


 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

ก 

 
 

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

 ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว 

 ในการนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยเชื่อมโยงและถ่ายทอดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาและน ากรอบที่ก าหนดผลลัพธ์ไว้ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ รวมทั้งวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกเพ่ือตอบสนองภารกิจของรัฐสภา ให้มี
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับงบประมาณ และสภาวการณ์ปัจจุบัน และได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และผลักดันแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้  

 
 
 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
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สารบัญ     ข 

บทสรุปผู้บริหาร     ช 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล ๑ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ๑ 
    และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน  การบริหารแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ๑  
    และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โครงการ  เตรียมการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๑ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 

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

แผนงานที ่๒  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง ๖ 
    (Succession Plan) ไปปฏิบัติ 
โครงการ ด าเนินการตามแผนระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ๖  

แผนงานที ่๓  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ๙ 
    (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
โครงการ  ด าเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ๙ 

แผนงานที ่๔  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ๑๒ 
    (Job Rotation) ไปปฏิบัติ 
โครงการ  ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation) ๑๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ ๑๔ 
    ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงานที ่๑  การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง ๑๔ 
    ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
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โครงการ การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหา ๑๔  
 และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก 
แผนงานที ่๒  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล ๑๘ 
    ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
โครงการ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์    ๑๘  
 และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒  

กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ๒๑ 
    (Performance Management System : PMS) 
แผนงาน การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๒๑ 
โครงการที่ ๑ การด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข/ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบการบริหารผล ๒๑ 
 การปฏิบัติงานที่ได้จากผลการศึกษา  
โครงการที่ ๒ ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ๒๔ 

 กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  ๓๑ 
    ให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ๓๑ 
    ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
โครงการ บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๓๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ๓๓ 

    และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ ๓๓ 
    ทางจริยธรรม 
แผนงานที ่๑  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ ๓๓ 
    ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาตรฐานทางจริยธรรม 
    รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
โครงการ ๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ๓๓ 
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 
 ๓. โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรม 
  ข้าราชการรัฐสภาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. โครงการคัดเลือกส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม 
  ข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕. โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส 
  (โครงการขยายผลการน าคุณธรรมและจริยธรรมมาเผยแพร่ เพ่ือน าไปสู่ 
  การปฏิบัติงานของบุคลากร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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แผนงานที ่๒  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓๖ 
    รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
โครงการ  ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓๖ 
 และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปาาหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกัน ๓๘ 
    การกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
แผนงานที ่๑  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการปาองกัน ๓๘ 
    การกระท าผิดวินัยของบุคลากร 
โครงการ  รณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ๓๘ 

แผนงานที ่๒  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการปาองกันการกระท าผิดกฎหมาย ๔๑ 
    ที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 
โครงการ  ส่งเสริมกระบวนการปาองกันและปราบปรามการทุจริต ๔๑  

กลยุทธ์ที่ ๓  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา ๔๔ 

แผนงาน  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๔๔ 
กิจกรรม  การจัดท าแผนและก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผน ส่งเสริม สนับสนุน ๔๔ 
    การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ๔๘ 
    และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจดา้นกระบวนการนิติบญัญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๔๘ 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที ่๑  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร ๔๘ 
    ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

แผนงานที ่๒  การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕๑ 
    ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
    ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมตามสายงานของบุคลากร ๕๑ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงานที ่๓  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ๕๔ 
    ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด 
    รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
โครงการ  โครงการพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ ๕๔ 
 ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) จ 

 
 

 

แผนงานที ่๔  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ๕๗ 
    ตามแนวทางที่ก าหนด 
โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ ๕๗ 

แผนงานที ่๕  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร ๖๑ 
 ของส่วนราชการ 
โครงการ การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๖๑ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

กลยุทธ์ที่ ๒  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๖๓ 

แผนงาน  การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ๖๓ 
    การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
โครงการ พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนลียีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล ๖๗ 

แผนงานที ่๑  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ ๖๗ 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ๖๗ 
 ส าหรับงานนิติบัญญัติ (English for Law) ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงานที ่๒  การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ๗๐ 
โครงการ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๗๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ๗๓ 

แผนงานที ่๑  การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ๗๓ 
    ภายในส่วนราชการ 
โครงการ การพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร ๗๓ 

แผนงานที ่๒  การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ๗๗ 
โครงการ พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลตามกรอบการพัฒนา ๗๗  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข ๘๐ 
    อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล ๘๐ 

แผนงานที ่๑  การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร ๘๐ 
    ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
โครงการ  ยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ๘๐ 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฉ 

 
 

 

แผนงานที ่๒  การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน ๘๓ 
    อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 
โครงการ   ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน ๘๓ 
    อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 

แผนงานที ่๓  การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากร ๘๕ 
    ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม  ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘๕ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๘๗ 

แผนงาน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง ๘๗ 
    พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
โครงการ   ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๘๗ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ๙๐ 
    และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนงานที ่๑  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ๙๐ 
    ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม ๙๐  
    สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แผนงานที ่๒  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ ๙๐ 
    ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ โครงการเยาวชน CSR พัฒนาประชาธิปไตย ๙๐  
 
ปัจจัยความส าเร็จ ๙๓ 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

ช 

 
 

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

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือส่งผล
ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ ก าหนดให้รัฐพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว มีระบบคุณธรรมและบุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
รวมทั้งภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 ๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาครัฐ 
ของประชาชนเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนอย่างมีประสิทธิผล พัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบงานภาครัฐ  
มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปาองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
โดยก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบ ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 
 ๕. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament 
และการปฏิรูปและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ซ 

 
 

 

 ๖. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งมี
แผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 จากเปาาหมายของเรื่องดังกล่าวข้างต้น มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการและพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถขององค์กร  
ให้เพ่ิมมากขึ้น จึงได้น าเปาาหมายดังกล่าวมาก าหนดแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และได้น าเสนอผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ สรุปได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
   ๑) แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลัง 
   ๒) การวิเคราะห์โครงสร้างและข้อมูลก าลังคน 
 
 ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ๔ สายงาน ได้แก่  
สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงานทรัพยากรบุคคล และ สายงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 ๓. มีแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่ง 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
   - พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง  
(สผ. จ านวน ๓๙ คน และ สว. จ านวน ๒๕ คน) 
 
 
 
 ๔. คัดเลือกข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงโดยพัฒนา
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้จากบุคคล
ต้นแบบ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแผนก าลังคน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ รวมทั้ง
จัดท าข้อเสนอ/แนวทางในการน าแผนก าลังคน 
เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑ ด้าน 
 
 ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) ครบทกุสายงาน รวมทั้ง
จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต ารวจ
รัฐสภาประเภทวิชาการ เพื่อรองรับบุคลากรสายงาน
ดังกล่าวที่เพ่ิงได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการตามระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งต้องมี 
อัตราการสูญเสียบุคลากร ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 ๓. พัฒนาข้าราชการกลุ่มเปาาหมายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีแผนการหมุนเวียนงาน 
ตามความเหมาะสม รวมทั้งน าข้อมูลบุคลากร 
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามระบบสืบทอดต าแหน่งฯ 
ไปใช้ประกอบการพัฒนาเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งเปาาหมาย (ผู้อ านวยการส านัก) 
 
 ๔. มีแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการ 
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเพิ่มมากขึ้น  
และมีการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฌ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  
 
 
 
    ๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการหมุนเวียน
การปฏิบัติงานข้าราชการ 
   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - สายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ - 
ช านาญการพิเศษ 
   - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับช านาญการ 
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   - สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
   - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับปฏิบัติการ 
   - สายนิติการ ระดับปฏิบัติการ 
   - สายวิทยาการ ระดับปฏิบัติการ 
เฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
 
 ๖. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุกโครงการ ๑ อ าเภอ 
๑ ทุน (ทุน ODOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เตรียมความพร้อม
ข้าราชการสายงานนิติการ โดยจัดท าโครงการ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 

ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ การมอบหมายงาน
พิเศษอย่างน้อย ๑ โครงการ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
แนวทางการบริหารจัดการคนดี คนเก่งของฝ่าย
บริหารเพื่อน ามาปรับใช้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
    ๕. มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในกลุ่มข้าราชการ
บรรจุใหม่ รวมทั้งจัดท ากรอบการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงานข้าราชการตามสายงานซึ่งเป็นกรอบ
การหมุนเวียนการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
ขององค์กร นอกจากนี้จะมีการหมุนเวียนการปฏิบัติ
ราชการข้าราชการตามสายงาน เพ่ิมอีกอย่างน้อย  
๔ สายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๖. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการสรรหาเชิงรุก 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา  
มีผู้สนใจเข้ามาสมัครเป็นข้าราชการรัฐสภาจ านวนน้อย  
จึงได้ก าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาปฏิบัติราชการ 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ิมมากข้ึน  
โดยมีการประเมินผลลัพธ์ของกลุ่มเปาาหมาย 
(บุคคลภายนอก) มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
    
 ๗. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเขา้สู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
โดยมีเปาาหมายจะได้บุคคลมาด ารงต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพ 
 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ญ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๘. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอแนวทาง 
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าคู่มือ
ส าหรับผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
เป็นธรรมและโปร่งใส 
 
 ๙. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเชื่อมโยง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล โดยส่วนราชการฯ  
น าวิธีการประเมินและติดตามไปปฏิบัติ 
 
 
 ๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ HRIS ของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นระบบงานหลัก 
โดยรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPIS ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านทาง Web Service  

 ๘. มีการน าข้อเสนอการทบทวน/ปรับปรุงระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา มาใช้กับการเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (การจัดท าคู่มือและการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ) 
 
 ๙. มีการพัฒนาระบบการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และระบบการติดตามผลการพัฒนา
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชา 
มีความสะดวกในการด าเนินการ สอดคล้องกับ
เปาาหมายขององค์กรในการเป็น Digital Parliament 
 
 ๑๐. ด าเนินการน าเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 
ให้ครบถ้วนทันสมัย รวมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค 
การใช้งานระบบ Web Service 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม และธรรมาภิบาล โครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนจริยธรรม เป็นต้น 
 
 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐานสร้าง
ความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรที่มีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร 
 
 
 
 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้บุคลากร
ประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 
โดยมีการประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ซึ่งจะประเมินและติดตามจ านวนบุคลากร 
ที่ฝ่าฝืนการประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา  
 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นให้บุคลากร 
ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์กร และมีบทบาทในการก ากับ ขับเคลื่อน 
และพัฒนาการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม 
ในหน่วยงาน  
 
 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฎ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้ เรื่อง “วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ” 
 
 
 
 ๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ 
เช่น โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 ๕. ส่งเสริมสว่นราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยมีผลลัพธ์การด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) เป็นองค์กรคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม 
ระดับ ๒ ตามแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม) 
   ๒) มีผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ITA)  
ระดับ A (ร้อยละ ๙๓.๐๖) 

 ๓. ส่วนราชการจะมีการรณรงค์ เรื่อง วินัย 
เพ่ิมเติมจากปีท่ีผ่านมา โดยก าหนดให้มีการรณรงค์
อย่างน้อย ๒ รูปแบบต่อปี รวมทั้งจะมีการประเมิน 
ผลลัพธ์ของการด าเนินการ โดยประเมินจากจ านวน
บุคลากรที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ 
 
 ๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการรณรงค์ส่งเสริม
การปาองกันการทุจริตในภาครัฐ เสริมสร้างทัศนคติ 
ค่านิยม ในการสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต โดยขยาย
กลุ่มเปาาหมาย คือ บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ให้เพ่ิมมากขึ้นตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้ จะมีการประเมิน 
ผลลัพธ์ของการด าเนินการ โดยประเมินจากจ านวน
บุคลากรที่ฝ่าฝืนการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การทุจริตในภาครัฐ 
 
 ๕. มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเปาาหมายในการด าเนินการ คือ 
    ๑) เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
(องค์กรคุณธรรมระดับ ๓ ตามแนวทางของกระทรวง
วัฒนธรรม) 
    ๒) มีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสฯ (ITA) ไม่ต่ ากว่าระดับ A  
(ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช.) 

