


 

 

ค ำน ำ 

 ก.ร. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
รวมทั้งมอบหมายให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับและ
ติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยก าหนดให้  “คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”  
ที่คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง  
ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓  
ก่อนเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ และ อ.ก.ร. ประเมินฯ ปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ 
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 

 ส าหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย รายงาน
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแนวทาง
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

  
     พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

หน้า 

สารบัญ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
ส่วนที่ ๑ รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ๑  
   และยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม ๖ 
   จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ๑๑ 
      และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มี   ๒๑ 
   ความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ ๒ แนวทางด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒๘ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๓๑ 

 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะของ อ.ก.ร. ประเมินฯ  ๓๒ 
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะของ ก.ร.  ๓๒ 
ภาคผนวก ก. 
 ตารางรายงานผลผลิต – ผลลพัธ์ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคผนวก ข. 
 ตารางแสดงคะแนนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติเห็นชอบและให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ และมอบหมาย
ให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ โดยผลของด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล มีเป้าหมาย
เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความคล่องตัว ซึ่งได้มีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปผลผลิต - ผลลัพธ์ ได้ดังนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสม ส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจก าลังคนในเชิงปริมาณ และจัดท า
รายงานผลการศึกษาแผนก าลังคน ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ๑) แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลัง  
๒) การวิเคราะห์โครงสร้างก าลังคนและข้อมูลก าลังคน ได้แก่ กรอบอัตราก าลังบุคลากร แผนภูมิแสดงกรอบอัตราก าลัง 
แผนภูมิแสดงจ านวนกรอบข้าราชการรัฐสภา แยกตามประเภทต าแหน่ง แผนภูมิแสดงช่วงอายุ แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษา 
แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการรัฐสภาที่เกษียณอายุราชการ และ ๓) สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานจากการทบทวนภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ ผังโครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลัง สภาพปัญหาก าลังคนและปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์
กระบวนงาน และการวิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลัง 
 ๒. การขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนราชการมีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ๔ ระบบ และสามารถ
ด าเนินการตามระบบต่าง ๆ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  (๑) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่วนราชการฯ ได้ก าหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ ๑๒ สายงาน และด าเนินการพัฒนาข้าราชการสายงานวิทยาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล และวิเทศสัมพันธ์ ตามแผนฯ ที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ รวมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนฯ ซึ่งสรุปว่าบุคลากรของส่วนราชการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
75.95 
  (๒) แผนสืบทอดต าแหน่ง ส่วนราชการฯ ได้ทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง และด าเนินการสรรหา และพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง  
(สผ. จ านวน 39 คน /สว. จ านวน 25 คน) โดยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา ในหัวข้อวิชาต่าง ๆ อาทิ การบริหาร
ทีมงานยุคใหม่ที่มีการยืดหยุ่น เรียนรู้ ปรับตัวอย่างรวดเร็ว (Agile) โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง เรื่อง หลักการและการประยุกต์ใช้ 
Design Thinking Mindset กับจิตวิทยานักบริหาร พร้อมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ต่อแผนฯ ซึ่งสรุปว่าบุคลากรของส่วนราชการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 73.58 
  (๓) ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ส่วนราชการฯ ได้ด าเนินการตามระบบดังกล่าว โดยมี
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสนใจเข้าสมัคร จ านวน ๔ คน ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไม่มีข้าราชการสนใจเข้าสมัคร โดยผลการคัดเลือกสรุปว่าส านักงานเลขาธิการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการ
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จ านวน ๑ คน  
  ส าหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการฯ ได้พัฒนาโดยการ
มอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อ านวยการส านัก เพื่อให้เรียนรู้งานของส านัก และตรวจสอบ 
ข้อกฎหมายให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามของประธานรัฐสภา และได้รับการพัฒนาในหลักสูตร  
“การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ” (Effective change Agent) ของ Thai MOOC ร่วมกับการเรียนรู้ 
จากบุคคลต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานจากสมาชิกวุฒิสภา 
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  (๔) แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการฯ ได้ด าเนินการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในกลุ่ม
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ จ านวน ๕ สายงาน โดยผลของการด าเนินงาน พบว่า ข้าราชการที่
ได้รับการหมุนเวียนงานเป็นไปตามความคาดหวังทั้งในด้านความส าเร็จของงาน และระดับการประเมินพฤติกรรม  
รวมทั้งข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อแผนฯ เฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๓๐ และจะขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ๓. การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ส่วนราชการฯ ได้ทดลอง
ค านวณจ านวนเงินที่ได้รับจากฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคล (ไม่ใช้ค่ากลางแบบปัจจุบัน) และทดลองค านวณแยก 
การบริหารวงเงินงบประมาณ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญออกมาบริหารวงเงินงบประมาณ
ในการเลื่อนเงินเดือน (ระดับส านัก ระดับส านักงาน) พบว่า ผลการเลื่อนเงินเดือนระหว่างการค านวณจากค่ากลาง  
การแยกการบริหารวงเงินงบประมาณ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญออกมา ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ จึงเสนอแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าคู่มือส าหรับผู้บังคับบัญชาในการบริหารผล  
การปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และโปร่งใส 
 ๔. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส่วนราชการฯ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service 
และเพิ่มเมนูในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสองส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัด 
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัย และ
นโยบายความโปร่งใส ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปผลผลิต - ผลลัพธ์ ได้ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม ส่วนราชการ
มีการขับเคลื่อนนโยบายและเจตจ านงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการฯ โดยมอบหมาย
นโยบาย/เจตจ านงในการบริหารงานของส่วนราชการฯ ตั้งแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นการท างานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานน านโยบาย/
เจตจ านงในการบริหารงานของส่วนราชการฯ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น มีการแต่งตั้งคณะท างานรณรงค์ส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และคณะท างานโปร่งใสประจ าส านัก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางการป้องกันการทุจริตของส านักงาน การจัดท าปฏิญญาของส านัก (ปัญหาที่อยากแก้  ความดีที่อยากท า)  
การมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามโครงการคนดีศรีสภา 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ จึงได้ประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กร
คุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและป้องกันการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต   
ส่วนราชการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ การตั้งชมรมที่เป็นองค์กร
พอเพียงต่อต้านการทุจริต (STRONG Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในส่วนราชการฯ และน าไปสู่
องค์กรคุณธรรม ซึ่งชมรมดังกล่าวมีการก าหนดข้อบังคับชมรม STRONG มีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง (Watch & Voice)  
มีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ตามกฎระเบียบของทางราชการผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่น (Animation)  
ผลจากการด าเนินการดังกล่าวพบว่า ส่วนราชการฯ ไม่พบข้าราชการที่กระท าผิดวินัยต่อหน้าที่  
 ๓. การขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใส  ส่วนราชการได้ก าหนดแผนส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๓  
โดยก าหนดการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไว้ในมาตรการที่ ๓ การขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



 ง 

ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินการประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ (๑) การก าหนด
มาตรการ กลไก สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)  
และ (๒) การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยแต่ละแนวทางจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการฯ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนราชการฯ สูงขึ้นเป็นอันดับ ๑ ของประเทศจาก  
๑๗ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ผลคะแนนการประเมินภาพรวมประเภทหน่วยงาน 93.06 คะแนน (ระดับ A)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้บุคลากรมีกระบวนการคิดในการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยสรุปผลผลิต - ผลลัพธ์ ได้ดังนี้ 
 ๑. การเสริ มสร้ างการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล  ส่ วน ราชการได้ พั ฒ น าสมรรถนะของบุ คลากร 
ในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ สายงานนิติการ สายงานวิเทศสัมพันธ์ สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และสายงานวิทยาการ และข้าราชการในต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และผู้บริหารขององค์กร ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ  
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โครงการสัมมนา เรื่อง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมาธิการ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  
กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ การปรับ Mindset เพื่อพัฒนาตนเอง  
โดยข้าราชการที่เข้ารับพัฒนาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 84.32 
   นอกจากนี้ ส่วนราชการได้บูรณาการหลักสูตรร่วมกัน จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสายงานวิชาการ 
เงินและบัญชี (สายงานวิชาชีพ) หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์ (สายงานวิชาชีพ) หลักสูตรสายงานวิชาการบัญชี 
(สายงานวิชาชีพ) หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน (สายงานวิชาชีพ) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับ
ปฏิบัติการขึ้นช านาญการ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ ซึ่งหลักสูตร
ทั้งหมดได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องมาร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ๒. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการได้พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
  ๑) กลุ่มผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาในเนื้อหาวิชา อาทิ การบริหารจัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจ ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 
  ๒) ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ ได้รับการพัฒนาในเนื้อหาวิชา อาทิ การเชื่อมโยงทิศทาง นโยบาย
ยุทธศาสตร์ของประเทศ กับแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ และแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภาเพื่อ 
การเป็นรัฐสภาดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ 
การวางแผนและการตัดสินใจ ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
  ๓) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาในเนื้อหาวิชา อาทิ การบริหารจัดการ วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
 ๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ได้รับการพัฒนาในเนื้อหาวิชา อาทิ การเชื่อมโยงทิศทาง นโยบายยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ กับแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ และแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภาเพื่อการเป็นรัฐสภา
ดิจิทัล ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้ง ๔ กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80.78 
 ๓. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พัฒนาทักษะภาษาจีน (ระดับ
ต้น) และทักษะภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาได้น าทักษะดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือ



