชิงกลยุทธ์ 
 ๒.๑ Career Path 
  ๒.๑.๑ พัฒนาข้าราชการตาม Career 
Path ที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน ๔ สายงาน (วิทยาการ ทรพัยากรบุคคล 
วิเคราะห์นโยบายและแผน วิเทศสมัพันธ์)  
  ๒.๑.๒ ก าหนด Career Path เพิ่มเติม 
จ านวน 1๓ สายงาน (บรรณารักษ์  
นวก.ตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์
งบประมาณ นวก.บัญชี นวก.พัสด ุ 
นวก.ตรวจสอบภายใน นวก.คอมพิวเตอร์  
นวก.โสตฯ นายช่างศิลป์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ ต ารวจรัฐสภา 

  
 
๑. Career Path 
 ๑.๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสรา้งความรู้ความเขา้ใจ Career Path ทีไ่ด้
ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร HR) หนังสือ
แจ้งเวียน อินทราเน็ต และคลิปวิดโีอ  

                คลิปวิดีโอ                  วารสาร HR รัฐสภา 
 

 ๑.๒ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน Career Path ที่ได้ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 



 

 ๒ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

 

  สผ. 
  พัฒนาครบทุกสายงาน และอยู่ระหว่างการติดตาม และประเมินผล 
  สว. 

  พัฒนาครบทุกสายงาน และอยู่ระหว่างติดตาม และประเมินผล 
ในสายงานวิเทศสมัพันธ์ 
 ๑.๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจดัท า Career Path เพิ่มเตมิ จ านวน  
๑๓ สายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพท่ีก าหนด 

 ๒.๒ Succession Plan 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง ดังนี ้
สผ. 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง 
2) ด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยมผีู้ผ่านการสรรหา จ านวน 39 คน  
สว. 

1) ทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผูอ้ านวยการส านัก 
2) พิจารณารายชื่อผู้ทีม่ีคุณสมบตัเิข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผูส้ืบทอดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก จ านวน 25 คน 

ส าหรับข้าราชการทีผ่่านการสรรหาฯ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการ
พัฒนาในหัวข้อวิชาความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การวิเคราะห์ปัญหา
และการตัดสินใจขั้นสูง และวางแผนกลยุทธ์และน าไปสู่การปฏิบตัิ 

 ๒.๓ Talent Management 
  ๒.๑ คดัเลือกข้าราชการผู้มีศักยภาพ
สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ 
Talent ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ต าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง  
  ๒.๒ พัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ ์

 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ดังน้ี 

1. ด าเนินการประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบบริหาร 
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
๒. คัดเลือกข้าราชการเข้าสูร่ะบบฯ และจะประกาศรายชื่อ  
ปลายเดือนกันยายน 2563 
๓. พัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน
ส่วนราชการละ ๒ คน  
สผ. 

๑. นายพสธร  คงเถลิงศิริวัฒนา นติิกรปฏิบตัิการ 
๒. นายภัทรพงศ์ อิสริยะพฤทธ์ิ วิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ  
สว.  

๑. นายภรีภัทร์ ดิษฐาภรณ์  นักวิเคราะห์งบประมาณและแผนช านาญการ 
๒. นางสาวอุษา ถาละคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  
โดยการมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ 

 ๔) Job Rotation: ระดับปฏิบัติการ 
ทุกสายงาน  

 

สผ. 
หมุนเวียนงานข้าราชการสายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบตัิการ – ช านาญการ
พิเศษ ส านักองค์การระหว่างประเทศ จ านวน ๙ คน  
 
 
 
 
 
 



 

 ๓ 
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ผลการด าเนินงาน 
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สว.  
หมุนเวียนงานในข้าราชการประเภทวิชาการ จ านวน 13 คน (สายนติิการ 
จ านวน 10 ราย และสายวิทยาการ จ านวน 3 ราย) ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไดร้ับ
การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ  
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน 2561  

๓. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การสรรหาเชิงรุก (เพ่ิมเติม) และตดิตาม
ประเมินผลทุน ODOS  

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาศึกษา วิเคราะห์ แนวทางแก้ไข 
การสรรหาบุคคลเขา้รับราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานชวเลข โดยใช้แนวทางการสรรหาเชิงรุก ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย  
 ๑) การน าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนอัตราก าลังเจ้าพนักงานชวเลข  
 ๒) การจ้างงานรูปแบบอ่ืน อาทิ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 ๓) การท า MOU กับสถาบันการศกึษา หรือการเปดิหลักสูตรอบรมการเขียน 
ชวเลขแก่ผู้มีคณุวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาของส่วนราชการ 
๒. รายงานผลการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ  
ด้วยโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สผ. 