 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฏ 

 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง  
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดได้น าความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรร่วมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ 
   ๑) หลักสูตรสายงานวิชาการเงินและบัญชี  
   ๒) หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์  
   ๓) หลักสูตรสายงานวิชาการบัญชี  
   ๔) หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  
   ๕) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติการขึ้นช านาญการ  
   ๖) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับ 
ช านาญการข้ึนช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 ๓. มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ 
ผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือมุ่งเน้นให้น าความรู้ ทักษะ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ให้บรรลุ
เปาาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๔. มีการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ โดยเพิ่มเติม ๖ หัวข้อวิชา เพื่อจะไปอบรม
เพ่ิมเติมให้กับข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร 
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติต่อไป 
 
 
 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการติดตามการน า
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการจัดท ากรอบแนวทางการปรับปรุง ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะให้เหมาะสมกับบุคลากร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรร่วมของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
   ๑) หลักสูตรสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   ๒) หลักสูตรสายงานวิชาการพัสดุ 
   ๓) หลักสูตรสายงานนิติการ 
   ซึ่งเป็นไปตาม Road Map ที่ก าหนดไว้  
โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหลักสูตรร่วม  
จ านวน ๑๔ หลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรไปแล้ว 
จ านวน ๘ หลักสูตร และคาดว่าจะพัฒนาหลักสูตร 
ที่เหลืออีก จ านวน ๓ หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จะได้น าหลักสูตรที่พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้วมาพัฒนาข้าราชการสายงานดังกล่าวต่อไป 
 
 ๓. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ผ่านโครงการต่างๆ 
เพ่ิมเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรส าหรับการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต โดยจะมีการประเมินผลลัพธ์ของผู้เข้าอบรม 
ในการน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
 ๔. น าหลักสูตรส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ที่ได้ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(เพ่ิมเติม ๖ หัวข้อวิชา) มาอบรมให้กับกลุ่มเปาาหมาย
รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ของกลุ่มเปาาหมายที่อบรม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้ตามที่ก าหนด 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฐ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ประเมิน 
ความคุ้มค่าโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ๓ มิติ 
ได้แก่ 
   ๑) มิติด้านประสิทธิภาพ 
   ๒) มิตดิ้านประสิทธิผล 
   ๓) มิติด้านผลกระทบ  
 
 
 ๖. พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรทักษะดิจิทัล 
แก่กลุ่มเปาาหมาย ๔ กลุ่ม 
   ๑) ผู้บริหาร 
   ๒) ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๓) ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ 
   ๔) ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
โดยด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
ภาษาลาว (ระดับต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) 
รวมทั้งน าหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น)  
และภาษาจีน (ระดับต้น) มาอบรมให้กับบุคลากร 
เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือด้านอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ    
 
 
 ๘. อบรมภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบ e-Learning 
และอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะ 
(Classroom Training) และมีการติดตาม 
และประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

 ๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการประเมิน 
ความคุ้มค่าโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)  
ใน ๓ มิติ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยจะมีการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ผ่านตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีโครงการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความคุ้มค่าตามหลักวิชาการ 
 
 ๖. พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรทักษะดิจิทัล 
แก่กลุ่มเปาาหมาย ๔ กลุ่ม ตามแผนการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้ง
เพ่ิมเติมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ระบบ  
๕ ระบบ ที่จัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ 
   ๑) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ 
   ๒) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล 
   ๓) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา 
   ๔) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา 
   ๕) ระบบจัดการข้อมูลปาายประกาศดิจิทัล 
ทั้งนี้จะมีการประเมินผลลัพธ์ของกลุ่มเปาาหมาย
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้มากน้อยเพียงใด 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 ๗. หลักสูตรภาษาเกาหล ี(ระดับต้น) ตาม Road Map 
ที่ก าหนดเพ่ือให้ได้หลักสูตรภาษาเกาหลี (ระดับต้น)  
ที่มีมาตรฐาน มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ  
และมีความพร้อมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งน าหลักสูตรภาษาลาว (ระดับต้น) 
และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) มาอบรมให้กับ 
บุคลากรเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 ๘. มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ตามแผนที่ก าหนดและมีการประเมินผลลัพธ์ 
ของการพัฒนาดังกล่าวจากจ านวนบุคลากร 
ที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือด้านอ่ืน ๆ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฑ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๙. มีการจัดท าองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
และมีการจัดท านวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานของส านักงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐. มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ๙. มีการจัดท าองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
และมีการจัดท านวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เช่นเดียวกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยมีการเพ่ิมเติม
องค์ความรู้ และมีแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA  
ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ของบุคลากรในการน า 
องค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  
    ๑๐. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และก าหนดวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 
จากหลักสูตร e-Learning ทั้งนี้มีการประเมินผลลัพธ์
ของการด าเนินการ โดยประเมินการน าความรู้ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชี วิตของทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. มีการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก 
และแผนเสริมสร้างความผูกพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. กิจกรรมส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมฯ 
 

 ๑. มีการจัดท าแผนส่งเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของส่วนราชการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ 
ปัจจัยต่างๆ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคจาก
การด าเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยแผน
ดังกล่าวจะเพ่ิมเติม โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคน
ภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ และโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) รวมทั้งประเมิน
ความผาสุก และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 ๒. ส่วนราชการฯ ส ารวจความคิดเห็นเพื่อมีข้อมูล
ปาอนกลับมาใช้จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ปรับเกณฑ์การ
ประเมินให้ท้าทายมากขึ้นจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ฒ 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓. บุคลากรไม่น้อยกว่า ๗๕% ที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ 
 
 
 
 
 
 ๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกิจกรรมให้บุคลากรอบรมออนไลน์บรรยายสด
ผ่าน APP WebEx Meeting  

 ๓. มีแผนงานและการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง 
น้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต รวมทั้งประเมิน
ผลลัพธ์ของการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด ารงชีวิต 
 
 ๔. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจและด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR) โดยจะมีการ
ประเมินผลลัพธ์ว่า มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพียงใด รวมทั้งมีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งระบบงาน
นิติบัญญัติให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่โดยรอบ
อาคารรัฐสภา โดยจะมีการประเมินการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 กล่าวโดยสรุป แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการด าเนินการ 
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะมีการขยายกลุ่มเปาาหมาย
หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ กรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ิมขึ้น ตาม Road Map ของแต่ละแนวทาง  
และที่ส าคัญจะมีเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ิมมากขึ้น เช่น บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นต้น หากไม่สามารถบรรลุเปาาหมายตามที่ก าหนดจะได้คะแนนลดหลั่นกันไป 
นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียน+๓ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือให้มี
ทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา โดยมีเปาาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่  
การพัฒนาเพือ่ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นต่อไป 

___________________________________________ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

 
 
 
 

  บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การบริหารแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  เตรียมการจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการแผนก าลังคนของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง  
ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จะต้องมีการบริหารจัดการแผนก าลังคน ให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล มาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) แผนปฏิบัติราชการของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และนโยบายของผู้บริหาร ประกอบกับปัจจัย
ภายนอก อาทิ การย้ายไปปฏิบัติงานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการส่วน
ราชการจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน เพ่ือให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมและ
มีระบบงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการแปลงแผนก าลังคนเป็นเครื่องมือในการใช้และพัฒนาก าลังคน
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการวางแผน
รองรับการสรรหาที่มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับภารกิจ 
ของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
 ๒. เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุ้มค่า  
และสามารถขับเคลื่ อนภารกิจต่ าง ๆ ของส่ วนราชการสั งกัดรัฐสภาให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเปา าหมาย  
และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
 

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

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงาน 

โครงการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีแผนก าลังนน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ - ๒๕๖๗  
 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแผนก าลังนน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  
เป็นเนรื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุนนล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดท าแผนก าลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 

๓ 

 ได้แผนก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ประกอบด้วย 
๑) ด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

 ๒) ด้านการพัฒนาบุคลากร  
 ๓) ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
 ๔) ด้านการสืบทอดต าแหน่ง/การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  
 ๕) ด้านการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
 ๖) ด้านการตดัสินใจลด/เพ่ิมก าลังคน  
 เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

๕ 
 จัดท าข้อเสนอ/แนวทางในการน าแผนก าลังคน เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
อย่างน้อย ๑ ด้าน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านักบริหารงานกลาง 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 ๓. ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนอัตราก าลังคนของส่วนราชการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๓ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  การด าเนินการและติดตามการน าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  (Career Path) ไปปฏิบัติ 
 
  การด าเนินการตามแผนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 
  การด าเนินการตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้น าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
ในต าแหน่งประเภทวิชาการมาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
มั่นคงในสายอาชีพที่ตนด ารงต าแหน่ง โดยมีการก าหนดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) สมรรถนะ 
(Competencies) และสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้ แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จะสามารถน าไปออกแบบแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังคนในต าแหน่งว่าง และน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรส าหรับเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
รวมทั้งความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) และระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  
(Job Rotation) ซึ่งสามารถสนับสนุน และผลักดันให้การด าเนินการตามภารกิจบรรลุยุทธศาสตร์ของทั้งสอง
ส่วนราชการ ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามการน าไปใช้ รวมถึงการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และด าเนินการพัฒนาให้บุคลากร จ านวน ๔ สายงาน ได้แก่  
สายงานวิทยาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเทศสัมพันธ์ 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการจะด าเนินการ ๒ แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
ที่ส่วนราชการได้จัดท าหลักสูตร จ านวน ๑๔ สายงาน 
 ๒. พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ส่วนราชการก าหนด ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
จ านวน ๙ สายงาน ประกอบด้วย ๑) สายงานนิติการ ๒) สายงานทรัพยากรบุคคล ๓) สายงานวิทยาการ  
๔) สายงานวิเทศสัมพันธ์ ๕) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖) สายงานประชาสัมพันธ์ ๗) สายงาน
วิชาการเงินและบัญชี ๘) สายงานตรวจสอบภายใน ๙) สายงานวิชาการบัญชี  

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงานที ่๑ 

กิจกรรม 

โครงการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๔ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย  
และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ท าให้บุคลากรทราบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของตนเอง เกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา  
และจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒. เพ่ือใช้ เป็น เครื่องมือในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Development Plan) ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพ่ือการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 
 ๓. เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลายในการพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จ 
ในสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประเภทวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการด าเนินการน าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. บุคลากรกลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจ 
ต่อแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   

๒. ส่วนราชการใช้ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

๓. ส่วนราชการมีอัตราการสูญเสียบุคลากรลดลง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(Career Path) ครบทุกสายงาน  

 จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานต ารวจรัฐสภา 
ประเภทวิชาการ 

๓  มีการพัฒนาบุคลากรครบทุกสายงานตามหลักสูตรที่ส่วนราชการก าหนดร่วมกัน 
ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๖๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 มีอัตราการสูญเสียบุคลากรลดลง (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)   
 รายงานผลการด าเนินการน าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๔. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร 
  และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ไปปฏิบัติ 
 
  ด าเนินการตามแผนระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่ง และสรรหา 
  ผู้สืบทอดต าแหน่ง (ผู้อ านวยการส านัก) ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 
  ที่ส่วนราชการก าหนด 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
เพ่ือให้ส านักงานได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความเหมาะสมที่จะทดแทนต าแหน่งหลักที่ว่างลง  
ไม่ว่าจะจากเหตุเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการก่อนก าหนด หรือการเจ็บป่วย ซึ่งการสูญเสียบุคลากร
หลักที่ส าคัญ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ขององค์กร และเกิดปัญหา 
ในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ที่จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
หลักที่ว่างลงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการจะต้องน าผลการด าเนินการแผนสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารฯ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการทบทวนระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
และพัฒนาระบบฯ ในปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารที่จะว่างลงในอนาคต ตามแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไประดับอาวุโส (ท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน และได้เข้าร่วมตามแผนสืบทอดต าแหน่ง)   
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบสืบทอดต าแหน่ง 