 จ 

ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า (ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และด้านผลกระทบ) พบว่า โครงการพัฒนาทักษะดังกล่าวมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และร้อยละ 
9๕.๙๖ ตามล าดับ นอกจากนี้แล้ว ส านักงานฯ ยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบ e - Learning ให้กับ
บุคลากร จ านวน 3 รุ่น โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดสามารถน าทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.66  ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงาน  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนิติกรหรือวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การเรียนรู้ในชั้นเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ English 
Camp โดยผู้ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือด้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 
 ๔. การผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้  ส่วนราชการมีแผนด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งมีกระบวนการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการความรู้ การจัดการระบบสารสนเทศ 
โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรได้ก าหนดองค์ความรู้ที่ ส าคัญ ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ  
อาทิ คู่มือการเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพและเสียง รัฐสภากับการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
(COVID - 19) ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการจัดท านวัตกรรม เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ อาทิ English Delivery by BFL การใช้ Google Docs ในการถอดข้อความ Speak 
to Text รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติการจัดการความรู้ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ให้กับหน่วยงานที่น าเสนอนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และได้มี 
การประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บเพจ ไลน์แอด การถ่ายทอดสด Facebook Live  
บนแอพพลิเคชั่น Facebook และจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยมีผลผลิต - ผลลัพธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่วนราชการได้ศึกษาวิเคราะห์และหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตน ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ 
ตามแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร เพื่อก าหนดและจัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ระบบการใช้จ่ายให้กับบุคลากร และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เข้าสู่วัยสูงอายุ อาทิ ห้องน้ าส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การยืดหยุ่นเวลา เข้า - ออก ในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงินและการใช้จ่ายให้พอเพียง การพัฒนาระบบการจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้มี 
ความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยระบบ e-form การจัดห้องประกอบพิธีทางศาสนา การพัฒนาเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา โยคะส าหรับส าหรับวัยท างานและผู้สูงอายุ การจัดให้มีบริการห้องนมแม่ การจัดกิจกรรมการบริจาคเงิน  
หรือสิ่งของอันจ าเป็นผ่านตู้ปันสุข 
 



 ฉ 

  ทั้งนี้ ผลการส ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า บุคลากรของแต่ละส านักงานมีความผาสุกและผูกพันต่อองค์กร ดังนี้  
   

สังกัด ความผาสุก ความผูกพัน 
๑. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 71.09 72.26 
๒. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 72.20 ๗๐.๑๘ 

 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนราชการได้จัดโครงการ  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการเสริมสร้างดุลยภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การบริหารการเงินเพื่อความพอเพียง และกิจกรรมเสริมเพิ่มดุลยภาพชีวิต  
  ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ข้าราชการด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคุณธรรม และเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัทบาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จ ากัด  
  ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการฯ ได้ด าเนินโครงการตามที่ก าหนดแล้วเสร็จ ได้มีการติดตามและประเมินผล พบว่า 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ซึ่งคิดเฉลี่ยร้อยละ 87.13 
 

  ๓. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม  
   ส่วนราชการฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
แผนงานที่ ๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่วนราชการได้จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพุทธมณฑล  
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส าหรับแผนงานที่ ๒ แผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อของส่วนราชการฯ ส่วนราชการฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านกิจกรรมให้บุคลากรอบรมออนไลน์บรรยายสดผ่าน APP WebEx Meeting ให้กับข้าราชการ จ านวน 350 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการ ที่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.60  
 จากการด าเนินงานทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สามารถสรุปคะแนน และเปรียบเทียบ
กับการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปี 256๒ ปี 2563 สถานะ ปี 256๒ ปี 2563 สถานะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 95.56 ๑๐๐   
(4.44) 100 ๑๐๐ = 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 100 ๑๐๐ = 100 ๑๐๐ = 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 100 ๑๐๐ = 100 ๑๐๐ = 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 96 ๑๐๐  

 (4.00) 96 ๑๐๐   
(4.00) 

คะแนนรวม 98.06 ๑๐๐  
(1.94) 99.33 ๑๐๐   

(0.67) 

 
 



 

 ๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล   

  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มิถุนายน 2563) ที่ได้ด าเนินงานตามแผนเพ่ือขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนสืบทอดต าแหน่ง ระบบข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง และแผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนด าเนินงานจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
  โดยในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม 256๒ – กันยายน 2563) ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ไดข้ับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินการ 

๑. มีผลการวเิคราะห์เพื่อจดัท า
แผนก าลังคนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ซึ่งจะน าไป
ด าเนินการจัดท าแผนก าลังคนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๕ 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนนิการส ารวจก าลังคนในเชิงปริมาณ และได้
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับจัดท าแผนก าลังคน 
โดยมผีู้เชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์อัตราก าลังของส านักงาน ก.พ. มาเป็น
วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 
๒. จัดท ารายงานผลการศึกษาแผนก าลังคน ซึ่งประกอบด้วย 

๑) แนวทางการศึกษาและวเิคราะห์อัตราก าลัง 
๒) การวิเคราะหโ์ครงสร้างและข้อมูลก าลังคน ประกอบด้วย 
  (๑) กรอบอัตราก าลังบุคลากร 
   (๒) แผนภูมิแสดงกรอบอัตราก าลงั 
   (๓) แผนภมูิแสดงจ านวนกรอบข้าราชการรัฐสภา แยกตามประเภทต าแหน่ง 
  (๔) แผนภูมิแสดงช่วงอาย ุ
   (๕) แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษา 
   (๖) แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการรัฐสภาที่เกษียณอายุราชการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  แยกตามประเภทต าแหนง่ 
 ๓) สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานจากการทบทวนภารกจิ ยุทธศาสตร์  

ผังโครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลัง สภาพปญัหาก าลังคนและปญัหา 
ด้านทรัพยากรบคุคล การวิเคราะห์กระบวนงาน และการวิเคราะหภ์าระงาน
และอัตราก าลัง  

๒. ขยายกลุ่มเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนแผนบริหารก าลังคน
เชิงกลยุทธ์ 
 ๒.๑ แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1 ๑. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ๑.๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ได้ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน 
๔ สายงาน (ได้แก่ สายงานวเิทศสัมพนัธ์ สายงานวิทยาการ สายงานทรัพยากรบุคคล 
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยมีผลลัพธ์ของการพัฒนา ดังนี้ 
 

                                                           

1 หมายเหตุ  = บรรลุเป้าหมาย  

   = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

ส่วนที่ ๑ 



 

 ๒ 
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  ๒.๑.๑ พัฒนาข้าราชการ
ตามแผนเส้นทางความกา้วหน้า 
ในสายอาชีพ ที่ก าหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน ๔ สายงาน ได้แก ่
 (๑) สายงานวิทยาการ  
 (๒) สายงานทรัพยากรบุคคล  
 (๓) สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
 (๔) สายงานวิเทศสัมพันธ์  
  ๒.๑.๒ ก าหนด Career 
Path เพิ่มเติม จ านวน 1๓ สายงาน 
ได้แก ่
 (๑) สายงานบรรณารักษ์  
 (๒) นวก.ตรวจสอบภายใน 
 (๓) ประชาสมัพันธ์  
 (๔) วิเคราะห์งบประมาณ   
 (๕) นวก.บัญชี  
 (๖) นวก.พัสดุ  
 (๗) นวก.เงินและบัญชี 
 (๘) นวก.คอมพิวเตอร์  
 (๙) นวก.โสตฯ  
 (๑๐) นายช่างศิลป ์
 (๑๑) เภสัชกร  
 (๑๒) พยาบาลวิชาชีพ  
 (๑๓) ต ารวจรัฐสภา 

สผ.  
1. วิเทศสัมพันธ์ ทีเ่ข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 84.79 
๒. วิทยาการ ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 83.00 
๓. นักทรัพยากรบุคคล ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 85.00 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คดิเป็นร้อยละ 90 
๕. นิติกร ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 

สว. 
1. วิเทศสัมพันธ์ ทีเ่ข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑ 
๒. วิทยาการ ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑ 
๓. นักทรัพยากรบุคคล ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คดิเป็นร้อยละ 80.77 

  ๑.๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจดัท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพเพิ่มเติม จ านวน ๑๒ สายงาน (ยกเว้นสายงานต ารวจรัฐสภา)  
เนื่องจาก ส่วนราชการสังกัดรัฐสภายังไม่ได้บรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งต ารวจรัฐสภา (เจ้าหนา้ที่ต ารวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ดั้งนั้นจึงชะลอการจดัท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สายงานต ารวจรัฐสภา ไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๒ Succession Plan 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้บังคับบัญชากลุม่งานไดร้ับ 
การพัฒนา 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง ดังนี ้
๑. ทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผูอ้ านวยการส านัก 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง 
๓. ด าเนินการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง  
๔. พัฒนาผูส้ืบทอดต าแหน่ง (สผ. จ านวน 39 คน /สว. จ านวน 25 คน)  
โดยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา ในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้  

สผ.  
1. การบริหารทีมงานยุคใหม่แบบ Agile  
2. ยุทธศาสตรส์ านักงานกับการบริหารเชิงบูรณาการ  
3. Mindset กับจิตวิทยานักบริหาร  
เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้ว ได้ประเมนิผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 3 ประเด็น ได้แก ่
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถจัดระบบความคิดและวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน พบว่า  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 



 

 ๓ 
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2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.00 
3. ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าบรรลผุล
สัมฤทธ์ิในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  
คิดเป็นร้อยละ 84.00 
และเมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมของการ
ด าเนินการโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
คิดเป็นร้อยละ 88.00 
สว. 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานด้านนติบิัญญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิหลักสูตร การเสริมสร้างการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรสมรรถนะสูง เรื่อง หลักการและการประยุกต์ใช้ Design Thinking  
เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้ว ได้ประเมนิผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ๒ ประเด็น ได้แก ่
1. ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เขา้รับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด คดิเปน็ร้อยละ ๙๒.๒๕ 
2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ 

 ๒.๓ Talent Management 
  ๒.๑ คดัเลือกข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ 
Talent ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง  
  ๒.๒ พัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
กรอบการสั่งสมประสบการณ ์

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดย สผ. มีข้าราชการสนใจเข้าสมัคร จ านวน ๔ คน ส าหรับ 
สว. ไม่มีข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยผลการคัดเลือกข้าราชการ
เข้าสู่ระบบฯ ของ สผ. มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๑ คน คือ  
นางสาวอดิญาดา ศรีบุญแสน วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานรองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 ส าหรับการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการละ ๒ คน ได้แก่ 
สผ. 