มีจ านวนผูไ้ด้รบัการบรรจุ จ านวน ๙ คน  
๑) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ จ านวน ๑ คน 
๒) ต าแหน่งนักวิเทศสมัพันธ์ปฏิบตัิการ จ านวน ๕ คน 
๓) ต าแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบตัิการ จ านวน ๓ คน 
 

สว. 
มีจ านวนผูไ้ด้รบัการบรรจุ จ านวน ๓ คน 
๑) ต าแหน่งนักวิเทศสมัพันธ์ปฏิบตัิการ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ คน 
๒) ต าแหน่งนักวิเทศสมัพันธ์ปฏิบตัิการ (ภาษาจีน) จ านวน ๑ คน 
๓) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน ๑ คน 

๔. ก าหนดแนวทางปรับปรุง PMS  ๑. ส่วนราชการมีแผนด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารวงเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับการปรับปรุงจากคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ศึกษาและวเิคราะห์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ดังน้ี  
 ๒.1 ทดลองค านวณจ านวนเงินท่ีได้รับจากฐานเงินเดือนของแต่ละบคุคล  
(ไม่ใช้ค่ากลางแบบปัจจุบัน) พบว่า ผลการเลื่อนเงินเดือนระหว่างการค านวณ
จากค่ากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดกับค านวณจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากฐาน
เงินเดือนของแต่ละบุคคล ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 
 ๒.2 ทดลองค านวณแยกการบริหารวงเงินงบประมาณ ส าหรับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญออกมาบริหารวงเงินงบประมาณ
ในการเลื่อนเงินเดือน (ระดับส านกั ระดับส านักงาน) โดยผลจากการจ าลอง 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัเช่นเดียวกัน 
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๕. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดา้นบุคลากร
โดยใช้ระบบ HRIS เป็นระบบงานหลักในการรับ
การเช่ือมโยงข้อมลูด้านบุคลากรจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกนัก าหนดแบบฟอร์มรายงานประวตัิข้าราชการ 
จ านวน ๑๐ แบบฟอรม์ อาทิ ข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ/พนักงานราชการ) 
ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวตักิารเลื่อนเงินเดือน ประวตัิการอบรม ประวตัิ
การศึกษา ประวตัิทางวินัย  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับ 
การเช่ือมโยงข้อมลูจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service และ 
เพิ่มเมนูในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสองส่วนราชการ  

        ฐานข้อมูลบุคลากรรัฐสภา 

 จากรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม  
๒๕๖๓) ตามท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ พบว่า มีโครงการที่อาจไม่สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ จ านวน ๓ โครงการ  ดังนี้ 
 ๑. โครงการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2563 – 2565  
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดแผนด าเนินการจัดท าแผนก าลังคนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
โดยก าหนดจะด าเนินการส ารวจข้อมูลก าลังคนในเชิงปริมาณ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
โดยต้องเลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ ไปด าเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๓  
ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์กระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์ ดังกล่าว 
จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวิเคราะห์ก าลังคนในเชิงคุณภาพ  
  นอกจากนี้ ปัจจุบัน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการเคลื่อนย้ายมาปฏิบัติราชการ  
ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งสถานที่ใหม่มีพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งในส่วนพ้ืนที่ภายในอาคาร ห้องประชุม  
และพ้ืนที่โดยรอบ ฯลฯ ส่งผลให้ต้องมีการดูแล และบ ารุงรักษาพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราก าลัง 
ในการปฏิบัติราชการ เช่น คนสวน คนงาน พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
พนักงานซ่อมบ ารุง เป็นต้น ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงต้องมีการวิเคราะห์อัตราก าลังคนเพ่ือรองรับ  
ในเรื่องดงักล่าวควบคู่กันไปด้วย  
 ๒. โครงการขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
(Job Rotation) เนื่องจาก ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถด าเนินการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการระดับปฏิบัติการได้ทุกสายงานตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น สองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรต้อง
หารือหรือประชุมผู้บริหาร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การหมุนเวียนงานของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้บุคลากรมีความรู้รอบในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 



 

 ๕ 

 ๓. โครงการพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
สรรหา และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแนวทาง 
การสรรหาเชิงรุก  
  ตามเกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ ในระดับคะแนน ๓ ก าหนดให้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการสรรหานักเรียนทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วย 
ที่ประชุม ก.ร. ได้มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ  
๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามมติ ก.ร.  
ที่ ๕๒/๒๕๖๓ (ว ๑๒) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 จากเหตุผลดังกล่าว ส่วนราชการจึงไม่สามารถไดด้ าเนินการสรรหาเชิงรุกด้วยวิธีการดังกล่าวได ้

 
ผลการด าเนินการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ 53.75 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ 53.75 

 เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ ระหว่างรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) กับรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
มิถุนายน ๒๕๖3) จะพบว่าทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความก้าวหน้าในการด าเนินการ โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 31.53 และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 29.31 
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
รอบ ๖ เดือน และรอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
 และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2563) ที่ผ่านมา ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดแผนด าเนินงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรมฯ รวมทั้งได้จัดโครงการ/กิจกรรมไปบ้างแล้ว
บางส่วน แต่ทั้งนี้การด าเนินงานไม่เป็นตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) จึงท าให้ทั้งสองส านักงานต้องปรับแผนและวิธีการให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น และจากรายงานรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม 256๒ – มิถุนายน 2563) พบว่า 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความก้าวหน้าในการด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

๑. พัฒนาส่วนราชการฯ สู่องค์กรคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติฯ 
(มีผลส าเร็จการด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมีการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการส่งเสริมคณุธรรมองคก์รอย่าง
ต่อเนื่อง) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไดด้ าเนนิการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
ตามแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติฯ โดยไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ดังนี ้ 

สผ. 