แผนงานที ่๒ 

กิจกรรม 

โครงการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รายงานผลการน าแผนสืบทอดต าแหน่งไปปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. กลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  

๒. ส่วนราชการฯ น าข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา
ตามระบบสืบทอดต าแหน่งฯ ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
เปาาหมาย (ผู้อ านวยการส านัก)  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มีแผนการพัฒนาข้าราชการกลุ่มเปาาหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และมีแนวทางการหมุนเวียนงานตามความเหมาะสม 

๓  ด าเนินการตามแผนด าเนินการที่ก าหนด ตามระดับคะแนนที่ ๑  

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อการด าเนินการ 
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (วัดเฉพาะผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่ได้เข้าร่วม 
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๖๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 น าข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามระบบสืบทอดต าแหน่งฯ  

ไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเปาาหมาย 
(ผู้อ านวยการส านัก) 

 รายงานผลการด าเนินการน าแผนสืบทอดต าแหน่งไปด าเนินการ  
พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

เงื่อนไข :  ทั้งนี ้การด าเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งว่าง (ผู้อ านวยการส านัก)  
 ของแต่ละส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา 
 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๒. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก) 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๙ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
 
  ด าเนินการตามแผนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
 
  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในราชการ ซึ่งตามระบบดังกล่าว ได้ก าหนดจ านวน
ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในแต่ละปี โดยก าหนดจ านวนเปาาหมาย ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  
(ต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ) ทั้งหมดตามกรอบอัตราก าลังของแต่ละส่วนราชการ  
 

ส่วนราชการ 

จ านวนต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง 

(เลขาธิการ 
และรองเลขาธิการ) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง 

จ านวนเป้าหมายของข้าราชการ 
ที่เข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการ 

ผู้มีศักยภาพสูงในแต่ละปี 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๙ ๗.๒ ไม่เกิน ๗ คน 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๗ ๕.๖ ไม่เกิน ๖ คน 

(ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๔) 

 
และจากการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ ได้มีข้าราชการที่สมัครเข้าสู่ระบบฯ 
จ านวน ๔ คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๑ คน ทั้งนี้ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง โดยผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่เน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง 
ผ่านการปฏิบัติจริงและเสริมสร้างกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการศึกษา
การฝึกอบรม เพ่ือมุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพให้พร้อมส าหรับการการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้สามารถ
เจริญก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม มีศักยภาพการเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันโลก และทันเหตุการณ ์

แผนงานที ่๓ 

กิจกรรม 

โครงการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๐ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสร้างก าลังคนคุณภาพส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ให้มีจ านวนเพียงพอ  
และเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในทุกด้านที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและพัฒนา 
ต่อยอดสู่ระดับต่าง ๆ โดยเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าทั้งในด้านการบริหาร และผู้น าทางด้านวิชาการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
หรือระดับช านาญการทุกสายงาน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดั บความส าเร็ จของการด าเนิ นการตามระบบบริหารข้ าราชการผู้ มี ศั กยภาพสู ง  
(Talent Management) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการน าระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.  ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนา 
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงผ่านการประเมิน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

๓. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
(ผู้บริหารของส่วนราชการฯ) มีความพึงพอใจ 
ต่อระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๑ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก และการพัฒนา ข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  

๓ 

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ คัดเลือก และพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ รวมทั้งมอบหมายงานพิเศษ  
อย่างน้อย ๑ โครงการ  

 มีแผนเตรียมความพร้อมส าหรับข้าราชการที่สนใจจะเข้าร่วมระบบข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๖๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการศึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเปรียบเทียบกับ 

การบริหารจัดการคนดีคนเก่งของฝ่ายบริหาร เช่น ผู้น าคลื่นลูกใหม่  
(New Wave Leader) / ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) /  
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เป็นต้น เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๒ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)  
  ไปปฏิบัติ 
 
  ขยายผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation) 
 
  ด าเนินการขยายผลการน าแผนไปปฏิบัติในกลุ่มข้าราชการสายงานอื่น ๆ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ อาจท าให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาก าลังคนทดแทน 
และความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ในระบบ ดังนั้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อม 
ให้มีผู้ที่มีความสามารถ และรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่พร้อมตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ด้วยการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
 ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้พิจารณาตามข้อสังเกตของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ  
ของรัฐสภาที่เร่งรัดการด าเนินการระบบการหมุนเวียนปฏิบัติงาน (Job Rotation) และน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้ส่วนราชการได้น าระบบดังกล่าวไปด าเนินการปฏิบัติต่อไป  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และให้ระดับส านักงานมีการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณา 
ก าหนดนโยบายการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน โดยทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ในระดับส านักงาน 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ ตลอดเวลา 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการให้สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม 
 ๓. เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ ได้รับการหมุนเวียนการปฏิบัติงานตามแผนการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

แผนงานที ่๔ 

โครงการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๓ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รายงานผลการน าแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปปฏิบัติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. กลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
ตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

๒. บุคลากรมีความสามารถและรอบรู้ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
ท าให้การบริหารก าลังคนมีความคล่องตัว 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 จัดท าแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่  
 จัดท ากรอบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานข้าราชการตามสายงาน  

๓ 
 ด าเนินการตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ 
 ด าเนินการหมุนเวียนการปฏิบัติราชการข้าราชการตามสายงาน  

อย่างน้อย ๔ สายงาน 

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อการด าเนินการ 
ตามแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการน าแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

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



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๔ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง 
  ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา  
  และดึงดูด “คนดี คนเก่ง” ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก 
 
หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 
จะเป็นการสรรหาแบบปกติในเชิงตั้งรับ ถึงแม้ ก.ร. จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์บางส่วนที่เป็นการสรรหาเชิงรุก  
แต่ก็ยังไม่มีการน ามาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง ท าให้เกิดสภาพปัญหาในการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ดังนั้น เพ่ือลดหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระบวนการสรรหาบุคลากรเพ่ือเข้ามา
ปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ การด าเนินงาน  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดึงดูดและได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความสามารถ ให้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา สาเหตุส าคัญของการปรับตัวดังกล่าวนั้นเกิดจากสภาพปัญหาในการสรรหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกที่ปัจจุบันกลุ่มเปาาหมายการสรรหาและเลือกสรรมีค่านิยม 
ในการด าเนินชีวิตและการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อน 
ของเทคโนโลยีสมัยใหม ่ท าให้เกิดความแตกต่างทางทัศนคติและค่านิยมในการสมัครเข้ารับราชการที่ต่างกัน 
 จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดังกล่าว 
คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบแนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามที่ส านักงานเลขานุการ ก.ร. เสนอ และในคราวประชุม อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการสรรหาเชิงรุกว่าหลายแนวทางเป็นเรื่องที่ดี และส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาควรมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ได้ก าหนดเป็น ๕ แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์องค์กร 
 ๒. การเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน 
 ๓. การพัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง 
 ๔. การปรับปรุงลักษณะงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕. การเพ่ิมขีดสมรรถนะก าลังคนในองค์กร 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงานที ่๑ 

โครงการ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๕ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก  
เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักเกณฑ์  
วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนดีคนเก่งเข้ามาปฏิบัติงานกับภาคราชการให้มากที่สุด  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องมีวิธีการใหม่ ๆ ในการสรรหาบุคลากร โดยการพัฒนา
กลยุทธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดึงดูดและได้มาซึ่งผู้มีความรู้ 
ความสามารถให้มาปฏิบัติงานที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ด้วยวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาเชิงรุก โดยต้อง
ค านึงถึงประเด็น เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ เพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็นการเฉพาะ ดังนั้ น แนวทางที่  ๑  
การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อทุกกลุ่มเปาาหมาย  
และในหลาย ๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นวิธีการ 
ที่ท าให้บุคคลภายนอกเกิดความรู้จัก เชื่อถือ และศรัทธาต่อหน่วยงาน และท าให้บุคลากรภายในเกิดความภาคภูมิใจ 
ในการท างานต่อหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีช่อ งทาง
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เว็บไซ ต์ของหน่วยงาน 
รวมทั้งระบบสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นการแก้ไขสภาพปัญหาการสรรหาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยใช้แนวทาง 
การสรรหาเชิงรุก การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือให้กลุ่มเปาาหมายที่ต้องการเกิดความรู้จัก 
เชื่อถือ และศรัทธาต่อหน่วยงาน และท าให้บุคลากรภายในเกิดความภาคภูมิใจในการท างานต่อหน่วยงาน 
ที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปาาหมายซึ่งมีความแตกต่าง 
ทางทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพของกลุ่มคนในแต่ละช่วงอายุที่ต่างกัน โดยใช้วิธีการจูงใจกลุ่มคน  
ที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรในอนาคตตามบริบทที่เปลี่ยนไป เป็นการ “เตรียมหาคนที่ใช่ ให้ทันใช้งาน” โดยไม่รอให้เกิดปัญหา 
การสรรหาคนมาทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก
เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคลที่สนใจที่จะเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๖ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการน าแนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา :  
การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรไปใช้ เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 ๒. ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินการตามแนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา : การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการศึกษา วิเนราะห์  
และก าหนดวิธีการตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก  
โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องน์กร 

๑. มีการน าแนวทางการสรรหาเชิงรุกในการสรรหา
บุนนลเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์
องน์กรไปด าเนินการ 

๒. กลุ่มเปาาหมายมกีารรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร  
 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา :  
การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
น าไปปฏิบัติใช้ในการดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

 จัดท าแผนแนวทางสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา :  
การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ส่วนราชการฯ  
ทีเ่ห็นว่าจ าเป็น/เหมาะสม 

๓ 
 น าวิธีการตามแนวทางสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา :  

การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ส่วนราชการฯ  
ทีเ่ห็นว่าจ าเป็น/เหมาะสม ไปปฏิบัติ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๗ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๕ 

 ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการสรรหาเชิงรุกของส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา : การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร พร้อมปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๓. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. ส านักสารสนเทศ  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๘ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ  
  คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
 
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกบุคคล 
  เข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
 
หลักการและเหตุผล 
 มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้มีต าแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย เพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานด้านกฎหมายของรัฐสภา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่ง การแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. ก าหนด 
 ในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ
บริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
หลักเกณฑ์การเลื่อนนักกฎหมายนิติบัญญัติชั้นที่ ๒ เป็นชั้นที่ ๑ และหลักเกณฑ์การท าข้อตกลงและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ ที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีผลงานโดดเด่น มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
คุณภาพงานด้านกฎหมายของรัฐสภา หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ชั้นที่ ๒ จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายร่วมเป็นกรรมการ มีกระบวนคัดเลือกที่ให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ศักยภาพและผลงาน รวมถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 ทั้งนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีเปาาหมายในการคัดเลือก 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการพัฒนา 
ประกอบด้วย ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
 โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ และนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ มีคุณสมบัติและ
ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ (ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท) 
  ๑.๑ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
สาขานิติศาสตร์ 
  ๑.๒ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ต าแหน่งนิติกรระดับเชี่ยวชาญ และด ารงต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  ๑.๓ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานนิติบัญญัติในระดับผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 

โครงการ 

แผนงานที ่๒ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๑๙ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

 ๒. นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ (ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท) 
  ๒.๑ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
สาขานิติศาสตร์ 
  ๒.๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ ก.ร. เห็นชอบ 
  ๒.๓ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ 
  ๒.๔ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานนิติบัญญัติในระดับช านาญการพิเศษ 

 อนึ่ง การก าหนดลักษณะงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ และนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ชั้นที่ ๒ ได้ก าหนดลักษณะงานที่มีลักษณะเดียวกันได้ส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติทั้ง ๒ ชั้น ส่วนระดับความเข้มข้น
ของลักษณะงานนั้น ก าหนดไว้แตกต่างกันโดยนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ ก าหนดให้มีระดับความยุ่งยาก 
ซับซ้อนมาก และมีผลกระทบของงานในวงกว้าง ส่วนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ก าหนดเพียงระดับ 
ความยุ่งยากเท่านั้น 