๑. นายพสธร  คงเถลิงศิริวัฒนา นติิกรปฏิบตัิการ 
๒. นายภัทรพงศ์ อิสริยะพฤทธ์ิ วิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ  
ได้รับการพัฒนาโดยมอบหมายงานพิเศษให้เป็นเลขานุการผู้อ านวยการส านัก 
เพื่อให้เรียนรู้งานของส านัก และตรวจสอบข้อกฎหมายให้มีความถูกต้อง 
ร่วมกับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าทีล่่ามของประธานรัฐสภา 
สว.  

๑. นายภรีภัทร์ ดิษฐาภรณ์  นักวิเคราะห์งบประมาณและแผนช านาญการ 
๒. นางสาวอุษา ถาละคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  
ได้รับการพัฒนาในหลักสูตร “การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ” 
(Effective change Agent) ของ Thai MOOC ร่วมกับ 
การเรยีนรู้จากบุคคลต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สมาชิก
วุฒิสภา (พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ /นายชาญวิทย์ ผลชีวิน) โดยเรยีนรู้
มุมมอง หลักคดิ และประสบการณ์ผู้น า ตลอดจนการวางตัว และการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของผู้น า การถ่ายทอดประสบการณ์จาก  



 

 ๔ 
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 ๔) ด าเนินการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับ
ปฏิบัติการ 

 

 

สผ. 
ด าเนินการหมุนเวียนงานในข้าราชการสายงานต่าง ๆ ดังนี ้
1. สายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ ส านักองค์การ
ระหว่างประเทศ จ านวน ๙ คน  
2. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ส านักนโยบาย 
และแผน จ านวน ๑๑ คน  

โดยพบว่าข้าราชการที่ไดร้ับการหมุนเวียนงานเป็นไปตามความคาดหวัง 
ทั้งในด้านความส าเร็จของงาน และด้านพฤติกรรม  
 

สว.  
ด าเนินการหมุนเวียนงานในข้าราชการสายงานต่าง ๆ ดังนี ้
๑. สายงานทรัพยากรบุคคล ระดบัปฏิบัติการ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จ านวน ๓ คน  
๒. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบตัิการ ส านักนโยบาย 
และแผน จ านวน ๒ คน  
๓. สายนติิการ ระดับปฏิบัติการ ส านักกรรมาธิการ ๑ – ๓ และส านกัก ากับ
และตรวจสอบ จ านวน 10 ราย  
๔. สายวิทยาการ ระดับปฏิบัติการ ส านักกรรมาธิการ ๒ – ๓  จ านวน ๓ ราย 

โดยพบว่าข้าราชการที่ไดร้ับการหมุนเวียนงานเป็นไปตามความคาดหวัง 
ทั้งในด้านความส าเร็จของงาน และด้านพฤติกรรม  
 

๔. ก าหนดแนวทางปรับปรุง PMS   ๑. ส่วนราชการมีแผนด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
วงเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ไดร้ับการปรับปรุงจาก
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ดังน้ี  
 ๒.1 ทดลองค านวณจ านวนเงินท่ีได้รับจากฐานเงินเดือนของแต่ละบคุคล  
(ไม่ใช้ค่ากลางแบบปัจจุบัน) พบว่า ผลการเลื่อนเงินเดือนระหว่างการค านวณ
จากค่ากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดกับค านวณจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากฐาน
เงินเดือนของแต่ละบุคคล ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 
 ๒.2 ทดลองค านวณแยกการบริหารวงเงินงบประมาณ ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญออกมาบริหารวงเงินงบประมาณใน
การเลื่อนเงินเดือน (ระดับส านัก ระดับส านักงาน) โดยผลจากการจ าลอง 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัเช่นเดียวกัน 
๓. ส่วนราชการฯ เสนอแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าคู่มือส าหรับผู้บังคับบญัชาในการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานกับผู้ใต้บงัคับบัญชา เพื่อเป็นวิธีการปฏิบตัขิอง
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส 
 
 
 
 



 

 ๕ 
 

เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินการ 

๕. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านบุคลากรโดยใช้ระบบ HRIS 
เป็นระบบงานหลักในการรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลดา้นบุคลากรจาก
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกนัก าหนดแบบฟอร์มรายงานประวตัิ
ข้าราชการ จ านวน ๑๐ แบบฟอรม์ อาทิ ข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ) ประวตัิการด ารงต าแหนง่ ประวัติการเลื่อนเงินเดือน ประวตัิการ
อบรม ประวตัิการศึกษา ประวัติทางวินัย  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ HRIS ของ สผ. ให้เป็นระบบงานหลัก โดยรับ 
การเช่ือมโยงข้อมลูจากระบบ DPIS ของ สว. ผ่านทาง Web Service และ 
เพิ่มเมนูในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลร่วมของทั้งสองส่วนราชการ  

ฐานข้อมูลบุคลากรรัฐสภา 

  

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ ๑๐๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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 ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
 และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยรอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2563) ที่ผ่านมา ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ขับเคลื่อนและผลักดัน 
การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งปรับแผนและวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานกา รณ์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก าหนดไว้ จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดังนี้  

เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาส่วนราชการฯ สู่องค์กร
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฯ (มผีลส าเร็จ 
การด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด
เป็นระบบและต่อเนื่องมีการติดตาม
และประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรงุ
การส่งเสริมคุณธรรมองค์กรอยา่ง
ต่อเนื่อง) 

 ส่วนราชการฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่องค์กรคณุธรรม ซึ่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
ได้ก าหนดหลักเกณฑเ์พื่อประเมินความเป็นองค์กรคณุธรรมไว้ ๓ ระดับ ได้แก่  
ระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  
เป็นองค์กรทีป่ระกาศเจตนารมณ์รว่มของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนา
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก”้ และ 
“ความดีที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับคุณธรรมองค์กร และจัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการฯ ได้ประเมิน
ตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ระดับ ๑ องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 
 

ระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม  
เป็นองค์กรที่มีผลส าเร็จของการด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมในองค์กร 
มีการจัดระบบติดตามรายงาน ประเมินผล จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการยกย่องเชิดชู การท าความดีของบุคคลผูม้ี
คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สว่นราชการมีการขับเคลื่อนนโยบายและ
เจตจ านงการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยมีการมอบนโยบาย/เจตจ านงสุจรติในการบรหิารงานของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา โดยมุ่งเน้นการท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ถูกต้องเป็นธรรม 
และยดึหลักธรรมาภิบาล  มีการสง่เสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานน านโยบาย/
เจตจ านงในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น มีการแต่งตั้งคณะท างานรณรงค์ส่งเสรมิการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และคณะท างานโปร่งใสประจ าส านัก การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แนวทางการป้องกันการทุจริตของส านักงาน การจัดท าปฏิญญา
ของส านัก กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เป็นต้น  
ทั้งนี้ จากการด าเนินงานดังกลา่วครบตามเกณฑป์ระเมินองค์กรคณุธรรมที่
ก าหนด ส่วนราชการฯ จึงได้ประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ระดับ ๒ 
องค์กรคุณธรรม  



 

 ๗ 
 

เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่วนราชการตั้งเป้าหมายจะด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลส าเร็จของการด าเนินงานขององค์กรตาม 
“ปัญหาที่อยากแก”้ และ “ความดีที่อยากท า” และมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ในมติิการน าหลักศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก าหนดเป็นปญัหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า เพิ่มเติมจากคณุธรรมอื่น ๆ  
อย่างชัดเจน และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 

๒. ด าเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมฯ  
(ขยายกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)  

 
 

ส่วนราชการฯ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
และวินัยข้าราชการ โดยขยายกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
๑. บุคคลที่เคยได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลผู้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ดีเด่นของแต่ละส านัก/กลุ่มงาน  
2. สมาชิกหรือคณะท างานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โดยส่วนราชการฯ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม อาทิ  
สผ. 

๑. โครงการสร้างเสริมจริยธรรมน าทีมงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
(๔ กิจกรรม)  
๒. โครงการฝึกอบรมผู้น าการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (3 กิจกรรม)  
โดยทั้ง ๒ โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และบุคคลผู้เคยได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับรางวัลผู้ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมดีเด่นของแต่ละส านัก/กลุ่มงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ในการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร  
 เมื่อส่วนราชการฯ ได้ด าเนินการโครงการทั้ง ๒ แล้วเสรจ็ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ไปใชใ้นภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.50 
 

สว. 
 