โครงการสร้างเสรมิจริยธรรมน าทีมงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งได้ด าเนินการ อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บรหิาร และระดับ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน เพื่อให้ผู้บริหารเป็นผู้น าในการผลักดัน สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคณุธรรม รวมทั้งมีกระบวนการติดตามกลุ่มเปา้หมายในการ
ผลักดัน สนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นการรวบรวม
เอกสารการตดิตามพฤติกรรม พรอ้มท้ังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดท าเอกสารผล
การด าเนินการ และเข้าร่วมการอบรมตามแนวทางการประเมินองคก์รคุณธรรมของ
กรมการศาสนา ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สว. 

โครงการสร้างเสรมิวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร  
ซึ่งได้ด าเนินการ อาทิ ด าเนินการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อน
ภารกิจวุฒิสภา โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งใช้วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
ร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นสาระส าคญัในการอบรมเพื่อปลูกผังให้เกิด
พฤติกรรมต้นแบบ 

๒. ด าเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน 
การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมฯ  
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมและวินัยข้าราชการ โดยแต่ละส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้  

สผ. 

๑. โครงการฝึกอบรมผู้น าขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีในการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมส่งเสริมจรยิธรรม 
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เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมส่งเสรมิจริยธรรมในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ซึ่งไดด้ าเนินการในเดือนมถิุนายน ๒๕๖๓  
๒. โครงการส่งเสรมิการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 ๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคณุธรรมและจริยธรรม  
 ๒.๒ กิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องส านักต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

สว. 
 

๑. โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
 ๑.๑ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่น เพือ่เป็น
บุคคลต้นแบบ 
 ๑.๒ กิจกรรมการคัดเลือกส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม  

๓. ร้อยละ ๗๕ ของกลุ่มเปา้หมาย
ประพฤติปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม 
(ส ารวจจาก ผบ.กลุม่งาน/ผู้อ านวยการ
ส านัก) 

ในช่วงไตรมาสที่ ๑ -๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ยังไมส่ามารถด าเนินการครบถว้นตามแผนงาน
ที่ก าหนด ซึ่งในไตรมาสที่ ๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะด าเนินการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมและวินัย
ข้าราชการต่อไป  

4. รักษามาตรฐานผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของ ป.ป.ช. อยู่ในกลุ่ม A (คะแนน 
85.00 – 94.99)  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดแผนส่งเสรมิ สนับสนุน การด าเนินการด้าน
คุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาตรฐานผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ป.ป.ช.
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดอยู่ในมาตรการที่ ๓: การขับเคลือ่นการสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไดด้ าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

สผ. 

1. โครงการขบัเคลื่อนมาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 ส านักงานฯ ได้มีแผนงาน/แนวทาง/มาตรการในการต่อต้านการทุจรติ พร้อมมี 
การเผยแพร่ โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต้านการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามข้อก าหนด
ของ ITA และแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบแผนงาน/แนวทาง/มาตรการ 
ในการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
และระบบอินทราเนต็ พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซตศ์ูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เดือนละ ๕ ครั้ง 
๒. โครงการขบัเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
 ส านักงานฯ จัดท ารายงานผลการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจเกีย่วกับแผน
ส่งเสริมฯ ซึ่งสรุปภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 



 

 ๘ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

คะแนนเฉลีย่ ๔.๒๕ (ร้อยละ ๘๕.๐๗) มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
๔.๑๑ (ร้อยละ ๘๒.๒๗)  

สว. 

๑. กิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานฯ  
 ส านักงานฯ จัดท าแผนงาน/แนวทาง/โครงการการเปดิเผยข้อมลูข่าวสารของ
ส านักงานประกอบการจัดท าแผนส่งเสริมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมทั้งเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายผู้ดูแลระบบ และผู้บรหิารที่รับผดิชอบ 
การประเมินของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และจัดกจิกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานฯ พร้อมทั้งด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะทีส่อดคล้องกับการประเมิน ITA ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานฯ  
๒. โครงการขบัเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
 ส านักงานฯ จัดท ารายงานผลการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจเกีย่วกับแผน
ส่งเสริมฯ ซึ่งสรุปภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลีย่ ๔.๑๔ (ร้อยละ ๘๒.๘๐) มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๙ (ร้อยละ ๘๑.๘๐)  

5. มีสัดส่วนข้าราชการที่กระท าความผิด
วินัยลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ในรอบ ๙ เดือน ส่วนราชการสังกดัรัฐสภาไม่พบข้าราชการที่กระท าความผิดวินยั  

 จากรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน 
๒๕๖๓) ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ พบว่า ทั้งสองส่วนราชการอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด และคาดว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย HR ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ทุกโครงการ 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ 48.80 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ 73.40 

 เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ ระหว่างรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) กับรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
มิถุนายน ๒๕๖3) จะพบว่าทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความก้าวหน้าในการด าเนินการ โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.80 และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 39.40 
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 