 ทั้งนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีเปาาหมายในการคัดเลือก 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการพัฒนา
ประกอบด้วย ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกได้บุคคลที่มีศักยภาพเหมาะสม 
กับต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับนวามส าเร็จของการนัดเลือกบุนนลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
ชั้นที ่๒ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๐ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏบิัติตามหลักเกณฑ์
และคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติได้อย่างถูกต้อง  
และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ มีคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีแผนการด าเนินการคัดเลือกนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

๓  ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคู่มือคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ 

๕ 

 ได้บุคคลมาด ารงต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 จัดท ารายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

นักกฎหมายนิติบัญญัติ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

เงื่อนไข : กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการพัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๓. ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๑ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  (Performance Management System : PMS) 
 
  การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
  การด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข/ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบการบริหารผล 
  การปฏิบัติงานที่ได้จากผลการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ด าเนินการศึกษารายละเอียดการด าเนินการ 
ตามรูปแบบการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญลงมาและประเภททั่วไป ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนแต่ละรูปแบบแล้ว ซึ่งมีทั้งข้อดี และข้อด้อย 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงพิจารณาศึกษารูปแบบในการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญลงมาและประเภททั่วไป 
ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการรัฐสภาสามัญมากที่สุด
และน าไปสู่การด าเนินการจริงในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 
และการบริหารวงเงินงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อระบบฯ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกคน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับนวามส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๔ 

แผนงาน 

โครงการที ่๑ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๒ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. คู่มือการด าเนินการตามระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (Performance Management 
System : PMS) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่ปรับปรุงแล้ว 

๒. รายงานผลการด าเนินการตามระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management 
System : PMS) และการบริหารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่ปรับปรุงแล้ว 

๑. ส่วนราชการฯ น าระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System 
: PMS) และการบริหารวงเงินงบประมาณ 
ในการเลื่อนเงินเดือนที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้ 

๒. บุคลากรกลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจ 
ต่อการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System : PMS)  
และการบริหารวงเงินงบประมาณ 
ในการเลื่อนเงินเดือน  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนการด าเนินงานน าข้อเสนอการทบทวน/ปรับปรุงระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)  
และการบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือนไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อระบบฯ 

๓ 

 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในระดับคะแนนที่ ๑  
 น าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 

System : PMS) และการบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 
ที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้  

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อการน าระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)  
และการบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

(Performance Management System : PMS) และการบริหารวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๓ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
  (Performance Management System : PMS) และการบริหารวงเงินงบประมาณ 
  ในการเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๔ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
  กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมติคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่ งยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่ งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่  ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System : PMS) ก าหนดให้มี “การด าเนินการติดตามการเชื่อมโยงระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP)” โดยได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือด าเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” เพ่ือก าหนด 
ปรับปรุงแนวทางด าเนินงานและจัดท าแผนการน าผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งติดตามการด าเนินการจัดท ารายงานผลการเชื่อมโยงระบบบริหารผล  
การปฏิบัติงาน (PMS) และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ได้แก่ ๑) นโยบายการพัฒนาบุคลากรของ ก.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ๒) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการด าเนินการโดยสรุปดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
โดยก าหนดให้มีวิธีการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมและวิธีอ่ืน  ๆ นอกเหนือการฝึกอบรม รวมถึงมีการศึกษา 
วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะคือ ๑) ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากร ๒) ควรพัฒนาข้าราชการโดยไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวนวัน 
ในแต่ละวิธีการพัฒนา ๓) ควรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาใช้วิธีการพัฒนาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ (Non Classroom Training) 
๔) ควรเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดท า
แผนการพัฒนารายบุคคล ๕) แต่งตั้งคณะท างานร่วมของทั้งสองส่วนราชการเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการน าข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นมาปรับปรุงการด าเนินการ 
รวมทั้ง ก าหนดเปาาหมายการด าเนินการให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุงวิธีการประเมินและติดตาม
ผลการพัฒนารายบุคคล ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรม เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
การน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งให้ปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดท า
แบบบันทึกรายละเอียดแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ขั้นตอน และวิธีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
ของทั้งสองส่วนราชการ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากการปรับปรุง
แบบฟอร์ม แบบบันทึกรายละเอียดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ขั้นตอน และวิธีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
ของทั้งสองส่วนราชการ ให้เป็นแนวทางเดียวกับที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงก าหนด

โครงการที ่๒ 



 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๕ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เปาาหมายให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนารายบุคคล  
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ และน าวิธีการประเมิน
และติดตามผลที่ได้ก าหนดไปปฏิบัติโดยก าหนดกิจกรรม คือ จัดท าคู่มือพร้อมสื่อสารและเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
ให้กับข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และบุคลากรของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาเพ่ือให้สามารถจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรูปแบบ 
การเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ ได้การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์และมีการติดตามการติดตามการพัฒนา
รายบุคคล (Follow up) เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ โดยได้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) เชื่อมโยงระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการติดตามการพัฒนารายบุคคล (Follow up) เชื่อมโยง
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ 
 ๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีคู่มือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและคู่มือการติดตาม 
การพัฒนารายบุคคล เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดหลักสูตร  
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ความจ าเป็นและภารกิจขององค์กร 
 กรอบแผนด าเนินการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ในหน้าถัดไป 
 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๒๖ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. มีวิธีการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม
และวิธีอื่นๆ นอกเหนือการฝึกอบรม  
(Non Classroom Training)  
๒. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เช่ือมโยงการพัฒนาบุคลากร 
๓. แต่งตั้งคณะท างานร่วมของทั้งสอง
ส่วนราชการ 

ปรับปรุงวิธีการจัดท าแผนและติดตาม
ผลการพัฒนารายบุคคล เพื่อใหเ้ป็น
แนวทางเดียวกันทั้งสองส่วนราชการ 
๑. การน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน
มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลด้วย
วิธีการอื่น ๆ เป็นแนวทางเดียวกัน 
๒. จัดท าแบบฟอร์ม แบบบันทึก
รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการจัดท า
แผนพัฒนารายบคุคลของทั้งสอง       
ส่วนราชการ ให้เป็นแนวทางเดยีวกัน 

ก าหนดการพัฒนาด้วยการเรียนรู้
รูปแบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดท า
แผน ก าหนดกิจกรรมและติดตามผลการ
พัฒนารายบคุคลรูปแบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
๒. จัดท าคู่มือการจัดท าแผนพัฒนา
รายบคุคลด้วยรปูแบบ ๗๐:๒๐:๑๐  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

การน าระบบออนไลน์มาใช้ในการจัดท าแผน 
พัฒนารายบุคคล  
๑. มีระบบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเชื่อมโยง 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์  
๒. มีระบบการติดตามการพัฒนารายบุคคลเชื่อมโยง
เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
แบบออนไลน์ (Follow up)  
๓. มีคู่มือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเชื่อมโยง
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์  
โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามตามความจ าเป็นและ
ตามภารกิจขององค์กร 
 

การทบทวนและปรับปรุง 
ทบทวนการเช่ือมโยงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและการจัดท า
แผนพัฒนารายบคุคล ด้วยการเรียนรู้
รูปแบบ ๗๐:๒๐:๑๐ และผลลัพธ ์
ของการน าระบบออนไลน์มาใช้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล  
เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการแก้ไข  

 
 

 

 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แนวทาง ๕ ปี 
ยุทธศาสตร์ HR  

ปี 1  ปี ๒  ปี ๓  ปี ๔  ปี ๕  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

 แนวคิดทฤษฎี 
 การด าเนินการติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ตระหนักถึงการประเมินผล 
การปฏิบัติงานว่าไม่ใช่เป็นเพียงเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน แต่ต้องน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครบ  
๖ เดือน มาเปรียบเทียบกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่องค์กรก าหนดแล้ววิเคราะห์ จุดอ่อน จุ ดแข็ง 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความจ าเป็น  
และตามภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ ทั้งนี้ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนายึดแนวทางการเรียนรู้แบบ 
๗๐:๒๐:๑๐: Learning Model โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 การเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐: Learning Model คือ หลักการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดย Morgan 
McCall, Michael Lombardo แ ล ะ  Robert Eichinger ร่ ว ม กั บ  Centre for Creative Leadership  
ซึ่ง ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวไว้ในหนังสือ “การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
บนพ้ืนฐาน ๗๐:๒๐:๑๐ Learning Model” ว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความส าคัญในการพัฒนาความสามารถ 
ให้เกิดขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยแนวคิดการเรียนรู้ พบว่าการฝึกอบรมในชั้นเรียน (Classroom Training) ไม่ได้ท าให้
เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การเรียนรู้ที่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต้องอาศัยเครื่องมือ 
ที่ผสมผสานกันโดยแบ่งเป็นประสิทธิภาพการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning by Experience) ประมาณ 
๗๐% การเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning by Others) ประมาณ ๒๐% และการเรียนรู้จากหลักสูตร (Learning 
by Course) ประมาณ ๑๐% หรือทีเ่รียกว่า การเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐: Learning Model 
 ๗๐% Learning Model คือ แนวคิดการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท างาน 
(Learning by Job Experience) เป็นรูปแบบการเรียนแบบไม่เป็นทางการ มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการ 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนด้วยการติดตาม การเฝาาดูผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานจริงเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ได้สัมผัสของจริงในพ้ืนที่ท างานจริงส าหรับ เช่น การติดตามสังเกตแม่แบบ  
การติดตามสังเกตผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทลูกค้า การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 
 ๒๐% Learning Model คือ แนวคิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ  
ที่ท างานอยู่รอบตัวเราผ่านกระบวนการพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  
ดังนั้น จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากผู้อ่ืน ที่ล้อมรอบตัวท าให้เกิดการรับรู้หรือมุมมองใหม่ ๆ น าไปสู่ 
การปรับปรุงผลงานหรือท าให้เกิดผลงานใหม่ ๆ จากการน าไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้จากประสบการณ์  
เช่น การสอนแนะ โดยผู้จัดการผู้อื่น การสอนแนะเป็นกลุ่ม การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอน การให้ค าปรึกษา  
 ๑๐% Learning Model คือ แนวคิดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ แบบเป็น
ทางการที่เน้นการเรียนรู้จากโปรแกรมหรือหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการก าหนดหัวข้อ เนื้อหา หลักสูตรและ
รูปแบบที่ชัดเจนแบบเฉพาะเจาะจงไว้ล่วงหน้าแล้ว มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อทฤษฎี การเรียน รู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาต่อและการอ่าน  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ก าหนดเปาาหมายการด าเนินงานให้ มีการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ มีระบบการติดตามการพัฒนา
รายบุคคล (Follow up) เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ มีคู่มือการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลและคู่มือการติดตามการพัฒนารายบุคคล เชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
แบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร ความจ าเป็นและภารกิจขององค์กร  
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์  
 ๒. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการจัดท าแผนและการติดตามผลการพัฒนา
รายบุคคลรูปแบบออนไลน์ 
 ๓. ติดตามผลการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการจัดท าแผนและการติดตามผลการพัฒนารายบุคคลแบบออนไลน์ 
และบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเชื่อมโยง
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เชื่อมโยงระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์   

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการติดตาม 
การพัฒนารายบุคคล (Follow up) เชื่อมโยงระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ 

๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีคู่มือการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลและคู่มือการติดตาม 
การพัฒนารายบุคคล เชื่อมโยงระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด
หลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร ความจ าเป็น 
และภารกิจขององค์กร 

๑. กลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจต่อระบบ 
การเชื่อมโยงแผนพัฒนารายบุคคลกับระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์  

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถติดตาม 
การพัฒนารายบุคคล โดยเชื่อมโยงระบบ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) แบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย  
- การพัฒนาระบบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทีเ่ชื่อมโยงระบบ 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ และการจัดท าคู่มือฯ 
- การพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล  
 แบบออนไลน์และจัดท าคู่มือฯ 