๑. โครงการสนับสนนุการขับเคลือ่นจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
(๒ กิจกรรม)  
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บรหิาร คณะท างานขับเคลื่อนองค์กร STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจรติ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐสภา (๑ กิจกรรม) 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะท างานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส และข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ -เชี่ยวชาญ 
๓. การศึกษาดูงาน “กลยุทธก์ารส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ” 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรผู้เคยได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับรางวัลปฏิบตัิ
ตนตามประมวลจรยิธรรมดเีด่นของแต่ละส านัก/กลุ่ม และคณะท างานขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 เมื่อส่วนราชการฯ ได้ด าเนินการโครงการทั้ง ๓ แล้วเสรจ็ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.69  



 

 ๘ 
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๓. ร้อยละ ๗๕ ของกลุ่มเปา้หมาย
ประพฤติปฏบิัติตามประมวล
จริยธรรม  

 
 

ส่วนราชการฯ ได้ติดตามและประเมินบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา พบว่า 
ร้อยละ 88.22 ของกลุ่มเป้าหมายประพฤติปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม 

 

ซึ่งส่วนราชการฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
ต่าง ๆ  อาทิ  
๑. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
(2 กิจกรรม) 
๒. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
(๒ กิจกรรม) 
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
รัฐสภา 

4. รักษามาตรฐานผลคะแนน 
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ป.ป.ช. 
อยู่ในกลุ่ม A (คะแนน 85.00 – 
94.99)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนราชการฯ ได้ก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. ตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินการประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ 
๑. การก าหนดมาตรการกลไก สนบัสนุนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
๒. การเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
ทั้งนี้ ส่วนราชการฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส โดยมีการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก ่
๑. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เผยแพร่ผ่านระบบดจิิทัลที่เป็นปัจจุบัน 
๒. การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ทั้งระดับบุคคลและระดับ
ส านัก เพื่อป้องกันการทุจริต 
๓. ส านักการพัฒนาระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
๔. ส านักได้มมีาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง 
 ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาขึ้นเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จาก ๑๗ ประเภท
หน่วยงานภาครัฐ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซ่ึงจ าแนกระดับผลการประเมิน จ าแนกเป็น ๗ ระดับ คือ (๑) ระดับ AA  
(๙๕ – ๑๐๐ คะแนน) (๒) ระดับ A (๘๕ – ๙๔.๙๙) (๓) ระดับ B  
(๗๕ – ๘๔.๙๙ คะแนน) (๔) ระดับ C (๖๕ – ๗๔.๙๙) (๕) ระดับ D  
(๕๕ – ๖๔.๙๙ คะแนน) (๖) ระดับ E (๕๐ – ๕๔.๙๙) (๗) (๐ – ๔๙.๙๙)  
ซ่ึงส่วนราชการฯ ได้ผลคะแนนการประเมินภาพรวมประเภทหน่วยงาน ๙๓.๐๖ 
คะแนน (ระดับ A) โดยถือเป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของ
ประเทศ จาก ๑๗ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายส านักงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินสถานะ 
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
ดังน้ี 



 

 ๙ 
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หน่วยงาน 
คะแนน 
2562 

คะแนน 
2563 

สถานะ 

1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 91.11 94.67  3.56 
๒. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 89.62 92.20  2.58 

 

 

5. มีสัดส่วนข้าราชการที่กระท า
ความผิดวินยัลดลง เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การกระท าความผดิวินัย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่
๑) การกระท าผิดวนิัยดา้นจริยธรรม 
๒) การกระท าผิดวนิัยต่อหน้าที่ (Corruption) 
โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ ไม่พบข้าราชการที่กระท าผดิ
วินัยต่อหน้าที่  

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการส่วนราชการฯ  
ที่กระท าผดิวินัยย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 2561 2562 2563 
สผ. ๑ 0 0 
สว. 0 0 0 

จ านวน ๑ 0 0 
  

 จากรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ส่วนราชการฯ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ ๑๐๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ ๑๐๐ 

  



 

 ๑๐ 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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 ๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
 สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยรอบ ๙ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา รวมทั้งปรับแผน และวิธีการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร ในช่วง
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
ในการพัฒนาบุคลากร อาทิ e - Learning โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นการอบรมออนไลน์ อาทิ Zoom, Cisco 
WebEx, Google Meeting เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรบรรลุตามผลผลิตและผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการด าเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓) ส่วนราชการฯ สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดสรุปไดด้ังนี้ 
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๑. พัฒนาหลักสูตรร่วมเพื่อพัฒนา
บุคลากร จ านวน ๖ หลักสูตร 
ได้แก่  
๑.๑ วิชาการเงินและบญัชี  
๑.๒ ประชาสมัพันธ์  
๑.๓ วิชาการบญัชี  
๑.๔ วิชาการตรวจสอบภายใน  
๑.๕ เตรยีมความพร้อมเลื่อนระดบั
ปฏิบัติการขึ้นช านาญการ  
๑.๖ เตรยีมความพร้อมเลื่อนระดบั
ช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 

  โดยหลักสตูรดังกล่าวได้ผ่านการรบัฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ด ารงต าแหน่งตามสายงานของแต่ละหลักสูตร  
 ส่วนราชการฯ พัฒนาหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสตูร ได้แก ่
 ๑. หลักสูตรสายงานวิชาการเงินและบัญชี (สายงานวิชาชีพ) 
 ๒. หลักสูตรสายงานประชาสัมพันธ์ (สายงานวิชาชีพ) 
 ๓. หลักสูตรสายงานวิชาการบัญชี (สายงานวิชาชีพ) 
 ๔. หลักสูตรสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน (สายงานวิชาชีพ) 
 ๕. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นช านาญการ 
 ๖. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการขึ้นช านาญการพิเศษ 
   
 

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

 
  

ส่วนราชการฯ พัฒนาสมรรถนะให้กับข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย พบว่า
ข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 84.32 โดยแยกเป็นรายส่วนราชการฯ ดังน้ี  
 สผ. คิดเป็นร้อยละ 85.23 
 สว. คิดเป็นร้อยละ 83.42 

โดยแตล่ะส่วนราชการฯ ได้พัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากร ในโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

สผ. สว. 
สายงานนิติการ 
๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career 
Path) สายงานนิติการ หัวข้อวิชา 
ความรู้เกี่ยวกับการท าบันทึก 
การประชุม การเขียนบทความทาง
วิชาการ และรายงานทางวิชาการ 
๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการ 
รับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์

สายงานนิติการ 
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญตัิ และการตดิตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิประกอบด้วย  
๓ หลักสูตร 
๑. หลักสูตร การจัดท าบทวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนงานตดิตาม เสนอแนะ 
เร่งรัดการปฏริูปประเทศ และ 



 

 ๑๒ 
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ผลกระทบและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย ตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
๓. โครงการสมัมนา เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ช่วยเลขานุการขอคณะกรรมาธิการ 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และงานวิชาการ 
๒. หลักสูตร การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริปู
ประเทศ 
๓. หลักสูตร การเสรมิสรา้งเทคนคิ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

สายงานวิเทศสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบั
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะ หัวข้อวิชา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทตูและการ 
วางตนตามแบบพิธีการทตู และ 
การปฏิบัตหิน้าท่ีเลขานุการประชุม
รัฐสภาระหวา่งประเทศ 

สายงานวิเทศสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบั
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) หัวข้อวิชา  
พิธีการทูต มารยาทสากล และ 
การต้อนรับบุคคลส าคัญต่างประเทศ  

สายงานทรัพยากรบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning) ของส านักงาน ก.พ. 
หัวข้อวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐั  
และหัวข้อวิชา ความรู้พื้นฐาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

สายงานทรัพยากรบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) หัวข้อวิชา  
1. HR innovations เทคนิคและ
การบริหารการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์  
๒. หลักการผลิต ออกแบบ และ
เผยแพรส่ื่อเทคโนโลยีการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓. ดูงานการจดัท านวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาองค์กร ศูนย์การเรยีน 
การสอนอิเล็กทรอนิกส์  
e – Learning  
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบั
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หัวข้อวิชาที่ฝึกอบรม 
คือ กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ปญัหา และหัวข้อวิชา 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญตัิ และการตดิตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิประกอบด้วย  
๒ หลักสูตร 
๑. หลักสูตร การจัดท าบทวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนงานตดิตาม เสนอแนะ 
เร่งรัดการปฏริูปประเทศ และ 
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การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และงานวิชาการ 
๒. หลักสูตร การฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริปู
ประเทศ 

สายงานวิทยาการ 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้า ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน ก.พ. 
(e-Learning) หัวข้อวิชา การคิดเพื่อ
ประสิทธิผลของงาน และหัวข้อวิชา 
การบริการที่เป็นเลิศ  
๒. โครงการสมัมนา เรื่อง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการ 
 
 
 

สายงานวิทยาการ 
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
นิติบัญญตัิ และการตดิตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิประกอบด้วย  
๓ หลักสูตร 
๑. หลักสูตร การจัดท าบทวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนงานตดิตาม เสนอแนะ 
เร่งรัดการปฏริูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
งานวิชาการ 
๒. หลักสูตร การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริปู
ประเทศ 
๓. หลักสูตร การเสรมิสรา้งเทคนคิ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ผู้บริหาร 
โครงการพัฒนาผู้บริหารส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :  
การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตริาชการ  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมเร่งรัดด าเนินการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้บริหาร 
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร  กิจกรรม การสัมมนาและ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กร หัวข้อ การปรับ Mindset 
เพื่อพัฒนาตนเอง  

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หัวข้อวิชา  
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวตักรรม  
การวิเคราะห์ปญัหาและการตัดสนิใจ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญัติ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
หลักสตูร การเสริมสร้างการคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์และนวตักรรมและ 
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ขั้นสูง และการวางแผนกลยุทธ์และ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

การเป็นผูป้ระกอบการภาครัฐ  
เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสงู 
เรื่อง หลักการและการประยุกต์ใช้ 
Design Thinking 

 

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

 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ และ ก.ร.  