 

 ๙ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  
รอบ ๖ เดือน และรอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน



 

 ๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
 สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2563) ที่ผ่านมา ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดแผนงานพัฒนา
บุคลากร และได้จัดโครงการ/กิจกรรมไปบ้างแล้วบางส่วน  แต่ทั้งนี้การด าเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน 
ที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) จึงท าให ้
ทั้งสองส านักงานต้องปรับแผนและวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจากรายงานรอบ ๙ เดือน 
(ตุลาคม 256๒ – มิถุนายน 2563) พบว่าทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

๑. พัฒนาหลักสูตรร่วมเพื่อพัฒนา
บุคลากร จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก่  
๑.๑ วิชาการเงินและบญัชี  
๑.๒ ประชาสมัพันธ์  
๑.๓ วิชาการบญัชี  
๑.๔ วิชาการตรวจสอบภายใน  
๑.๕ เตรยีมความพร้อมเลื่อนระดบั
ปฏิบัติการขึ้นช านาญการ  
๑.๖ เตรยีมความพร้อมเลื่อนระดบั
ช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้พัฒนาหลักสตูร จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นช านาญการ 
 ๒. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 
 ๓. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงานวิชาการเงินและบัญชี (สายงานวิชาชีพ) 
 4. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงานประชาสัมพันธ์ (สายงานวิชาชีพ) 
 5. หลักสูตรสายงานวิชาการบัญชี (สายงานวิชาชีพ)  
และได้น าหลักสตูรดังกล่าวไปรับฟงัความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ด ารงต าแหน่ง 
ตามสายงานของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งให้ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา พิจารณาใหค้วามเห็นเพิ่มเติม เพื่อน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
มาพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
 ส าหรับหลักสูตรทีเ่หลือ จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิชาการ
ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

๒. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ดังนี ้ 
2.1 สายงานนิติการ  
2.2 สายงานวิเทศสัมพันธ์  
2.3 สายงานทรัพยากรบุคคล  
2.4 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2.5 สายงานวิทยาการ  
๒.6 บริหาร  
2.7 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ดังนี ้
 ๑. พัฒนาบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ตามสมรรถนะ ที่ ก.ร. ก าหนด ผ่านหลักสูตร
ระบบ e - Learning ของส านักงาน ก.พ. และการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 
Training) โดยมีเนื้อหาวิชา เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้
พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและการแก้ปัญหา การบริการที่เป็นเลิศ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน เป็นต้น 
 ๒. พัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน โดยด าเนนิการจดัโครงการฝึกอบรมในเนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวกับความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจขั้นสูง 
และการวางแผนกลยุทธ์และน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ๓. พัฒนาผู้บริหาร โดยจะจัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ในช่วงเดือนกันยายน 2563  

๓. เตรียมพร้อมนิติกรใหเ้ป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิ
- หลักสูตรฯ ผา่นความเห็นชอบจาก  
อ.ก.ร. สรรหาฯ/ อ.ก.ร. กฎหมาย และ 
ก.ร. 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนติิบัญญัติ 
ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ และ 
ก.ร. แล้ว  



 

 ๑๑ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

๔. ติดตามประเมินผลความคุม้ค่า
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ 
Classroom – Training  
ทุกโครงการ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้พิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวธิีการฝึกอบรม 
ในห้องเรียน จ านวน ๑๐ โครงการ เพื่อน ามาประเมินความคุ้มค่า โดยมีผลส าเร็จของ
การประเมินความคุ้มค่า ดังนี ้
 

สผ. 
๑๐ โครงการทีส่ านักงานฯ น ามาประเมินความคุ้มค่า อยู่ระหว่างการประเมินผลฯ 
ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มติิด้านประสิทธิภาพ มิติด้านประสิทธิผล และมิตดิ้านผลกระทบ 
สว. 

๑๐ โครงการทีส่ านักงานฯ น ามาประเมินความคุ้มค่า ไดป้ระเมินในมิติด้านต่าง ๆ ดังนี ้
๑. ด้านประสิทธิภาพ จ านวน ๙ โครงการ  
๒. ด้านประสิทธิผล จ านวน ๗ โครงการ  
๓. ด้านผลกระทบจะด าเนินการเมือ่จัดโครงการทุกโครงการแล้วเสรจ็ 

๕. พัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัล 
แก่กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม  
5.๑ ผู้บริหาร  
5.๒ ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  
5.๓ ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ  
5.๔ ผู้ปฏิบตัิงานอ่ืน 
 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไดด้ าเนนิการเตรียมหลักสตูรพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่ ๑ กลุม่ผู้บริหาร  
กลุ่มที่ ๒ กลุม่ผู้ท างานดา้นนโยบายและวิชาการ  
กลุ่มที่ ๓ กลุม่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี  
กลุ่มที่ ๔ กลุม่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน  
รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะดจิิทัลใหก้ับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาในกลุ่มผู้บริหาร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไดด้ าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทลั ดงันี้  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