๓ 

 มีการด าเนินการตามแผนการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) แบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และมีการติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล แบบออนไลน์ 

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อระบบการเชื่อมโยง
แผนพัฒนารายบุคคลกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการด าเนินการติดตามการเชื่อมโยง 
  กับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
  ให้มีประสิทธิภาพ 
 
  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย  
  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
  บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
   
หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการจัดท าโครงการบูรณาการฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร อ.ก.ร. และ ก.ร. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีผลส าเร็จ คือ 
ระบบ Web Service ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งแต่ละส่วนราชการ 
ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลของระบบ Web Service ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยแล้ว 
ทั้ งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการศึกษา วิเคราะห์  และก าหนดข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ ระบบ  
Web Service เพ่ิมเติม พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ Web Service ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว  
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบระบบ Web Service ว่ายังมีข้อบกพร่องที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หรือด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร อ.ก.ร.  
และ ก.ร. (ถ้ามี) ให้สมบูรณ์และตอบสนองต่อความต้องการยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อตอบสนอง
ต่อการน าไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ก.ร., อ.ก.ร., ผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
ให้ทันสมัยครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

แผนงาน 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. รายงานการติดตามผลการใช้งานระบบ  
Web Service ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. รายงานผลการน าเข้าข้อมูลที่ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

บุคลากรกลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจต่อข้อมูล 
ที่เชื่อมโยงโดยระบบ Web Service  
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีแผนการน าเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓  ด าเนินการน าเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วนทันสมัย 

๕ 

 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มตี่อข้อมูลที่เชื่อมโยง 
โดยระบบ Web Service โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง ส านักพัฒนาบุคลากร และส านักสารสนเทศ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. ส านักบริหารงานกลาง ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๔. คณะอนุกรรมการจัดท าและปรับปรุงแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๕. คณะท างานจัดการและบูรณาการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 
 
 
 

  ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ 
  ทางจริยธรรม 
 
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล 
  จริยธรรมข้าราชการรัฐสภามาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ 
  ทางจริยธรรม 
 
 ๑. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
 ๓. โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรม 
  ข้าราชการรัฐสภาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. โครงการคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕. โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส 
  (โครงการขยายผลการน าคุณธรรมและจริยธรรมมาเผยแพร่ เพื่อน าไปสู่ 
  การปฏิบัติงานของบุคลากร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา ๒๕๘ ข (๔) 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง  เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐและสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 กอปรกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 
ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยกลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาบุคคล
ต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการปรับปรุงและทบทวนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งการรณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเท่าทัน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
                    และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงานที ่๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

การเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการที่จะก้าวไปสู่  
การเป็นผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม  
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้แก่บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๒. มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับ
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. การคัดเลือกและยกย่องผู้มีคุณธรรม  

และจริยธรรมดีเด่นของส านักงาน 
และประกาศยกย่องให้ทราบโดยทั่วกัน 

๒. รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทาง
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. กิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่พบกรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓ 
 ด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก าหนด 

๕ 

 จ านวนบุคลากรที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติประมวลจริยธรรมฯ ตามมติของ
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- ๓ คนข้ึนไป  ได้ ๐.๒๕ คะแนน 
- ๒ คน  ได้ ๐.๕๐ คะแนน 
- ๑ คน  ได้ ๐.๗๕ คะแนน 
- ๐ คน  ได้ ๑.๐๐ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. กลุ่มงานส่งเสริมนุณธรรมและจริยธรรม 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุนนล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. ส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
  รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
 
 ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาก าหนด ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มี  
การจัดสร้างหลักสูตรจริยธรรมน าทีมงาน และเริ่มด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่อง
มาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจากการด าเนินงาน ๔ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้เน้นกลุ่มเปาาหมาย 
ระดับผู้บริหารและระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มเปาาหมายดังกล่าวเป็นผู้น าต้นแบบ  
ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้น าการสร้างปฏิญญาความดีในระดับกลุ่มงาน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติความดีของแต่ละกลุ่มงาน 
 ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ขยายผลหลักสูตรจริยธรรมน าทีมงานและด าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายผลจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่การร่วมมือกันผลักดันปฏิญญาความดีให้เป็นค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พร้อมทั้งตอกย้ า 
การมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมที่ดีตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติ
โดยใช้หลักศาสนาเข้าอบรมจิตใจ และเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติการจากระดับบุคคลไปสู่การปฏิบัติ  
โดยภาพรวมขององค์กรในโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จึงได้วางแผนเพ่ือปลูกฝัง อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  
ขององค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนปลุกจิตส านึกบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนให้มีแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และสร้างแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมภายในองค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับอ านวยการส านัก และผู้ปฏิบัติ 

แผนงานที ่๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และมีบทบาทในการก ากับ ขับเคลื่อน  
และพัฒนา การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมในหน่วยงาน 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการสร้างเสริม 

จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน  
๒. รายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตร 

การสร้างเสริมจริยธรรม 

๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 

๒. กลุ่มเปาาหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม
องค์กร และมีบทบาทในการก ากับ ขับเคลื่อน  
และพัฒนา การด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ในหน่วยงาน  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบัติการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม และก าหนดประเด็น
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมเติมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

๓  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม  
ตามแผนที่ก าหนด 

๕ 

 ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่มีต่อค่านิยมองค์กร
และมีบทบาทในการก ากับ ขับเคลื่อน และพัฒนา การด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม พร้อมปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมนุณธรรมและจริยธรรม 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุนนล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
 
  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัย 
  และการป้องกันการกระท าผิดวินัยของบุคลากร 
 
  รณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการปาองกันการกระท า
ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือรณรงค์ส่งเสริม  
และสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการปาองกันการกระท าผิดวินัยของบุคคลากร 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการทางวินัยและการปาองกัน 
การกระท าผิดวินัยของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้สามารถบรรลุเปาาหมายตามยุทธศาสตร์ฯ  
ที่ก าหนดไว้ กรณีพฤติกรรมการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ขาดราชการ เข้ามาปฏิบัติราชการสาย ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ร าชการ  
และความผิดฐานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ เพ่ือลดจ านวนกรณีการกระท าผิดวินัย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการ ก.ร. จึงได้จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริม  
การปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น 
 ทั้งนี้ การด าเนินงานเพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการทางวินัยและการปาองกัน 
การกระท าผิดวินัยฯ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. รายงานการด าเนินการทางวินัย จ าแนกตามฐานวินัย พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดหมวดหมู่ตามระดับความร้ายแรงของวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฐานความผิดและโทษที่ได้รับ 
 ๒. ด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และปาองกัน
การกระท าผิดวินัยของบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับ/Infographic และ Animation Clips เผยแพร่ความรู้ให้แก่
ข้าราชการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรณีตัวอย่างของการด าเนินการทางวินัย แนวทางการลงโทษของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พฤติกรรมการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ขาดราชการ เข้าปฏิบัติราชการสาย ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
และความผิดฐานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นต้น 
   (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๒) เผยแพร่ความรู้ เอกสาร และกรณีตัวอย่าง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
   (๑) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
   (๒) เว็บไซต์ส านักงานฯ (Internet) 
  ๓) เปิดช่องทางให้ค าปรึกษา กรณีมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัย 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงานที ่๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 ๓. ด าเนินการส ารวจจ านวนกรณีการกระท าความผิดทางวินัยของข้าราชการ 
  - โดยเก็บสถิติจากการรายงานการด าเนินการทางวินัยหรือการลงโทษมายัง ก.ร.  
ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔. จัดท ารายงานการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารับรู้วินัยข้าราชการ และมีการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ ไม่ประพฤติฝ่าฝืนหรือกระท าการอันอาจเป็นเหตุของการเสื่อมเสีย
เกียรติของตนเองและองค์กร 
 ๒. เพ่ือลดจ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา) 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
และโทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 ๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดวินัยมีจ านวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
๒. ข้อมูลสถิติจ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัย 

ของข้าราชการ 
๓. รายงานผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ 

ของข้าราชการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
และโทษทางวินัยของข้าราชการ 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการ  
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านวินัย 
และการปาองกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ 

๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยที่เก่ียวกับ 
การทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ลดลง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการด าเนินการรณรงค์เรื่องวินัย  

๓  ด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตามแผนที่ก าหนด อย่างน้อย ๒ รูปแบบ/ปี 

๕ 

 จ านวนบุคลากรที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- ๓ คนข้ึนไป  ได้ ๐.๒๕ คะแนน 
- ๒ คน   ได้ ๐.๕๐ คะแนน 
- ๑ คน   ได้ ๐.๗๕ คะแนน 
- ๐ คน   ได้ ๑.๐๐ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินการทางวินัยเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ 
 ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 

 
  ส่งเสริมกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปาองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริหารสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ จึงได้ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการปาองกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตในภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีนโยบายในการปาองกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปาองกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชา ติ 
ว่าด้วยการปาองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้บรรลุเปาาหมายการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 ในการนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปาองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามข้อตกลงความร่วมมือในการปาองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
 ก าหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้  “โครงการเรียนรู้
กระบวนการปาองกันและปราบปรามการทุจริต” ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเปาาหมาย 
เป็นบุคลากรในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด เพ่ือสร้างเสริมให้เป็นข้าราชการที่ดีและแสดงพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมที่เหมาะสม เป็นรูปธรรมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและ
สังคมไทย ซึ่งที่ผ่านมา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการไปแล้ว โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔๒๕ คน กลุ่มเปาาหมาย คือ ข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓๖๕ คน กลุ่มเปาาหมาย คือ ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏิบัติการ จ านวน ๑๑๙ คน  และระดับช านาญการ จ านวน ๒๔๖ คน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๙๑ คน กลุ่มเปาาหมาย คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
จ านวน ๙๑ คน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๖๔ คน กลุ่มเปาาหมาย คือ ผู้บริหารระดับส านักข้ึนไป 
และข้าราชการที่มิได้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับช านาญการพิเศษ)  
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะด าเนินการขยายกลุ่มเปาาหมายให้ครบถ้วนทั้งองค์กร 
โดยจะขับเคลื่อนในกลุ่มเปาาหมายที่เป็นบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ต่อไป 

โครงการ 

แผนงานที ่๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในวงงานรัฐสภา
และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือปาองกันการกระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐๐ คน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการปาองกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
บุคลากรเปาาหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการปาองกันและปราบปรามการทุจริต  
และรับรู้ภัยของการทุจริตในภาครัฐ เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนด 

จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยที่เก่ียวกับ 
การทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ลดลง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการปาองกัน 

การกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ ตามท่ีก าหนด  
โดยเพ่ิมกลุ่มเปาาหมาย และเครือข่ายในการด าเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามระดับคะแนนที่ ๑  

๕ 

 จ านวนบุคลากรที่ฝ่าฝืนการกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- ๓ คนข้ึนไป  ได้ ๐.๒๕ คะแนน 
- ๒ คน   ได้ ๐.๕๐ คะแนน 
- ๑ คน   ได ้๐.๗๕ คะแนน 
- ๐ คน   ได้ ๑.๐๐ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินการโครงการพร้อม ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 
 
  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
  การจัดท าแผนและก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผน ส่งเสริม สนับสนุน 
  การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่ง เป็นการบูรณาการ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
การบูรณาการตามแผนงาน ๔ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 ๒) การด าเนินการตามแผนแม่บทคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๓) การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ๔) การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการปาองกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการปาองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบ 
แผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประกอบการด าเนินการตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นองค์กรคุณธรรมด้านแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ และเสริมสร้างให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งส่วนราชการสังกัดรัฐสภารักษาไว้  
ซึ่งหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ไม่น้อยกว่าระดับดีมาก ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินการใน ๓ มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
รวมถึงค่านิยมร่วม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้งความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 มาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงาน 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