๔. ติดตามประเมินผลความคุม้ค่า
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย
วิธีการ Classroom – Training  
ทุกโครงการ 

 
 

ส่วนราชการฯ ได้ประเมินความคุม้ค่าโครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงภาพรวมทุกโครงการ 
มีคะแนน ๕.๐๐ โดยเกณฑ์การประเมินฯ ประกอบด้วย  
๑. ด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ๒) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม 
๒. ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย  
 ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏบิัติงาน  
๓. ด้านผลกระทบ ประกอบด้วย 
 ๑) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มรีะดับสมรรถนะตามที่องค์กร
คาดหวัง 

ทั้งนี้ ส่วนราชการฯ ได้พิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝกึอบรม 
ในห้องเรียน จ านวน ๑๐ โครงการ ได้แก่  

สผ. สว. 
๑. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

๑. หลักสูตร การจัดท าบทวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนงานตดิตาม เสนอแนะ 
เร่งรัดการปฏริูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
งานวิชาการ 

๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ 

๒. หลักสูตร การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏริปู
ประเทศ 

๓. โครงการพัฒนาผู้บังคับบญัชา
กลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

๓. หลักสูตร การเสรมิสรา้งเทคนคิ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
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๔. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

๔. หลักสูตร การพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับแผนเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) บนพ้ืนฐานสมรรถนะ 
๕.๑ สายงานนิติการ 
๕.๒ สายงานวิเทศสัมพันธ์ 

๕. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ข้าราชการสายงานวิทยาการ 
 

๖. โครงการพัฒนาผู้บังคับบญัชา  
กลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับแผน
สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

๖. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ข้าราชการสายงานทรัพยากรบคุคล 
 

๗. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรด้าน
ต่างประเทศ 

๗. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ข้าราชการสายงานวิเทศสมัพันธ์ 

๘. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอาเซียน หลักสตูร  
ภาษาอินโดนีเซีย 

๘. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน หลักสูตร 
ภาษาจีนกลาง (ระดับต้น) 

๙. หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๐. โครงการฝึกอบรมผู้น า 
การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร 

๑๐. หลักสตูร การเสริมสร้าง 
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
และการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ 
เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสงู 

 

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

 
 

ส่วนราชการฯ ได้พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม  
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 80.78 

 

ทั้งนี้ ส่วนราชการฯ ได้พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย  
๔ กลุ่ม ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้  
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้บริหาร: ได้รับการพัฒนาในหลักสตูรฝึกอบรมการพฒันาทักษะ
ดิจิทัลส าหรับกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งประกอบเนื้อหาวิชา 
๑) การบริหารจดัการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 
๒) ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
๓) ความรูเ้บื้องต้นของการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ: ได้รบัการพัฒนาในหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทลัส าหรับกลุม่ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ 
ซึ่งประกอบเนื้อหาวิชา 
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๑) การเช่ือมโยงทิศทาง นโยบายยทุธศาสตร์ของประเทศ กับแผนยทุธศาสตร์
ของสานักงานฯ และแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภาเพื่อการเป็น
รัฐสภาดิจิทัล 
๒) ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการบรหิารจัดการและวิเคราะห์ชุดข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data) เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 
๔) ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี: ได้รับการพัฒนาในหลักสตูร 
ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี  
ซึ่งประกอบเนื้อหาวิชา 
๑) การบริหารจดัการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนและ 
การตัดสินใจ 
๒) ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) ภาพรวมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแหง่ใหม่ 
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้ปฏบิัติงานอื่น: ได้รับการพัฒนาในหลักสตูรฝึกอบรมการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานอ่ืน ซึ่งประกอบเนื้อหาวิชา 
๑) การเช่ือมโยงทิศทาง นโยบายยทุธศาสตร์ของประเทศ กับแผนยทุธศาสตร์
ของสานักงานฯ และแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภาเพื่อการเป็น
รัฐสภาดิจิทัล 
๒) ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

สผ. 
๑. พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว ญี่ปุน่ 
ระดับต้น  
๒. อบรมตามหลักสตูรภาษา 
บาฮาซา (อินโดนเีซีย) จีน ระดับ
ต้น (ขยายกลุ่มเป้าหมาย) 
๓. อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
กลาง – สูง 
๔. อบรมภาษาอังกฤษ ระดับต้น  
ในรูปแบบ (e-Learning)  

 สผ. 
1. พัฒนาหลักสูตรภาษาลาว (ระดบัต้น) และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น)  
๒. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และได้ประเมินความคุ้มค่า ทั้ง ๓ มิติ  
(ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล และด้านผลกระทบ) โดยมีผลส าเร็จของการ
ประเมินความคุ้มค่า ดังนี้ 
    ๑) ทักษะการใช้ภาษาจีน (ระดับต้น) ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
    ๒) ทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) ได้คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ 9๕.๙๖ 
3. พัฒนาภาษาอังกฤษในรูปแบบ e – Learning จ านวน 3 รุ่น ซึ่งผู้เข้ารับ 
การอบรมทั้ง ๓ รุ่น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ดังนี้  
    - รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ค่าเฉลี่ย 3.7 คิดเป็นร้อยละ 74 
    - รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563  
ค่าเฉลี่ย 4.0 คิดเป็นร้อยละ 80 
    - รุ่นที่ ๓ วันที่ 15 เมษายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
ค่าเฉลี่ย 3.5 คิดเป็นร้อยละ 70 

สว. 
อบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากร  
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการ

 สว. 
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาทกัษะ

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยจัดโครงการในกลุ่มเป้าหมาย 
นิติกรหรือวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(นิติการ/วิทยาการ) 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กับหน่วยงานภายนอก  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การเรียนรู้ในช้ันเรียน และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ English Camp  

 

ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช ้
ในการปฏิบัติงาน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 

 

๗. การจดัการความรู ้
7.๑ จดัท าแผนการจัดการความรู ้
7.๒ ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อองค์กร และยุทธศาสตร์ฯ  
7.๓ ประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่
องค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

 

ส่วนราชการฯ ได้ก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่น ามาจัดการความรู้ ดังนี้  
สผ. สว. 

1. องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น 
SMART Parliament 

๑. การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
ในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรดั
การด าเนินการตามแผนการปฏริูป
ประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

2. องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลักดันใหร้ัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียน
และรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 

๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  

3. องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญตัิ        

๓. การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การด าเนินงานโดยใช้การจดัการ
ความรู้  
 

4.  องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ  
มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ทุกส านักไดม้ีการเสนอหัวข้อและแนวทางการด าเนินการจัดท านวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจดัการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดังนี ้

สผ. สว. 
๑. คู่มือประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

1. การใช้ PIVOT TABLE ในการ
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยมืราชการ 
 

๒. รัฐสภากับการระบาดของไวรสั 
โคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (COVID 19)  
 

2. การจดัท าระบบเรื่องร้องเรยีน
ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 

3. คู่มือการเข้าร่วมการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพและเสียง 

3. การเรียนรู้การจดัท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อออนไลน ์
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4. ส่งเสริมการส่วนร่วมของภาค
พลเมืองเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
ผ่านระบบออนไลน ์

4. 5 เทคนิค WFH ให้ได้งานและมี
ความสุข  
 

5. คู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคลากรในวงงานรัฐสภา 

5. การจดัการความรูสู้ ่“นวัตกรรม
องค์กรด้านการเบิกจ่ายเงินทดรอง
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส”์ 

 6. Service Delivery  
 7. การจดัท า “สรุปผลการประชุม

วุฒิสภา”  
 8. ระบบการประชุมโดยใช้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหสัแทนการ
ใช้กระดาษ ส าหรับการประชุมลับ 

 9. ตรวจงานฉับไว ...ลดใช้กระดาษ  
 ๑๐. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการวิเคราะห์ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมายและ
ร่างกฎหมาย (Database 
development for supporting 
the analysis of 
constitutionality of law or 
draft legislation) 

 11. HRD Senate Let’s 
Upgrade ! : อัพเกรดตนเอง 
อัพเดทความรูด้้วยเครื่องมือออนไลน ์

 12. การพัฒนารูปแบบ  
แอปพลิเคชั่น SenateServices  

 13. การใช้ Google Docs ในการ
ถอดข้อความ Speak to Text  

 14. คูม่ือการตรวจรับพัสดุการพิมพ์
ของส านักการพิมพ์ “ท าอย่างไร 
ตรวจอย่างไร ให้ถูกต้อง ถูก
ระเบียบ”  

 15. นวัตกรรมการสื่อสาร
แผนปฏิบัตริาชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ (#PLANdigimedia : เปิด
วาร์ป เรื่องแผน) 

 16. English Delivery by BFL  
 17. ย่อโลกด้วย Factsheet 

 
รวมทั้ง จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติการจัดการความรู้ดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  
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สผ. สว. 
รางวัลระดับดีเด่น ได้แก ่
๑) ระบบแบบสอบถามและแบบ
ประเมินออนไลน์  
จัดท าโดย:  กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ส านักสารสนเทศ 
๒) แนวปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐานส าหรับบคุลากรส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
จัดท าโดย: ส านักบริการทาง
การแพทย์ประจ ารัฐสภา 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่
หัวข้อนวัตกรรม :  ตรวจงาน 
ฉับไว ...ลดใช้กระดาษ 
จัดท าโดย: ส านักกรรมาธิการ ๑ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ และ 
ส านักกรรมาธิการ ๓   
 