๑. ในไตรมาสที่ ๓ ได้พัฒนากลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะดา้นเทคโนโลยี ผ่าน
หลักสตูร e - Learning ของส านักงาน ก.พ. ในหัวข้อวิชา Data Analytics และ 
Project Management 
๒. ในไตรมาสที่ ๔ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บคุลากร ประกอบด้วย 
๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับกลุม่ผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับกลุม่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับกลุม่ผู้ท างานด้าน
นโยบายและวิชาการ 
กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับกลุม่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยแีละการ
สื่อสาร : Tech Talk 
กิจกรรมที่ ๗ โครงการฝึกอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการน าหลักการ 
Enterprise Architecture (EA) มาปรับเปลี่ยนองค์กรมุ่งสู่ Digital Parliament 
 
 



 

 ๑๒ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

สผ. 
๑) พัฒนาหลักสตูรภาษาลาว ญี่ปุน่ 
ระดับต้น  
๒) อบรมตามหลักสูตรภาษา 
บาฮาซา (อินโดนเีซีย) จีน ระดับตน้ 
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย) 
๓) อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
กลาง – สูง 
๔) อบรมภาษาอังกฤษ ระดับต้น  
ในรูปแบบ (e-Learning)  

สผ. 
ส านักพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาหลกัสูตรภาษาลาว (ระดับต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับ
ต้น) เรียบร้อยแล้ว และได้น าหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่ได้ก าหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ไปด าเนินการพัฒนา ได้แก่  
๑) ทักษะการใช้ภาษาจีน (ระดับต้น)  
๒) ทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น)  
โดยด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563  
ในขณะที่ การพัฒนาภาษาอังกฤษในรูปแบบ e – Learning ส านักพัฒนาบุคลากรได้
ด าเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ จ านวน ๓ รุ่น ได้แก่  
- รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
- รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 
- รุ่นที่ 5 วันที่ 15 เมษายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
โดยอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลในรุ่นที่ ๔ และ ๕  

สว. 
อบรมตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากร  
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
(นิติการ/วิทยาการ) 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ
หน่วยงานภายนอก  

สว. 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ภายใต้โครงการพัฒนาทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานด้านนิติบัญญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยจัด
โครงการในกลุ่มเป้าหมายนิติกรหรอืวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การเรียนรู้ในช้ันเรียน และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล
ผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 

๗. การจดัการความรู ้
7.๑ จดัท าแผนการจัดการความรู ้
7.๒ ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นตอ่
องค์กร และยุทธศาสตรฯ์  
7.๓ ประชาสมัพันธ์ และเผยแพรอ่งค์
ความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ก าหนดแผนการจัดการความรู้ โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ไดค้ัดเลือก 
องค์ความรู้แล้วเป็น ดังนี้  

สผ. สว. 
1. องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
องค์กรให้ก้าวสู่การเป็น SMART 
Parliament 

๑. การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาใน
การติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยมผีู้รับผิดชอบ 

2. องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดัน
ให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและ
รัฐสภาระหวา่งประเทศ 
 
 
 
 

๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
โดยมผีู้รับผิดชอบ 



 

 ๑๓ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

สผ. สว. 
3. องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริม
การมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เพื่อ
สนับสนุนงานนิติบญัญตัิ        

๓. การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ 

4.  องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
องค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ  
มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 สรุปได้ว่า การด าเนินงานในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) พบว่า  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และคาดว่าจะสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายในรอบ ๑๒ เดือน  

 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ ๕๕.๘๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ ๗๐.๐๐ 

 เมื่อพิจารณาจากรายงานยุทธศาสตร์ที่  ๓ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 27.50 ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
29.09 รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
รอบ ๖ เดือน และรอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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สผ. สว.

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน



 

 ๑๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข  
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2563) ที่ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข แต่ทั้งนี้การด าเนินงานมีความล่าช้ากว่า
แผนงานที่ก าหนด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  โดยในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม 256๒ – มิถุนายน 2563) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได ้
ปรับวิธีการด าเนินงานเพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น และขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยมีความก้าวหน้า 
ดังนี้ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

๑. ส่งเสริมความสมัพันธ์และสรา้ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (ทบทวน ปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงาน) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้วิเคราะห์ข้อมลูจากผลการส ารวจความผาสุกและความ
ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจดัท าแผนส่งเสริมความผาสุกและความ
ผูกพันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
สผ. 

๑. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทางด้านสวัสดิการ อาทิ การพัฒนาระบบการจ่ายเงิน
สวัสดิการต่าง ๆ ให้มคีวามสะดวกยิ่งข้ึนด้วย e- form การจัดช่องทางให้กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อช าระหนี้ และเงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ กิจกรรมการให้ความรู้
ความเข้าใจการบริหารจัดการการเงินและการใช้จ่ายให้พอเพียง 
๒. กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ อาทิ พัฒนากลไกการสื่อสารนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร กิจกรรมการพัฒนาสื่อและช่องทาง
การสื่อสารภายในองค์กร 
  

สว. 
 