 ซึ่งผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรลุตามเปาาหมาย 
ที่ก าหนด และส่งผลให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 
 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลส าเร็จการด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร มีการติดตาม
ประเมินผลและมีกระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรมครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้ประเมินตนเอง
เป็นองค์กรคุณธรรมระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม ตามแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด 
 ๒. รางวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบ 
โล่รางวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน  
มีการจัดระบบการเฝาาระวังการทุจริต (Watch & Voice) ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๓. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. และส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ขึ้นเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จาก ๑๗ ประเภท
หน่วยงานภาครัฐ 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะด าเนินการเรื่องดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน าแนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการของรัฐสภา และ ก.ร. มาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนเพ่ือขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการบูรณาการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก าหนดมาตรการ/แนวทางการด าเนินการ  
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการจัดท าแผนส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก าหนดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิด  
ผลลัพธ์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภา ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
 ๓. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใส

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการและการให้ความรู้ 
ตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีผลการด าเนินการ 
ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ A 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งมีการน าผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะของการด าเนินการตามแผนส่งเสริมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มาประกอบการด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวฯ และจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จาก อ.ก.ร. และเสนอ ก.ร. ตามล าดับ 

๒ 

 ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้งองค์กร 
ได้เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนดังกล่าว 

 ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจของข้าราชการรัฐสภาเกี่ยวกับแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๓๕ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๕๐ คะแนน 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) 

๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สว. 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ 

 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรมฯ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 - ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ด าเนินการได้ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ด าเนินการได้ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 

๔ 

 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรมฯ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 - ด าเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ด าเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 

๕ 

 ร้อยละของบุคลากรภายในและผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นด้วย 
และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๓๕ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 
 - ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๕๐ คะแนน 
 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอ อ.ก.ร. และ ก.ร.  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. ส านักนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. คณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๕. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 
  สังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๔๘ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 
 
 
 

  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ที่มีประสิทธิภาพ 
 
  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสม 
  กับภารกิจของส่วนราชการ 
  
หลักการและเหตุผล 
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 
มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑ 
เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน ๑  
การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ  
ได้ก าหนดโครงการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้ เหมาะสมกับภารกิจ  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงส านักงานเลขานุการ ก.ร. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รวบรวม และศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น  แผนยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
ตามที่ ก.ร. ก าหนด ความคิดเห็นของบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับพิจารณาเห็นว่าคณะรัฐมนตรี เห็นว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัว 
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลดังกล่าว จึงได้เสนอ  
อ.ก.ร. ระบบงานและอัตราก าลัง และ ก.ร. พิจารณา โดยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ม ีมติก าหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยก าหนดผลบังคับใช้เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก  
ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ก าหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยี 
                    มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนติิบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงานที่ ๑ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๔๙ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการประเมินผลทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. 
ระบบงานและอัตราก าลังเพ่ือพิจารณา ส าหรับระยะที่สอง เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับการพัฒนา  
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีความพร้อมในการด าเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว 
ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ก าหนดระยะเวลาในการบังคับใช้ส าหรับประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้พิจารณาค านึง 
ถึงความพร้อมของข้าราชการรัฐสภาสามัญในการด าเนินการตามทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตามที่ ก.ร. ก าหนด และเกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขานุการ ก.ร. จึงได้มีการติดตามผลการด าเนินการ 
ในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง โดยสอบถามหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 • ความรู้ความสามารถ 
  ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
  ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
 • ทักษะ 
  ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) ส านักสารสนเทศ (สผ.) 
  ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.) 
 • สมรรถนะ 
  ส านักบริหารงานกลาง (สผ.) ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
  ส านักบริหารงานกลาง (สว.) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
วัตถุประสงค ์
 ติดตามผลการด าเนินการในการน านวามรู้นวามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น  
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุนนลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้น าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ ก.ร. ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๐ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. รายงานสรุปผลการติดตาม พร้อมข้อเสนอแนะ 
กรอบแนวทางการปรับปรุง ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

๒. แนวทางการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ไปใช้สนับสนุน 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐานความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจฯ  

    ของส่วนราชการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนการติดตามการน าความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้กับบุคลากร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีความเหมาะสม 

๓ 

 ติดตามการด าเนินการในการน าความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ด าเนินการจัดท ากรอบแนวทางการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมกับบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๕ 

 รายงานความพึงพอใจของกลุ่มเปาาหมายต่อการน าความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 กรอบแนวทางการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับ

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตราก าลัง 
  ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๑ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากร 
  ที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมตามสายงานของบุคลากร 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้บูรณาการหลักสูตรการพัฒนา
บุนลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ หลักสูตรข้าราชการที่ดี หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) และได้มีการพัฒนา
บุนลากรตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เพ่ิมการพัฒนาหลักสูตรร่วม 
โดยบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุนลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๖ หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตรสายงานทรัพยากรบุนนล หลักสูตรสายงานวิเนราะห์นโยบาย
และแผน หลักสูตรสายงานวิทยาการ หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร และ หลักสูตรส าหรับผู้บังนับบัญชากลุ่มงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้บูรณาการหลักสูตรการพัฒนา
บุนลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิชาการ
เงินและบัญชี หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสูตรสายงาน
วิชาการบัญชี หลักสูตรเตรียมนวามพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นช านาญการ หลักสูตรเตรียมนวามพร้อม
เลื่อนระช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 
 เพ่ือขยายการพัฒนาหลักสูตรร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ 
มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงได้ก าหนดเปาาหมายที่จะด าเนินการจัดท า
หลักสูตรในสายงานเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
สายงานวิชาการพัสดุ หลักสูตรสายงานนิติการ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื ่อให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒ ิสภา  
มีหลักสูตรส าหรับการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญร่วมกัน 
 ๒. เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีแผนการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap)  
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละสายงาน 
 ๓. ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานราชการ และพัฒนาการท างานตามเนื้อหาจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงานที่ ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๒ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหลักสูตรการพัฒนา

บุคลากรที่จัดท าและบูรณาการร่วมกัน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างน้อย  
๓ หลักสูตรประกอบด้วย 

 ๑) หลักสูตรสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
 ๒) หลักสูตรสายงานวิชาการพัสดุ  
 ๓) หลักสูตรสายงานนิติการ  
๒. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรร่วม  

จ านวน ๖ หลักสูตร (นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/นักวิชาการบัญชี/นักวิชาการเงินและ
บัญชี/นักประชาสัมพันธ์/เลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้น
ช านาญการ/เลื่อนระดับช านาญการข้ึนช านาญการ
พิเศษ) 

กลุ่มเปาาหมายที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรร่วม
สามารถน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๓ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนการจัดท าหลักสูตรร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 มีแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรร่วมที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๓ 

 ด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จ านวน ๓ หลักสูตร (วิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการพัสดุ และนิติการ)  
และน าหลักสูตรไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๖ หลักสูตร (ตรวจสอบภายใน/
นักวิชาการบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี/ประชาสัมพันธ์/เลื่อนระดับปฏิบัติการ
ขึ้นช านาญการ/เลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ) 

๕ 

 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมายน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการจัดท าหลักสูตร/แนวทางการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ได้ก าหนดร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม 
  ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร 
  และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๔ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ 
  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ในอนาคต 
 
  โครงการพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ 
  ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร 
ที่เป็นกลุ่มเปาาหมาย โดนเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) โครงการประเมินและพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ขยายการพัฒนาบุคลากร 
ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากร  
ซึ่งได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรในสายงานหลัก เกี่ยวกับจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
ส าหรับข้าราชการสายงานนิติการ และสายงานวิทยาการ เทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงการพัฒนา 
ให้กับบุคลากรในสายอ่ืน อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา การเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล การพัฒนาทักษะด้านการจดชวเลขเพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับกลาง 
และการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ Design Thinking เพ่ือการพัฒนา 
และสร้างนวัตกรรมในการท างาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ และต่อยอดความรู้
ด้านเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือขยายกลุ่มเปาาหมายให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนถึงการพัฒนาสมรรถนะผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและผู้สืบทอด
ต าแหน่งเกี่ยวกับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ  
เพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบริหารเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดโครงการ  
ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภ า 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้สามารถ

แผนงานที่ ๓ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๕ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตลอดจน  
เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานฯ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนส านักงานฯ ให้บรรลุเปาาหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได้แก่ 
 ๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. โครงการเสริมสร้างเสริมเทคนิคจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 
 ๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตาม 
งานยุทธศาสตร์ชาติ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๒. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้ งทักษะที่ จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากรตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
บุคลากรที่เป็นกลุ่มเปาาหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ตามโครงการ/กิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กลุ่มเปาาหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๖ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรส าหรับการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๓  ด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดแล้วเสร็จ 

๕ 

 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมายน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๗ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
อันเป็นภารกิจส านัญในการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ซึ่งข้าราชการในต าแหน่งนิติกร ถือว่าเป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส านัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังนับ ตลอดจนการให้นวามเห็นและมุมมองทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนด จึงมีนวามจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้มีนวามรู้ นวามสามารถและมีศักยภาพ เพ่ือเป็นกลไกส านัญ  
ในการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นหนึ่ง 
ในสถาบันหลักของชาติ 
 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนการบริหารราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ เป็นนักกฎหมายนิติ บัญญัติ ซึ่ งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ส านักพัฒนาบุคลากรด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ (นิติกรระดับช านาญการ - 
ระดับเชี่ยวชาญ) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือสนับสนุนงานด้านกฎหมายให้กับ
สมาชิกรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น
ทางกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ โดยมีการติดตามผลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ” ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 
๑๒๘ คน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๖๓) ประกอบด้วย 
 
 

โครงการ 

แผนงานที่ ๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๘ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จ านวน  ๖๔  คน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน  ๒๐  คน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๒๐  คน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๒๔  คน 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการติดตามผู้ที่ผ่านการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
เพ่ือที่จะได้น าผลการติดตามและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา  
ในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยได้มีการน าเสนอ อ.ก.ร. สรรหาฯ และ ก.ร. ให้ความเห็นชอบแล้ว ภายใต้ชื่อ 
“หลักสูตรส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ” โดยเพิ่มหัวข้อวิชาจากเดิมจ านวน ๖ หัวข้อวิชา ประกอบด้วย  
  หัวข้อวิชา : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามกระบวนการภายหลังเมื่อกฎหมาย 
    มีผลใช้บังคับแล้ว  
 หัวข้อวิชา : การสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
 หัวข้อวิชา : กฎหมายระหว่างประเทศและข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
 หัวข้อวิชา : สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การปาองกันและระงับความขัดแย้ง 
    โดยสันติวิธี 
 หัวข้อวิชา : ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาประเทศ 
 หัวข้อวิชา : คุณธรรมส าหรับนักกฎหมาย 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกันด าเนินการจัดหลักสูตรส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ ได้มีการปรับปรุง 
และผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.ร. และ ก.ร. แล้ว โดยจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเปาาหมายที่ผ่านการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ในเนื้อหาวิชาที่เพ่ิมเติมจ านวน ๖ หัวข้อวิชาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้รับการพัฒนาที่ครบถ้วนตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและระบบงาน  
ด้านนิติบัญญัติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๕๙ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ตามเปาาหมายที่ก าหนด (หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
(ก.ร.)) 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละของกลุ่มเปาาหมายผ่านการประเมิน 
ในหัวข้อวิชาที่ก าหนด เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๑. กลุ่มเปาาหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ  

๒. กลุ่มเปาาหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
(หัวข้อวิชาเพ่ิมเติม) 

๓  ด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการเป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญัติ 

๕ 

 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมายผ่านเกณฑ์การประเมินส าหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

  - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
  - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
  - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
  - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมายน าความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
  - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
  - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
  - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการ 

เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๐ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม 
  ส านักพัฒนาบุคลากร  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๓. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๑ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 
  ของส่วนราชการ 
 
  การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
หลักการและเหตุผล 
 กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของการประเมิน 
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้ประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง 
สามารถประเมินความส าเร็จ ของโครงการได้ครบถ้วนและเกิดประโยชน์กับบุคลากรในส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากรที่น ามาประเมินความคุ้มค่าจะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการสะท้อนต่อการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาได้ รวมถึงมีการติดตามผลจากกลุ่มเปาาหมายที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน  
 ดังนั้น ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เห็นความส าคัญในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท ากรอบแนวทาง
และวิธีการที่ชัดเจนในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการพัฒนา
บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ มีการอบรม 
ให้ความรู้แก่ผู้แทนหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเพ่ือขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเปาาหมายที่ก าหนดไว้ได้ โดยก าหนดให้มีการประเมินผลใน ๓ มิติ ได้แก่  
มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการประเมินความคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
จากการด าเนินงาน จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการที่จะน ามาประเมินผลลัพธ์
และความคุ้มค่า จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ  
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒. โนรงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุนลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. โนรงการเสริมสร้างเสริมเทนนินจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๔. โนรงการพัฒนานวามรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 

โครงการ 

แผนงานที่ ๕ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๒ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการ และสอดคล้องตามกรอบ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และเป็นกรอบแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
ความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่คัดเลือกมาประเมินฯ 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ผ่านการพัฒนามีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวัง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เป็นกลุ่มเปาาหมายของโครงการ/หลักสูตรที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่า 
 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 
 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ  
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้  

ส่วนราชการฯ มีโครงการพัฒนาบุคลากร 
ที่มีความคุ้มค่าตามหลักวิชาการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ (ตามกรอบตัวชี้วัดฯ ปี ๒๕๖๔) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากร 
เฉพาะการจัดฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom - Training) 

๓  ด าเนินการตามแผนการประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากร
เฉพาะการจัดฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom - Training) 

๕  ร้อยละของโครงการพัฒนาบุคลากรที่น ามาประเมินความคุ้มค่า 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการโครงการประเมินความคุ้มค่า พร้อมปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๓ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม 
  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 
  พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เป็นกรอบการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่ปรับรูปแบบจากการใช้ชื่อว่า  
“แผนยุทธศาสตร์” มาเป็น “แผนปฏิบัติราชการ” เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
โดยได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์และด าเนินการจัดท าโครงการให้ครอบคลุมภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีวิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภาเพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม โดยมีพันธกิจ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ  สนับสนุนภารกิจ 
ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับ  
การพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งต้องก าหนด
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นส าคัญ โดยก าหนดเปาาหมายที่ ๑ เพ่ือให้มีนโยบายและระบบหรือ
กลไกในการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเปาาหมายที่ ๒ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับและสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตน  
ตามประมวลจริยธรรม เพ่ือให้เอ้ือต่อการบรรลุเปาาหมาย  
 เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
มีปัจจัยหนึ่งที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่ามีความส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของนโยบายดังกล่าว  
คือ “ความพร้อมของบุคลากร” ซึ่งเปรียบเป็นต้นทางของการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม
แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในกลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ของรัฐสภาด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากรให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับความต้องการของ
ผู้รับบริการและประชาชน รวมถึงยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงาน 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๔ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และ
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้ านกระบวนการนิติบัญญั ติอย่ างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่  ๒  
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน 
หรือใช้พัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้านดิจิทัล 
ที่ เหมาะสม และสามารถปรับตัวให้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ จะน ามาใช้  
ในการปฏิบัติงานได้ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนบุคลากรเข้าสู่กระบวนการท างานให้ไปสู่ Digital Parliament  
ให้มีการพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยระบบงานนิติบัญญัติเป็นการน านวัตกรรม 
ระบบการท างานกระบวนที่เป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ รวมทั้งการประสานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐให้วิธีการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน  
และทันการเปลี่ยนแปลงโดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้มีการพัฒนาทักษะการใช้
ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่ ให้บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการพัฒนาปรับตัว 
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระบบบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับในส่วนของการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ ๑) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 
๒) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล ๒) ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
๓) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา ๓) ระบบบริหารจัดการไฟล์อัจฉริยะ 
๔) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา ๔) ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภา 
๕) ระบบจัดการข้อมูลปาายประกาศดิจิทัล ๕) ระบบเผยแพร่ข้อมูลการประชุมรัฐสภา 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่จ าเป็นในการสนับสนุนภารกิจของส านักงานฯ รองรับการการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นรัฐสภาดิจิทัล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม  
 กลุ่มท่ี ๑ ผู้บริหาร ได้แก่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการส านัก 
 กลุ่มที่ ๒ ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มท่ี ๓ ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ  
 กลุ่มท่ี ๔ ผู้ปฏิบัติงานอื่น  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๕ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะดิจิทัล 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส าหรับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
(เกณฑ์เป็นไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ก าหนด) 

๒. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการใช้ระบบ  
๕ ระบบ ที่จัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่ 

 (๑) ระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ 
 (๒) ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล 
 (๓) ระบบบริหารการประชุมรัฐสภา 
 (๔) ระบบบริหารจัดการบัตรรัฐสภา 
 (๕) ระบบจัดการข้อมูลปาายประกาศดิจิทัล 

บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสร้างนวัตกรรม ใช้ระบบที่จัดท าขึ้น  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕ 

 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างนวัตกรรม และสามารถใช้ระบบที่จัดท าขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการประเมินบทบาทพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ่มเปาาหมาย 

ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา พร้อมปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๖ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๒. กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๗ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล 
 
  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 
  พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ส าหรับงานนิติบัญญัติ (English for Law) ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของส านักงานฯ ซึ่งการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของส านักงานฯ ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงความมีมาตรฐานของหลักสูตร  
ที่ตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยในการฝึกอบรมส านักงานฯ จะเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยพิจารณาพร้อมจัดท าหลักสูตร หรือใช้หลักสูตรออนไลน์ (e-Learning) ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เนื้อหาหลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ มีการทดสอบความรู้และทักษะ
ของผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือวัดการผ่านเกณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้ง การติดตาม
การน าทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษของส านักงานฯ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือฝึกอบรมข้าราชการต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและเป็นสายงานหลักขององค์กร โดยได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายไปใช้กับการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การเดินทางต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หรือการแปรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ความรู้ศัพท์ในวงงานรัฐสภา รวมถึงการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยมีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ, โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคด้านกฎหมาย, การใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายและการน าเสนอข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการ
นิติบัญญัติ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลวิชาการและการแปลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารราชการอ่ืน ๆ
รูปแบบการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแนวทาง 
ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้ครอบคลุมและทั่วถึงขององค์กร โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญและทักษะการท างาน 
ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหลากหลายบริบท ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการน าภาษาอังกฤษมาเป็นเครื่องมือในการปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมพูนความรู้ 
และน ามาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้ จึงได้จัดท าแนวทางการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรจากปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
และเพ่ิมเติมการใช้รูปแบบการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทการท างานและการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน โดยประกอบด้วย การเรียนโดยใช้หลักสูตรออนไลน์ 
การติดตาม ถาม - ตอบ เพ่ิมเติมความรู้ในชั้นเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง  ๆผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายให้กับบุคลากรด้านนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงานที่ ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๘ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๖๙ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และความจ าเป็นในการน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานของเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ตัวช้ีวัด 
 มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน อาทิ กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน กลุ่มเปาาหมาย ระยะเวลา  
และเปาาหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
มีความพร้อมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  

 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ 

๓  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามแผนที่ก าหนด  
และมีความพร้อมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  

๕  รายงานผลการการจัดท าหลักสูตรที่ก าหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการด าเนินการ 
พร้อมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๐ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

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

โครงการ 

แผนงานที่ ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๑ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในปีที่ผ่านมาพบว่า ข้าราชการมีระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการออกแบบและ
จัดหลักสูตรการพัฒนาให้แก่ข้าราชการของส านักงานฯ ดังนั้น เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา  
จึงควรมีการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพ่ือจัดหลักสูตรที่ เหมาะสม  
ซึ่งจากการประชุมหารือระหว่างส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส านักภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าข้าราชการที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  
ยังไม่มีโอกาสการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาเป็นกลุ่มน าร่องในระยะแรก และขยายผล 
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กรตามเปาาหมาย โดยจัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ  
ที่ได้มาตรฐานและพัฒนาข้าราชการโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่ปรับปรุง
เนื้อหาและวิธีการเพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Learning) ยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางที่จะด าเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ข้าราชการของส านักงานฯ เพ่ือน าผลการทดสอบมาจัดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป (ตามแผนภาพ
ประกอบในกลยุทธ์  ๓  แผนงาน ๑) เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ  
และสร้างความเป็นมืออาชีพในการเป็นฝ่ายเลขานุการในการสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกวุฒิสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ 
และคุณภาพ ตามเปาาหมายรายปีที่ก าหนด 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
กลุ่มเปาาหมายผ่านการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามแผนและเกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๒ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีการจัดท าแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
๓  ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

๕ 

 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือด้านอ่ืน ๆ  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๓ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

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

กลยุทธ์ที่ ๔ 

แผนงานที่ ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๔ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน ๑๕ องค์ความรู้ 
 ๑. เทคนิคการสอบทานการประเมินผล 
 ๒. กระบวนการเสนอความเห็นทางกฎหมาย กรณีที่มีผู้ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรา 
ร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 
 ๓. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
 ๔. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๕. การติดตามผลการด าเนินการ ตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๖. เทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม 
 ๗. มาตรการการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ๘. คูม่ือการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
 ๙. การพัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ
ของวุฒิสภาในรูปแบบ “Smart Law for Senate” 
 ๑๐. ภาษาอังกฤษส าหรับการประชุมระหว่างประเทศ 
 ๑๑. การจัดท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
 ๑๒. การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๓. การจัดท ารายงานการประชุม “ชวเลขดิจิทัล” 
 ๑๔. HOW to ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ 
 ๑๕. Planning ๔.๐ ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ในการต่อยอดองค์ความรู้ จ านวน ๑๗ นวัตกรรม ดังนี้  
 ๑. การใช้ PIVOT TABLE ในการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 
 ๒. การจัดท าระบบเรื่องร้องเรียนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 ๓. การเรียนรู้การจัดการเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
 ๔. ๕ เทคนิค WFH ให้ได้งานและมีความสุข 
 ๕. การจัดการความรู้สู่  “นวัตกรรมองค์กรด้านการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์” 
 ๖. Service Delivery 
 ๗. การจัดท า “สรุปผลการประชุมวุฒิสภา” 
 ๘. ระบบการประชุมโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหัสแทนการใช้กระดาษ ส าหรับการ
ประชุมลับ 
 ๙. ตรวจงานฉับไว...ลดใช้กระดาษ 
 ๑๐. การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและ
ร่างกฎหมาย (Database development for supporting the analysis of constitutionality of law or draft 
legislation) 
 ๑๑. HRD Senate Let’s Upgrade ! : อัพเกรดตนเอง อัพเดทความรู้ ด้วยเครื่องมือออนไลน์ 
 ๑๒. การพัฒนารูปแบบ แอปพลิเคชัน Senate Services 
 ๑๓. การใช้ Google Docs ในการถอดข้อความ Speak to Text 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๕ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 ๑๔. คู่มือการตรวจรับพัสดุการพิมพ์ของส านักการพิมพ์ “ท าอย่างไร ตรวจอย่างไร ให้ถูกต้อง  
ถูกระเบียบ” 
 ๑๕. นวัตกรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
(#PLANdigimedia : เปิดวาร์ปเรื่องแผน) 
 ๑๖. English Delivery by BFL 
 ๑๗. ย่อโลกด้วย Factsheet 
 และ ๒ องค์ความรู้ คือ องค์ความรู้ “การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ”  
และองค์ความรู้ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ขององค์กร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตาม PMQA ในหมวดที่  ๔ การวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ การสนับสนุน 
ให้หน่วยงานที่จัดท าองค์ความรู้ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรม  
การยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการจัดการ
ความรู้ของบุคลากร อันจะท าให้ส านักงานฯ มีองค์ความรู้ส าคัญที่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งบุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพหรือสร้าง
นวัตกรรมส่งผลต่อประสิทธิผลและความส าเร็จตามเปาาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา รวมทั้ง เป็นการสนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย 
 ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักงานฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 
 ๔. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่น าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๖ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. แผนจัดการความรู้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์  
และการจัดการความรู้ 