รางวัลระดับดี ได้แก ่
๑) รัฐสภาระหว่างประเทศวิถีใหม่
เพื่อมุ่งสู่รัฐสภาดจิิทัล  
จัดท าโดย: ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ 
๒) การจัดท าเอกสารวิชาการของ
ส านักงบประมาณของรัฐสภา  
จัดท าโดย: คณะกรรมการบริหาร
จัดการความรู้ ส านักงบประมาณ
ของรัฐสภา 
๓)  การจัดท าและเผยแพร ่
องค์ความรู้เกีย่วกับแนวทางการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายตามมาตรา 
๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
จัดท าโดย:  ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๔) New Normal Service : แนวทาง
ใหม่การน าเสนอข้อมูลประกอบการ
อภิปรายในห้องประชุมรัฐสภา   
จัดท าโดย: ส านักประชาสมัพันธ์ 
๕) แฟ้มสะสมภูมิปัญญาดจิิทัล เรือ่ง 
บทบาทฝ่ายเลขานุการในการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณด้านต่าง ๆ ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
จัดท าโดย: ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๖) การปฏิบตัิหน้าที่ลา่มพูดพร้อม 
(Simultaneous) ในเวทีการประชุม
รัฐสภาระหวา่งประเทศ โดยส านัก
ภาษาต่างประเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ 
หัวข้อนวัตกรรม : การพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะหค์วามชอบด้วยรัฐธรรมนญู
ของกฎหมายและร่างกฎหมาย 
(Database development for 
supporting the analysis of 
constitutionality of law or draft 
legislation) 
จัดท าโดย:  ส านักกฎหมาย 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
ได้แก ่
หัวข้อนวัตกรรม :  การพัฒนารูปแบบ 
แอปพลิเคชัน Senate Services 
จัดท าโดย: ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
รางวัลชมเชย ได้แก ่
๑) หัวข้อนวัตกรรม : HRD Senate 
Let’s Upgrade ! : อัพเกรดตนเอง 
อัพเดทความรูด้้วยเครื่องมือออนไลน์  
จัดท าโดย: ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
๒) หัวข้อนวัตกรรม : English 
Delivery by BFL 
จัดท าโดย: ส านักภาษาต่างประเทศ 

 



 

 ๒๐ 
 

 จากรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ส่วนราชการฯ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ ๑๐๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ ๑๐๐ 

  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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 ๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข  
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม 256๒ – 
มิถุนายน 2563) ที่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข รวมทั้งปรับวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  
  ส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการฯ ได้ด าเนินงานโดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 

เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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๑. ส่งเสริมความสมัพันธ์และสรา้ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ทบทวน 
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน) 

 
 

จากผลส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความ
ผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล ให้มีความสขุ 
อย่างมีสมดุลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรม ี
ความพึงพอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 76.72  

 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากส่วนราชการฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน
เสรมิสร้างความผาสุกและความผกูพันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยด าเนินการ ดังนี้  
  

สผ. 
แผนเสริมสร้างความผาสุก 
ด้านที่ ๑ : การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
 มาตรการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน และด้านอาชีวอนามัย 
- ป้ายบอกเส้นทาง 
- ทางลาดส าหรับคนพิการ และผูสู้งอายุ 
- ห้องน้ าส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
 มาตรการจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
- ส ารวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์ในการท างาน 
- งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครือข่ายด้านเทคโนโลย ี
 มาตรการพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้ง 
ในยามปกติและสภาวะฉุกเฉิน และการพัฒนาระบบความมั่นคงด้าน
สารสนเทศ (Contingency plan) 
- งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณเ์ครื่องมือเทคโนโลยรีักษาความปลอดภัย 
- ทบทวนและตรวจสอบการด าเนนิการตามระบบ Contingency Plan 
ด้านที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนาระบบสวสัดิการ 
 มาตรการส่งเสรมิคุณภาพชีวติที่ดีทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว 
- การยืดหยุ่นเวลา เข้า – ออก ในการปฏิบัติงาน 
- การให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการการเงินและการใช้จา่ยให้
พอเพียง 
 



 

 ๒๒ 
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- การพัฒนาเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา โยคะส าหรับส าหรับ
วัยท างานและผูสู้งอายุ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ พลานามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง กระตุ้นให้มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมทางร่างกาย  
และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
 มาตรการการปรับปรุงสวัสดิการที่มีอยู ่
- พัฒนาระบบการจ่ายเงินสวสัดิการต่าง ๆ ให้มีความสะดวกยิ่งข้ึนดว้ย
ระบบ  e-form 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจเฉพาะทางและการตรวจรักษาโรคขั้น
พื้นฐาน และฉุกเฉินแก่บุคลากร 
 มาตรการการเพ่ิมสวสัดิการใหม่ 
- จัดห้องประกอบพิธีทางศาสนา อาทิ ห้องละหมาด ห้องสวดมนต์ 
- จัดห้องปฐมพยาบาลในต่างอาคาร/ตูย้าประจ าส านัก และเครื่อง CPR 
พร้อมท้ังอบรมการใช้งาน 
แผนเสริมสร้างความผูกพัน 
ด้านที่ ๑ : การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
- โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับ
ต่างประเทศ 
- โครงการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมส าหรับบุคลากรส านักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
ด้านที่ ๒ : การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมีความผูกพันรู้สึกเป็นส่วนส าคัญต่อองค์กร 
 มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการองค์กร 
- พัฒนากลไกการสื่อสารนโยบายยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กร 
- พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
 มาตรการการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร 
- การคัดเลือกและใหร้างวัลหน่วยงานและบุคคลที่ดีคณุธรรมและจรยิธรรม
ดีเด่น และผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 

สว. 
แผนงานที่ ๑ เสริมสร้างให้คนท างานมีความสุข (Happy People) 
๑.๑ ส่งเสริมความสุขของบุคลากรตามสถานการณ์ความจ าเป็นของ
บุคลากร 
- จัดโครงการส่งเสริมความ สัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูร “การบริหารจัดการองค์ความรูสู้่ความสุขในการท างาน (Routine 
to Happiness: R2H)” 
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
- จัดโครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้างการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  
- กิจกรรมการตรวจร่างกายประจ าปี และตดิตามผลการตรวจ 



 

 ๒๓ 
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๑.๓ ส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของบุคลากร 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการเรยีนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติส านกังาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
๑.๕ ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวของบุคลากร 
- จัดให้มีบริการห้องนมแม่ เพื่อใหบ้ริการแก่บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาหลังคลอดและอยู่ในระหว่างการให้นมบตุร  
แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างให้ท่ีท างานน่าอยู ่(Happy Home) 
๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน 
๒.๑.๑ กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณสถานท่ีท างาน การดูแลตน้ไม้ 
ดูแลความสะอาดหน้าอาคารา การท าความสะอาดห้องประชุมและห้อง
ท างาน การท าความสะอาดและพน่ยาฆ่าเช้ือห้องประชุม สถานท่ีท างาน 
และภายในอาคารส านักงาน 
๒.๑.๒ กิจกรรมการจัดท าและด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
โดยมเีช็คระบบต่าง ๆ ภายในอาคารส านักงาน  
๒.๒ ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน 
2.2.๑ โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉิน
กรณีเกดิอุทกภัยและแผ่นดินไหว  
๒.๒.๒ กิจกรรมการก าหนดและด าเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวสัดภิาพในการท างานของ
บุคลากร 
๒.๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากร 
๒.๓.๑ การจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านนติิบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
๒.๓.๒ การจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career 
Path, Succession Plan, Talent management และ Job Rotation)  
๒.๔ สนับสนนุด้านการจัดสวัสดกิารทีใ่ห้แก่บุคลากร 
- การประสานการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร  
- การจัดหารา้นอาหาร และเครื่องดื่ม ท่ีสะอาด และราคาย่อมเยา 
- กิจกรรมเตรียมตัวให้กับบุคลากรที่ใกล้เกษียณอายรุาชการ และกิจกรรม
ภายหลังเกษียณอายุราชการ  
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างชุมชนสมานฉันท ์(Happy Teamwork) 
๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  
- จัดกิจกรรมการบรจิาคเงิน หรือสิ่งของอันจ าเป็นผ่านตู้ปันสุข  
- การมอบเงินให้เจ้าหน้าท่ี กลุม่งานอาคารสถานท่ี ส านักบริหารงานกลาง 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
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๓.๒ พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือสื่อสารสร้างความร่วมมือ และ
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

3.2.1 โครงการสร้างความเข้มแขง็ในการบริหารบุคคล เพื่อสื่อสาร
และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัด
บรรยายเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับแนวทางการจัดท าผลงานท่ีใช้ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน สายงานนติิการและสายงาน
วิทยาการ 

๓.๒.๒ กิจกรรมการถ่ายทอด สื่อสารนโยบายและเป้าหมายของ
องค์กร โดยจัดท าแผนท่ีทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

๒. บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ มคีวามสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร  

 ผลการส ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า 
สผ.  

 

ผลการส ารวจ 2562 2563 สถานะ 
ความผาสุก ๗๐.00 71.09 1.09 
ความผูกพัน ๗๑.๖0 72.26 0.66 

 

สว. 
 