แผนงานที่ ๑ เสริมสร้างให้คนท างานมีความสุข (Happy People) 
๑.๑ ส่งเสริมความสุขของบุคลากรตามสถานการณ์ความจ าเป็นของบุคลากร 
- จัดโครงการส่งเสริมความ สัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร  
“การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (Routine to Happiness: R2H) 
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
- จัดโครงการจดัสวสัดิการเพิ่มเตมิและการสร้างการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
๑.๓ ส่งเสริมความสามารถในการบริหารจดัการทางการเงินของบุคลากร 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการเรยีนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 
 
 



 

 ๑๕ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างให้ท่ีท างานน่าอยู ่(Happy Home) 
๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน 
- การปรับปรุงภมูิทัศน์ในบริเวณสถานท่ีท างานให้มีความพร้อมใช้งาน และการจดัท า
และด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
๒.๒ ดูแลดา้นความปลอดภยัและสวัสดภิาพในการท างาน 
- ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒.๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากร 
- มีการจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้าน 
นิติบัญญตัิและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดหลกัสูตร การพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ข้าราชการสายงานวิทยาการ  
สายงานทรัพยากรบุคคล   
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างชุมชนสมานฉันท ์(Happy Teamwork) 
๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและได้ท ากิจกรรมร่วมกันท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร  
- มกีิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) 

๒. บุคลากรไม่น้อยกว่า ๗๕%  
มีความสุขและความผูกพันต่อองคก์ร  

ผลการส ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า 
สผ.  

 

๑. ด้านความผาสุก: คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อยู่ในระดับ “มาก” 
๒. ด้านความผูกพัน: คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖ อยู่ในระดับ “มาก”  
สว. 

 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของในภาพรวมองค์กร เท่ากับ ๖๒.๑ อยู่ในระดับ “มาก”   
ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะด าเนินการส ารวจฯ ในไตรมาสที่ ๔ 

๓. ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ได้เสนอ (ร่าง) ส ารวจความพึงพอใจต่อการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของราชการของรัฐสภา เพื่อพิจารณาแล้ว และ
ด าเนินการส ารวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๔. บุคลากรไม่น้อยกว่า ๗๕% ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม น าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้  

 

สผ. 
มีแผนด าเนินการจดัท าหลักสูตรโครงการเสริมสรา้งดุลยภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยหลักสตูร
ประกอบด้วย ๒ หัวข้อวิชา ดังนี ้
๑. การบริหารการเงินเพ่ือความพอเพียง เนื้อหาวิชา  
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจ าวัน 
- การบริหารการเงิน  
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- การใช้เงินอย่างไรไม่ใหเ้ป็นหนี ้
- การสร้างนิสยัการออมและความพอเพียง 
๒. กิจกรรมเสริมเพิ่มดลุยภาพชีวิต เนื้อหาวิชา 



 

 ๑๖ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

กลุ่มที่ ๑ แปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มที่ ๒ DIY วัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มที่ ๓ อาหารสร้างอาชีพ 
กลุ่มที่ ๔ สวนขวด 
 

สว.   
 

 จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ข้าราชการ
ด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคณุธรรมและเป็นต้นแบบตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดต้ิดตามและประเมินผลโครงการดังกลา่ว  
ซึ่งบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายได้แสดงถึงการการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัตติน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม น าความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไดด้ าเนนิตามแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
๑. สัมมนาโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมให้
บุคลากรอบรมออนไลน์บรรยายสดผ่าน APP WebEx Meeting  
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาการด้านจิตใจในการมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบรเิวณพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  
๓. กิจกรรมทีส่ านักต่าง ๆ ด าเนินการ อาทิ  
 ส านักบริหารงานกลาง  
 - กิจกรรมรับบริจาควัสดุอะลมูิเนียมที่ใช้แล้ว ถุงน่องใช้แล้ว เพื่อใช้ผลิตขาเทียม
มอบให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์
 ส านักพัฒนาบุคลากร 
 - บริจาคสิ่งของในตู้ปันใจร่วมกับคณะนักศึกษา ปรม. รุ่นที่ ๑๗ 
 - กิจกรรมปันความสุข มอบสิ่งของอุปกรณ์และบรโิภคร่วมกันของส านักพัฒนา
บุคลากร โดยจะด าเนินการบรจิาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุขให้กับโรงเรียนวดัจันทรสโมสร 
กรุงเทพมหานคร 
 ส านักการพิมพ ์
 - โครงการ “สานฝัน ปันรัก ให้น้อง” ณ โรงเรยีนบ้านมะขามเอน ต าบลท่าเคย 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
 ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 - บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบรโิภค เพื่อแจกจ่ายและใช้ประโยชนส์ าหรับ
ผู้รับบริการที่อยู่ในความอุปการะของสถานคุ้มครอบคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบรุี 
 - จัดท าถุงกระดาษจากวัสดเุหลือใช้ (Recycle) เพื่อน าไปบริจาคให้โรงพยาบาล
ต่าง ๆ น าไปเป็นถุงใสย่าส าหรับผูป้่วยนอก 
 
 
 

๖. ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม   
๗. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคม (โดยประเมินจาก
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคล ฯลฯ ที่
ส านักงานไปด าเนินกิจกรรม) 
 
 



 

 ๑๗ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ ๙ เดือน 

๘) อัตราการลาออกของข้าราชการ  
น้อยกว่า ๓% 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

สผ.   