๒. มีการติดตามการน าองค์ความรู้/นวัตกรรม 
ตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการด าเนินการ 
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการและติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้  

๓  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้บรรลุเปาาหมาย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕ 

 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่น าองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๗ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

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

โครงการ 

แผนงานที่ ๒ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๘ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มุ่งเน้น 
ให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการฯ ได้มีช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ได้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดวิธีการพัฒนา  
ตามการเรียนรู้แบบ ๑๐% โดยการเรียนรู้จากหลักสูตร e-Learning ในระบบ “OCSC Learning Space”  
ของส านักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ส านักงานฯ ยังคงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบ (Non Classroom Training)  
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ควบคู่กันไป เพ่ือให้บุคลากร 
ของส านักงานฯ ได้รับรู้ถึงรูปแบบวิธีการพัฒนาที่หลากหลายและสามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ชัดเจน เป็นระบบ 
 ๒. เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 ๓. เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรก าหนด 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามเปาาหมายรายปีที่ก าหนด 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เรียนรู้

ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
ก าหนด  

๒. กลุ่มเปาาหมายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 เป็นไปตามแผนและเกณฑ์ท่ีก าหนด 

บุคลากรสามารถน าผลจากการเรียนรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๗๙ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองตามกรอบการพัฒนา 
๓  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ตามกรอบการพัฒนา ๗๐:๒๐:๑๐  

๕ 

 ร้อยละของบุคลากรสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 - ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา   
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๐ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 
 
 
 

  ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
 
  การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  ให้มีความสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการมุ่งเน้น 
ให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผล  
การด าเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้
อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ทั้งนี้ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุไปสู่เปาาหมาย   
โดยมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) ด้านสุขอนามัย 
 ๒) ด้านปลอดภัยและปาองกันภัย 
 ๓) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ๔) ด้านสวัสดิการ 
 ๕) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
 ดังนั้น  เพ่ือให้บุคลากรมีความสมดุล ทั้ งด้านการท างานและชีวิตส่วนตัวมากยิ่ งขึ้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จึงต้องมีการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร พร้อมทั้ง 
มีการด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร 
มีคุณภาพสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญกับบุคลากร
ที่จะก้าวเข้าสู่วัยสังคมสูงอายุ จึงได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคม
สูงอายุ เพ่ือให้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และไม่เป็นภาระของภาครัฐ 
ในอนาคตต่อไป โดยจะเร่งให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าที่มีช่วงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป 
เพ่ือเตรียมตัวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในแข็งแรง การรักษาสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและชุมชน รวมถึงการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข 
                    อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

แผนงานที่ ๑ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๑ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับ 
การสร้างความผาสุกและความผูกพันองค์กรให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจากการส ารวจ 
Happinometer มาพิจารณา โดยผลจากการส ารวจได้สะท้อนถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ที่ครอบคลุมทุกระดับ ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน และการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนผลของความสุขของบุคลากรภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในมิติการงานดี สังคมดี และน้ าใจดี รวมถึงการผ่อนคลายดี ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรองส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพัน  บุคลากรมีความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพัน 
 จัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของส่วนราชการ 

๓  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผน 

๕ 

 ร้อยละของบุคลากรที่มีความผาสุกและผูกพันต่อองค์กร  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
- ร้อยละ ๕๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผาสุก 
และความผูกพัน พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๒ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. ส านักการนลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุนนล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๔. นณะอนุกรรมการพัฒนานุณภาพการบริหารจัดการภานรัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุนลากร  
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๓ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

  การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน 
  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 
 
  ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และมีความสุข (Happy Workplace) 
 
หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการบรรลุเปาาหมายได้นั้น นอกจากการที่ทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว องค์กรต้องให้ความส าคัญ
และใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือ 
องค์กรที่สามารถสร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเปาาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างองค์กร  
แห่งความสุข มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคนท างานในองค์กรอันจะส่งผลเชิงบวก
ต่อเนื่องทั้งต่อองค์กร และครอบครัวของบุคลากรตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุล ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) 
ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรในหมู่บุคลากร  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของบุคลากร ลดความตึงเครียดจากการท างาน และลดความขัดแย้ง 
ในองค์กร อันเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและสนับสนุนภารกิจขององค์กร  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องให้กับกลุ่มเปาาหมายที่จะก้าวเข้าสู่วัยสังคมสูงอายุ ซึ่งส านักงานฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการท างาน (Work-life Balance) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้ในเรื่องการสร้างความสุข ๘ ประการ โดยการดูแลสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
การดูแลสุขภาพใจที่ดี และวิธีการเก็บออมเงินไว้ในยามเกษียณอายุราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาวที่ไม่เป็นภาระให้กับภาครัฐในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานฯ  
ยังได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยท างาน (Generation X) โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ให้กับคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้เกิดความผูกพัน
องค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี
และการท างานเป็นทีม ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างเพ่ือนร่วมงานภายในกลุ่มงานและส านัก 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แผนงานที่ ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๔ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

กลุ่มเปาาหมายมีความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการท างาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดท าแผนเสริมสร้างความความผาสุกและความผูกพัน 
๓  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเปาาหมายที่ก าหนด 

๕ 

 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน 
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
- ร้อยละ ๕๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผาสุก 
และความผูกพัน พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๕ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

  การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  
ในฐานะที่มีหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะก าหนดร้อยละความพึงพอใจในเกณฑ์ 
การประเมินฯ ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กร และเป็นฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพน าไปสู่
การด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนงานที่ ๓ 

กิจกรรม 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๖ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. บุคลากรมคีวามพึงพอใจการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. ส่วนราชการมีข้อมูลปาอนกลับ เพื่อใช้ในการพัฒนา
และจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ร้อยละ ๕๕ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒  ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓  ร้อยละ ๖๕ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔  ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕  ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๗ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง  
  พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุนนลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างนวามผาสุกและพัฒนานุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุนนล  
ให้มีนวามสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นกลไกในการขับเนลื่อนและส่งเสริมให้ข้าราชการรัฐสภา 
มีนุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาบุนลากรสู่นวามเป็นเลิศ โดยส่งเสริมสนั บสนุนให้บุนลากรเกิดทัศนนติที่ดี 
และสอดนล้องรองรับการขับเนลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายขององน์กร ดังนั้น  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จึงมีนวามจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมบุนลากรและปลุกจิตส านึกให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา เพ่ือขับเนลื่อนให้บุนลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขีดนวามสามารถสูง พร้อมทั้ง 
มีพฤติกรรมที่สอดนล้องตามประมวลจริยธรรมอันจะเป็นรากฐานน าไปสู่นวามส าเร็จขององน์กร 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริม 
ให้บุนลากรน ามาปฏิบัติและด ารงตน โดยเฉพาะหลักของการใช้เหตุผลและสร้างนวามสมดุล นือ หมายถึงการมีเหตุ
และผลในการบริหารชีวิตตามแนวนิดเศรษฐกิจพอเพียง มีนวามเป็นธรรมในการบริหารจัดการอย่างสมดุล 
ต่อทั้งทรัพยากรภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและศักยภาพของบุนลากรผู้ปฏิบัติงาน มีนวามซื่อสัตย์ 
สุจริต และการป้องกันการกระท าผิดด้านการทุจริตต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี 
ของแผ่นดิน และเป็นนนดีของสังนมต่อไป ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดจัดโนรงการสนับสนุนนวามโปร่งใสป้องกันภัยทุจริตมุ่งชีวิต
พอเพียง โดยการบรรยายที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไลอ้อน จ ากัด ณ จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มเป้าหมาย นือ บุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๕๐ นน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดจัดโนรงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต  
โดยการบรรยายให้นวามรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง ณ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 
กลุ่ม เป้ าหมาย นือ ผู้ แทนนณะท างานส่งเสริมนุณธรรม จริยธรรมและนวามโปร่งใสประจ าส านัก  
และนักทรัพยากรบุนนล กลุ่มงานส่งเสริมนุณธรรมและจริยธรรม จ านวน ๗๓ นน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดจัดโนรงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องน์กรธุรกิจนุณธรรมและเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย นือ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน จ านวน ๑๐๐ นน 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้นรอบนลุมบุนลากรทุกประเภท จึงได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมบุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มีการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องน์กรต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

แผนงาน 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๘ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

ด้านการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดกลุ่มเป้ าหมาย  
เป็น ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑๐๐ นน 
 ซึ่งจากนวามส านัญดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้สร้างภูมินุ้มกันด้านจิตใจ 
ให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรน์ กระท านวามดี รวมถึงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติราชการ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของบุนลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุนลากรมีนวามรู้นวามเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุนลากรยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง 
การด าเนินชีวิตและรับราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุนลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้ 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

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

เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

กลุ่มเปาาหมายสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิต  

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๘๙ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 

 มีแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

 ด าเนินการตามแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาท 
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

๓ 
 มีการติดตามและประเมินผลตามแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุน 

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน า 
พระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

๕ 

 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมายสามารถน าความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 - ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
 - ร้อยละ ๘๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
 - ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๙๐ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคม 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 
  สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 
  สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม 
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลัก 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
  โครงการเยาวชน CSR พัฒนาประชาธิปไตย 
 
 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม  
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้ก าหนดแผนงาน 
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย ๒ แผนงานที่ส่วนราชการต้องด าเนินการคือ แผนงานที่ ๑ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม และแผนงานที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือสร้างจิตสาธารณะ (Public Mind) โดยมุ่งให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีการพัฒนา
ด้านจิตใจ เกิดส านึกต่อสังคมและมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม และ ๒) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือด าเนินการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ และประชาธิปไตยให้กับนักเรียนและประชาชนโดยรอบ
อาคารรัฐสภา พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม (CSR) แก่บุคลากรให้บรรลุเปาาหมายดังกล่าว โดยก าหนดโครงการ ดังนี้ 
 โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรม 
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม (CSR) 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

แผนงานที่ ๑ 

โครงการ 

แผนงานที่ ๒ 

โครงการ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๙๑ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

 กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓๐๐ คน และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๐๐ คน 
 ตัวช้ีวัดผลผลิต 
 ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปาาหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
 ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปาาหมายมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 โครงการที่ ๒ : โครงการเยาวชน CSR พัฒนาประชาธิปไตย 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมท าประโยชน์ต่อสังคม โดยการน าความรู้ 
ด้านระบบงานนิติบัญญัติไปเผยแพร่ และมีความรับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 ๒. เพ่ือให้กลุ่มเปาาหมายตระหนักถึงความส าคัญและมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม 
 ๓. เพ่ือให้กลุ่มเปาาหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาบริเวณใกล้เคียงโดยรอบอาคารรัฐสภา 
 ตัวช้ีวัดผลผลิต 
 จ านวนกลุ่มเปาาหมาย ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการ 
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถด าเนินกิจกรรม/

โครงการด้าน CSR ได้ตามเปาาหมายที่ก าหนด 
๒. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่รายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินการตามยทุธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑. โครงการที่ ๑: กลุ่มเปาาหมายมีความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒. โครงการที่ ๒: กลุ่มเปาาหมายมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๔ 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๙๒ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สว. 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม 

และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

๕ 

 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมาย (โครงการที่ ๑) มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
- ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 

 ร้อยละของกลุ่มเปาาหมาย (โครงการที่ ๒) มีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
- ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
เพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและกิจกรรมความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา               
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สว.) ๙๓ 

 

 

 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 
 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเปาาหมาย
ตามที่ก าหนด คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพ่ือให้การด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเปาาหมาย ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
 ๑. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. การให้ความร่วมมือของบุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร - ระดับปฏิบัติการ  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 ๓. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) อย่างต่อเนื่อง 

 
 

___________________________________________ 