ผลการส ารวจ 256๒ 256๓ สถานะ 
ความผาสุก  ๖๒.๑0 72.20 10.10 
ความผูกพัน  ๖๙.๔๐ ๗๐.๑๘ 0.๗๘ 

 

๓. ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 
 

ในภาพรวม ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.65 
(ค่าเฉลี่ย 2.99) 
 

 

โดยมรีายละเอียดแยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ประสิทธิภาพ และยดึหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 
73.17 (ค่าเฉลีย่ 2.93) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรมและกลา้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 75.15 (ค่าเฉลี่ย 3.01) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นผูม้ีความเช่ียวชาญ มี
ศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติ
บัญญัติอยา่งมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.61 
(ค่าเฉลี่ย 2.98) 
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคณุภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคลให้มีความสุขอย่างสมดลุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.72 (ค่าเฉลี่ย 3.02) 
 

๔. บุคลากรไม่น้อยกว่า ๗๕%  
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  

 

 

สผ. 
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น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้  

มีแผนด าเนินการจดัท าหลักสูตรโครงการเสริมสรา้งดุลยภาพชีวิต  
โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๒ หัวข้อวิชา ดังนี ้
๑. การบริหารการเงินเพ่ือความพอเพียง เนื้อหาวิชา  
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจ าวัน 
- การบริหารการเงิน  
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- การใช้เงินอย่างไรไม่ใหเ้ป็นหนี ้
- การสร้างนิสยัการออมและความพอเพียง 
๒. กิจกรรมเสริมเพ่ิมดุลยภาพชวีิต เนื้อหาวิชา 
กลุ่มที่ ๑ แปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มที่ ๒ DIY วัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มที่ ๓ อาหารสร้างอาชีพ 
กลุ่มที่ ๔ สวนขวด 
จ านวน ๒ รุ่น  
รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.26 คดิเป็นร้อยละ 85.00 
รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.30 คดิเป็นร้อยละ 86 
 

สว.   
จัดโครงการส่งเสรมิการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ข้าราชการด้วยการบรรยายและศกึษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจคณุธรรมและ
เป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ตดิตามและ
ประเมินผลโครงการดังกล่าว ซึ่งบุคลากรของส านักงานฯ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้แสดงถึงการการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิตน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 

๕. ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคม   

 ส่วนราชการฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรม
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
๑. แผนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรบัผิดชอบต่อของส่วนราชการฯ  
   ๑) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมให้บุคลากร
อบรมออนไลนบ์รรยายสดผา่น APP WebEx Meeting ให้กับข้าราชการ 
จ านวน 350 คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการในแตล่ะส่วน
ราชการ ทีน่อกเหนือจากกลุม่เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ข้าราชการ สผ. 200 คน 
   ข้าราชการ สว. 150 คน 
 ๒) ติดตามและประเมินผลบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้น า
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้ 
โดยคดิเป็นร้อยละ 97.60 
  

๖. ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม น าความรูเ้กี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปประยุกต์ใช้ 
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 ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสว่นราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความรบัผิดชอบต่อของส่วนราชการฯ อาทิ  
 

สผ. 
 ส านักบริหารงานกลาง  
 - กิจกรรมรับบริจาควัสดุอะลมูิเนียมที่ใช้แล้ว ถุงน่องใช้แล้ว เพื่อใช้
ผลิตขาเทียมมอบให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 ส านักพัฒนาบุคลากร 
 - บริจาคสิ่งของในตู้ปันใจร่วมกับคณะนักศึกษา ปรม. รุ่นที่ ๑๗ 
 - กิจกรรมปันความสุข มอบสิ่งของอุปกรณ์และบรโิภคร่วมกันของ
ส านักพัฒนาบุคลากร โดยจะด าเนนิการบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุขให้กับ
โรงเรียนวดัจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร 
 ส านักการพิมพ ์
 - โครงการ “สานฝัน ปันรัก ให้น้อง” ณ โรงเรยีนบ้านมะขามเอน 
ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
 ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 - บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบรโิภค เพื่อแจกจ่ายและใช้ประโยชน์
ส าหรับผู้รับบริการที่อยู่ในความอุปการะของสถานคุ้มครอบคนไร้ทีพ่ึ่งทับ
กวาง จังหวัดสระบรุ ี
 - จัดท าถุงกระดาษจากวัสดเุหลือใช้ (Recycle) เพื่อน าไปบริจาคให้
โรงพยาบาลต่าง ๆ น าไปเป็นถุงใสย่าส าหรับผู้ป่วยนอก 
 

สว. 
  

 - ส านักกฎหมายร่วมกับส านักการพมิพ์ในการการพับถุงกระดาษใส่ยา 
เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 
 - ส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักวิชาการ ส านัก
นโยบายและแผน และส านักการคลังและงบประมาณ ร่วมกันมอบเครื่องวัด
ความดัน ๑๔ เครื่อง เครื่องวัดไข้ ๑๐ ช้ิน และบริจาคเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
มอบให้พระที่อาพาธ โรงพยาบาลสงฆ ์
 - ส านักต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมการ
บริจาคเงินหรือสิ่งของอันจ าเป็นผา่นตู้ปันสุข หน้าอาคารสุขประพฤติ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีผลกระทบในช่วงสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) 
๒. แผนงานส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจ 
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   
๑) จัดโครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวบรเิวณพุธมณฑล ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  

๗. อัตราการลาออกของข้าราชการ  
น้อยกว่า ๓% 

 ข้าราชการของส่วนราชการฯ มีความผูกพันต่อองค์กร โดยพิจารณา 
จากอัตราการลาออกและโอน พบว่า มีอัตราการสูญเสยีข้าราชการ  
คิดเป็น ร้อยละ 1.26 ของข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งหมด  
(3,104 คน)  
 
 
 



 

 ๒๗ 
 

เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ผลการด าเนินงาน 

การสูญเสียบุคลากร: 
 ลาออก โอน รวม 

สถานะ 
62 63 62 63 62 63 

วิชาการ 15 10 9 12 24 22   
ทั่วไป 4 7 8 10 12 17  
รวม 19 17 17 22 36 39  

สาเหตุการสูญเสีย: 
1. ดูแลบิดา มารดา 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
๒. กลับภูมิล าเนา ๔. ปัญหาสุขภาพ  

 จากรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ส่วนราชการฯ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ ๑๐๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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 ๒๘ 
 

 

 

 
แนวทางด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๑. ส่วนราชการควรสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ เกี่ยวกับการด าเนินการด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการฯ อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดต าแหน่ง ระบบการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบการข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ให้ กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดแผนการสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นการก าหนด
กรอบทิศทางและแนวทางของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ และการรับรู้  
ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือของบุคลากรในการน าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้ภายในองค์กร ประกอบกับส่วนราชการฯควรสื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหาต่าง ๆ โดยใช้
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) อินโฟกราฟิกส์ (Infographic) เพ่ือให้เนื้อหาดังกล่าวมีความน่าสนใจ และเข้าใจ
ได้ง่าย  
 ๒. เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ก าหนดให้ส่วนราชการฯ ต้องด าเนินการจัดท าแผนก าลั งคนเชิงกลยุทธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๕  
แต่ปัจจุบัน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการเคลื่อนย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  
ซึ่งสถานที่ใหม่มีพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งในส่วนพ้ืนที่ภายในอาคาร ห้องประชุม และพ้ืนที่โดยรอบ ฯลฯ ส่งผลให้
ต้องมีการดูแล และบ ารุงรักษาพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น อันส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราก าลังในการปฏิบัติราชการ  
เช่น คนสวน คนงาน พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานซ่อมบ ารุง เป็นต้น 
ดังนั้นส่วนราชการฯ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์อัตราก าลังคนเพ่ือรองรับในเรื่องดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย 
ประกอบกับส่วนราชการฯ ต้องวิเคราะห์กระบวนงานเพ่ือก าหนดอัตราก าลัง  ทบทวนบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส าหรับการจัดท า
แผนก าลังคนเชิงคุณภาพ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ 
ควรก าหนดแผนด าเนินงานร่วมกัน และแต่งตั้งคณะท างานของส านักงานเพ่ือรับผิดชอบ ให้ค าแนะน า  
และข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนก าลังคน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมของส่วนราชการฯ เพ่ือก ากับ 
ติดตาม และดูแลการด าเนินงาน เพ่ือให้ด าเนินการของแต่ละส านักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง 
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เ พ่ือร่วมด าเนินงานกับการเจ้าหน้าที่ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับจัดท าแผนก าลังคนของส่วนราชการฯ ไม่เกิดความ
คลาดเคลื่อน  

 ๓. ส่วนราชการฯ ควรทบทวนระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเพ่ือดึงดูดและจูงใจให้
คนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ให้มีความชัดเจน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันทั้งสองส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่
ระบบฯ ที่แตกต่างกัน 

ส่วนที่ ๒ 



 

 ๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒:  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัด
 ในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

  ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร  
ว่าการยกย่องคนดี มีคุณธรรม เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดี ให้เป็นต้นแบบ 
และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรประพฤติปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ในส่วนของส านักคุณธรรม 
ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ก าหนดแนวทางการเป็นองค์กรคุณธรรม  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานต้นแบบ ที่สร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน และมอบรางวัล
ให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จนกลายเป็นสังคมที่ด ี
  ๒. เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส่วนราชการฯ จะต้องมีการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ดังนั้น ส่วนราชการต้องขยายผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานขององค์กรตาม “ปัญหาที่อยากแก้” และความดีที่อยากท า” ตามคุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา เพ่ิมมากขึ้น และมีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการน าหลักศาสนาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า เพ่ิมเติมจากคุณธรรมอ่ืน ๆ 
อย่างชัดเจน และมีองค์ความรู้จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยาย
ผลไปสู่องค์กรอื่นๆ ได้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยี 
   มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ๑. ส่วนราชการฯ ควรให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งมี
กระบวนการติดตามและประเมินผลการน าความรู้และทักษะที่ ได้รับการจากพัฒนาไปใช้ประโยชน์  
ในการปฏิบัติงานหรือภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งผลลัพธ์ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้
เป็นทีมงานในการประชุมระหว่างประเทศที่ส่วนราชการฯ จัดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากร  

   นอกจากนี้ ส่วนราชการฯ ควรส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่าง
จากการพัฒนาบุคลากรในห้องเรียน และควรจัดให้มีกิจกรรมทางภาษาอังกฤษที่เหมาะสม และหลากหลาย 
เพ่ือผลักดันและเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน  

  ๒. ส่วนราชการฯ ควรน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก 
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ส่วนราชการฯ ควรออกแบบสื่อ 
การเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ 
โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ เช่น การใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (e-Learning) การเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ เป็นต้น  
  ๓. ส่วนราชการฯ ควรเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรกับความก้าวหน้าหรือการเติบโต  
ในสายอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนาทักษะ เพ่ิมศักยภาพการท างานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าโดยมีพ้ืนฐานมาจากบุคลากร
ที่ได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 ๔. ส่วนราชการฯ ควรสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหา อุปสรรค หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศองค์กรให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะน าเสนอ



 