ลาออก จ านวน ๑๒ คน 
โอน จ านวน ๙ คน  
 
 

สว. 
 

ลาออก จ านวน ๙ คน 
โอน จ านวน ๑๓ คน  
 
 ทั้งนี้ เหตุผลการลาออกและโอนโดยส่วนใหญ่ของข้าราชการ คือ ดแูลบุพการี  
กลับภูมลิ าเนา ประกอบอาชีพใหม่ ปัญหาสุขภาพ ศึกษาต่อ และคา่ใช้จ่ายสูง 

 สรุปได้ว่า ในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) พบว่า ทั้งสองส่วนราชการ
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และคาดว่าจะสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย HR ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ทุกโครงการ แต่ทั้งนี้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรต้องปรับลดระยะเวลา 
ในการติดตามและประเมินผลภายหลังการด าเนินงาน เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมบางส่วนก าหนดด าเนินการ
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563   

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ ๓๖.๐๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ ๖๐.๐๐ 

 เมื่อพิจารณาจากรายงานยุทธศาสตร์ที่  ๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.๐๐ ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
๒๔.๐๐ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔  
รอบ ๖ เดือน และรอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

  

24.00
36.0036.00

60.00

0

20

40

60

80

100

สผ. สว.

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน

สรุปมีอัตราการ turn over ของ ขรก.  
คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของข้าราชการทั้งหมด 

สรุปมีอัตราการ turn over ของ ขรก.  
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ของข้าราชการทั้งหมด 
สรุปมี ขรก. ลาออก คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของ
ข้าราชการทั้งหมด 



 

 ๑๘ 

ผลการด าเนินงาน (โดยสรุป) 

ผลความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน  
มีค่าเฉลี่ยของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อยู่ที่ร้อยละ ๕๗.๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ สผ. สว. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

จ านวน ๑๐ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

๒๑.๕/๔๐*100 =  
ร้อยละ 53.75 

จ านวน ๑๐ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

๒๑.๕/๔๐*100 =  
ร้อยละ 53.75 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และกลา้ยยืนหยัด 
ในส่ิงที่ถูกต้อง 

จ านวน ๕ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

๑๒.๒/๒๕*100 =  
ร้อยละ 48.80 

จ านวน ๕ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

๑๘.๓๕/๒๕*100 =  
ร้อยละ ๗๓.๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความ
เช่ียวชาญมีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนภารกจิด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จ านวน ๑๒ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

๓๓.๕/๖๐*100 =  
ร้อยละ ๕5.83 

จ านวน ๑๑ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

38.๕/๕๕*100 =  
ร้อยละ ๗๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอยา่งสมดุลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จ านวน ๕ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

9/๒๕*100 =  
ร้อยละ ๓๖.๐๐ 

จ านวน ๕ แผน/โครงการ  
ผลการด าเนินการ คิดเป็น  

๑๕/๒๕*100 =  
ร้อยละ ๖๐.๐๐ 
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สผ สว.



 

 ๑๙ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๕) และแนวทางแก้ไข 
---------------------------------------- 

 
 จากรายงานผลรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๕) ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้พบปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ 
  ๑) โครงการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ :  
กลยุทธ์ที่ ๑ : บริหารจัดการแผนก าลั งคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ๒) โครงการพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหา  
และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ๓) โครงการด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง  
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตาม
ความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 ทั้งนี้ ในคราวประชุม คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น และได้เสนอแนวทางใน 
การด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐ 

๑. โครงการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

๑. มีแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ 
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าแผนก าลังคน 
ไปเป็นเครื่องมือและประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารงานบุคคล 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการงาน วิเคราะห์ข้อมูลก าลังคน 

ในปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และพิจารณาความสอดคล้อง 
ของมาตรการบริหารก าลังคนภาครัฐ รูปแบบการจ้างงาน (พนักงาน
ราชการ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการท างานมากข้ึน เพ่ือคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในอนาคต 

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

๕  น าเสนอแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนดแผนด าเนินการจัดท าแผนก าลังคนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
โดยก าหนดจะด าเนินการส ารวจข้อมูลก าลังคนในเชิงปริมาณ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
โดยต้องเลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ ไปด าเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๓  
ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์กระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์ ดังกล่าว 
จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวิเคราะห์ก าลังคนในเชิงคุณภาพ  
 นอกจากนี้  ปัจจุบัน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการเคลื่อนย้ายมาปฏิบัติราชการ  
ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งสถานที่ใหม่มีพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งในส่วนพ้ืนที่ภายในอาคาร ห้องประชุม  
และพ้ืนที่โดยรอบ ฯลฯ ส่งผลให้ต้องมีการดูแล และบ ารุงรักษาพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราก าลัง 



 

 ๒๑ 

ในการปฏิบัติราชการ เช่น คนสวน คนงาน พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
พนักงานซ่อมบ ารุง เป็นต้น ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงต้องมีการวิเคราะห์อัตราก าลังคนเพ่ือรองรับ  
ในเรื่องดงักล่าวควบคู่กันไปด้วย  

แนวทางแก้ไข 
 เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการดังกล่าว เห็นควร
ปรับเป้าหมาย (ผลผลิต ผลลัพธ์) และเกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการเป็นดังนี้ 

 เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีรายงานการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนก าลังคน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งจะน าไปด าเนินการ
จัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ต่อไป  

๑. มีการศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ ยุทธศาสตร์  
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒. หน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
มีการวิเคราะห์ ทบทวนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม
โดยยึดหลักการ ทฤษฎีของราชการฝ่ายบริหาร 
เพ่ือให้มีมาตรการเดียวกัน 

 เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์กระบวนงาน วิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนในปัจจุบัน ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานภายในและแผนก าลังคน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป 

๓  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

๕  น าเสนอรายงานข้อมูลจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๒ 

๒. โครงการพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา และดึงดูด  
 “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. รายงานผลการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  

แนวทางการสรรหาเชิงรุกด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
๒. รายงานการด าเนินการโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ
ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก ในโครงการ ๑ 
อ าเภอ ๑ ทุน (ทุน ODOS) ไปด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก 

ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
 ติดตามการด าเนินการสรรหาเชิงรุกโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 

ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓  ด าเนินการสรรหานักเรียนทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕  รายงานผลการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการสรรหาเชิงรุก 

ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ และการด าเนินการโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ตามเกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ ในระดับคะแนน ๓ ก าหนดให้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการสรรหานักเรียนทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วย 
ที่ประชุม ก.ร. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑) ส่วนราชการฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้วยทุนของตนเองมีสิทธิสอบแข่งขัน
เพ่ือเข้ารับราชการด้วยวิธีการเดียวกับผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 
 ๒) การคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน เพ่ือเข้ารับราชการควรเป็นต าแหน่ง 
ที่มีความจ าเป็นหรือเป็นสาขาท่ีมีผู้จบการศึกษาจ านวนน้อย และไม่สามารถสรรหาด้วยวิธีการสอบแข่งขันทั่วไป
ได้แล้ว 
 ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงต้องเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุน
โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน โดยระบุว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในสรรหาบุคลากร
เข้ามาท างานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในต าแหน่งที่มีความจ าเป็น หรือต าแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาได้  
โดยวิธีการอ่ืน  
 จากเหตุผลดังกล่าว ส่วนราชการจึงได้วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นในการสรรหาผู้ได้รับทุน
โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ซึ่งพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต าแหน่งที่ว่างเป็นต าแหน่งที่สามารถสรรหาได้ 
ด้วยวิธีการปกติ จึงไม่ได้ด าเนินการสรรหาเชิงรุกด้วยวิธีการดังกล่าว 
 



 

 ๒๓ 

 

แนวทางแก้ไข 
 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกโครงการพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหา และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้ข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก เนื่องจาก ในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่  
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุน
โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามมติ ก.ร.  
ที่ ๕๒/๒๕๖๓ (ว ๑๒) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๔ 

๓. โครงการด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมาย 
 นิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏบิัติตามหลักเกณฑ์

และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 

๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดท ารายงาน 
การคัดเลือก 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา 
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง  
และมีการด าเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม 
มาด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีแผนการด าเนินการคัดเลือกนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ 

๓  ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 

๕  จัดท ารายงานผลการคัดเลือก ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินการ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

ปัญหาและอุปสรรค 
 สืบเนื่องจาก หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ  ก าหนดให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ และคณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่ร่วมพิจารณาคัดเลือก เพ่ือให้การคัดเลือก  
มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ รวมทั้งพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
วางแผนด าเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของประธานรัฐสภา  

แนวทางแก้ไข 
 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรขอเลื่อนโครงการด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฯ ไปด าเนินการในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 

 ๒๕ 

ข้อเสนอแนะของ อ.ก.ร. ประเมินฯ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการต าแหน่งต ารวจรัฐสภา 
ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ควรศึกษา/วิเคราะห์ เพ่ือจัดโครงสร้างรองรับต าแหน่งต ารวจรัฐสภา เพ่ือให้มี 
การแบ่งงานและการมอบอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของต าแหน่งดังกล่าว 

  ๑.๒ วางแผนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง
การสั่งสมประสบการณ์และผลงานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงต าแหน่งเป้าหมาย เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถวางแผนพัฒนา และในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้ข้าราชการในต าแหน่งดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง 
ให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานได้ตามเส้นทางที่ก าหนด เพ่ือให้มีโอกาสเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพที่ได้ก าหนด 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร พร้อมทั้งต้องรักษาความเป็นธรรม ทั้งในด้านการบริหารเงินเดือน และการบริหารงานบุคคล  
  นอกจากนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรก าหนดมาตรฐานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในแต่ละระดับผลการประเมิน 
(ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้) ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละที่เท่ากันในแต่ละส านัก รวมทั้งผู้บังคับบัญชา 
ควรต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญกับผลงานและพฤติกรรมของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

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

  