 ๓๐ 
 

แนวความคิดดี ๆ เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เช่น กระบวนการหรือบริการใหม่ ๆ  
เป็นต้น ซ่ึงมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุล 
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๑. ส่วนราชการฯ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของส่วนราชการฯ โดยให้ความรู้กับนักเรียนโดยรอบส่วนราชการฯ ในด้าน
กระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลเพ่ือติดตามการรับรู้และความเข้าใจ 
ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งอาจให้ส่วนราชการฯ เป็นแหล่งเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคลากรโดยทั่วไป เพ่ือศึกษาดูงานด้านการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา  
 ๒. ส่วนราชการฯ ควรเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมของพร้อมของบุคลากรเพ่ือเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ การวางแผนการเงิน การเก็บออม การฝากเงินธนาคาร  
การประกันชีวิตที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้สูงอายุที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
และมีคุณภาพในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๑ 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการบรรจุ 
และแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่งต ารวจรัฐสภาซึ่งเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ จึงควรมีการวางแผน เพ่ือบริหาร
อัตราก าลังคนของต ารวจรัฐสภาที่ได้รับการบรรจุเพ่ิมเติม ซึ่งจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการอัตราก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ทั้งนี้ การบริหารอัตราก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น 
ควรจะมีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือรายงานการด าเนินการเป็นระยะ ๆ 
 ๒. การด าเนินการตามนโยบายความโปร่งใส เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแนวทางการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้คะแนนสูงขึ้นเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ควรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างการตระหนักรู้  สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัย  
แก่ข้าราชการให้มากขึ้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 



 

 ๓๒ 
 

ข้อเสนอแนะของ อ.ก.ร. ประเมินฯ 

 1. จากรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ ๑๐๐  
ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ฯ เนื่องจาก ส่วนราชการฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยประเมินจากผลผลิตของการด าเนินงาน (Output Process) ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ ควรต้องตั้งค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ โดยประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) ของ
การด าเนินงาน เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ ได้น าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หรือแผนสืบทอดต าแหน่งไปด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ จะต้องประเมินว่า
บุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในสายอาชีพได้จริงหรือไม่ เป็นต้น  
  ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการฯ จ าเป็นต้องทบทวนและปรับปรุง (Revise) แผนปฏิบัติการฯ  
โดยก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์ ที่จะท าให้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๒. ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร (Talent Management) เพราะ
องค์กรที่ประสบความส าเร็จมักจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่เบื้องหลัง ซึ่งคนเก่งเหล่านี้จะเป็นบุคลากร 
ที่มีความสามารถโดดเด่นแตกต่างจากคนอ่ืน มีภาวการณ์เป็นผู้น า มีทักษะการสื่อสารที่ดี แต่อย่างไรก็ดี 
บุคลากรในองค์กรต้องยอมรับความต่างในเส้นทาง (Track) การพัฒนาและการเติบโตของข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง โดยส่วนราชการฯ ต้องหาวิธีการในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรโดยทั่วไปของ
องค์กร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ ควรต้องหาวิธีในการจูงใจให้บุคลากรสมัครเข้าสู่ระบบ
นี้มากยิ่งขึ้น 
 ๓. ระบบบริหารจัดการคนเก่งเป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กร แต่ในทางปฏิบัติ 
อาจประสบความส าเร็จได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ส่วนราชการฯ ควรต้องใช้กลไกทางด้านการบริหารเข้ามาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน อาทิ มอบให้ผู้อ านวยการระดับส านัก/ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็น 
ผู้เสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดให้เข้าสู่ระบบฯ 
 ๔. ส าหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : 
HiPPS) ฝ่ายบริหารได้รักษา จูงใจ และพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมอบหมายให้ข้าราชการ 
กลุ่มดังกล่าว อาทิ นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ท างานที่ท้าทาย ซึ่งส านักงาน ก.พ.  
จะน าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมาจัดทีม และมอบหมายภารกิจพิเศษให้ด าเนินการ เช่น การปฏิรูปส านักงาน 
ก.พ. การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และมอบหมายให้ผู้บริหารองค์กรหรือคณะกรรมการ 
ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ดูแล การด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีแรงจูงใจ 
ที่จะรับราชการ รวมทั้งเปิดแนวความคิดใหม่ ๆ ในวงราชการ โดยอาศัยผลการศึกษาของข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 



 

 ๓๓ 
 

ข้อเสนอแนะของ ก.ร. 
  

 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพราะข้าราชการทุกคน 
มีความต้องการที่จะเติบโตสู่ต าแหน่งอ านวยการระดับสูง หรือบริหารระดับสูง ดังนั้น ส่วนราชการฯ  
ควรต้องออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือให้
บุคลากรของส่วนราชการฯ สามารถเติบโตเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว 
ส่วนราชการฯ ควรต้องใช้การศึกษาวิจัยมากกว่าการสอบถามความเห็นของข้าราชการ เพ่ือให้ 
แผนเส้นทางฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาบาฮาซา 
(อินโดนีเซีย) ภาษาจีน แต่ทั้งนี้  ควรเน้นการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษเป็นล าดับแรก  
โดยผู้บริหารขององค์กรควรต้องมีทักษะในภาษาดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานให้เชื่อมโยงสู่
ระดับนานาชาติ ประกอบกับ ส่วนราชการฯ ควรมีการประเมินระดับความสามารถทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารขององค์กร โดยบุคคลที่จะเป็น
ผู้บริหารต้องเป็นผูท้ี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาฯ ตามที่ส่วนราชการฯ ก าหนด 

๓. การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ส่วนราชการฯ ควรเริ่มก าหนดแผนด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลผลด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
เพื่อประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ 

๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ 
๑๐๐ ดังนั้น แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการฯ ต้องก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนน รวมทั้งผลผลิต – ผลลัพธ์ ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 

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

ส่วนที่ ๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
ตารางรายงานผลผลิต – ผลลัพธ์  

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

ตารางรายงานผลผลิต – ผลลัพธ์  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

1. โครงการ
การบริหาร
จัดการแผน
ก าลังคน 

๕ จัดท ารายงานผลการศึกษา 
แผนก าลงัคนของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 มีข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าแผนก าลังคนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย 
๑) แนวทางการศึกษาและ
วิเคราะห์อัตราก าลัง 
๒) การวิเคราะห์โครงสร้างและ
ข้อมูลก าลังคน ประกอบด้วย 
  (๑) กรอบอัตราก าลัง
บุคลากร 
    (๒) แผนภูมิแสดงกรอบ
อัตราก าลัง 
   (๓) แผนภูมิแสดงจ านวน
กรอบข้าราชการรัฐสภา  
แยกตามประเภทต าแหนง่ 
    (๔) แผนภูมิแสดงช่วงอาย ุ
   (๕) แผนภูมิแสดงวุฒิ
การศึกษา 

โครงการการ
บริหารจัดการ
แผนก าลงัคน 

๕ จัดท ารายงานผลการศึกษาแผน
ก าลังคนของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 มีข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าแผนก าลังคนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย 
๑) แนวทางการศึกษาและ
วิเคราะห์อัตราก าลัง 
๒) การวิเคราะห์โครงสร้างและ
ข้อมูลก าลังคน ประกอบด้วย 
  (๑) กรอบอัตราก าลัง
บุคลากร 
    (๒) แผนภูมิแสดงกรอบ
อัตราก าลัง 
   (๓) แผนภูมิแสดงจ านวน
กรอบข้าราชการรัฐสภา  
แยกตามประเภทต าแหนง่ 
    (๔) แผนภูมิแสดงช่วงอาย ุ
   (๕) แผนภูมิแสดงวุฒิ
การศึกษา 
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แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

    (๖) แผนภูมิแสดงจ านวน
ข้าราชการรัฐสภาที่เกษียณอายุ
ราชการ ในปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
แยกตามประเภทต าแหนง่ 
 ๓) สรุปความคิดเห็นของ
หน่วยงานจากการทบทวน
ภารกิจ ยุทธศาสตร์  
ผังโครงสร้างองค์กร  
กรอบอัตราก าลัง สภาพปัญหา
ก าลังคนและปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์
กระบวนงาน และการวิเคราะห์
ภาระงานและอัตราก าลัง 

    (๖) แผนภูมิแสดงจ านวน
ข้าราชการรัฐสภาที่เกษียณอายุ
ราชการ ในปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
แยกตามประเภทต าแหนง่ 
 ๓) สรุปความคิดเห็นของ
หน่วยงานจากการทบทวน
ภารกิจ ยุทธศาสตร์  
ผังโครงสร้างองค์กร  
กรอบอัตราก าลัง สภาพปัญหา
ก าลังคนและปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์
กระบวนงาน และการวิเคราะห์
ภาระงานและอัตราก าลัง 

2. โครงการ
ด าเนินการแผน
ตามระบบ
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  

๕ ๑. แผนเส้นทางความกา้วหน้า 
ในสายอาชีพ ของข้าราชการ
ประเภทวิชาการ  
จ านวน ๑๒ สายงาน 
๑. รายงานผลการน าแผน
เส้นทางความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพไปปฏบิัติ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความ 
พึงพอใจต่อเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้ 
  ๑) สายงานวทิยากร 
ร้อยละ 80.73  
  ๒) สายงานทรัพยากรบุคคล 
ร้อยละ 81.75  
  ๓) สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ร้อยละ 82.80 

โครงการ
ด าเนินการแผน
ตามระบบ
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  

๕ ๑. แผนเส้นทางความกา้วหน้า 
ในสายอาชีพ ของข้าราชการ
ประเภทวิชาการ จ านวน ๑๒ 
สายงาน 
๒. รายงานผลการน าแผน
เส้นทางความก้าวหนา้ใน 
สายอาชีพไปปฏบิัติ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อ
ทราบ 

๑. ร้อยละ 75.08 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
จ านวน ๕ สายงาน 
๑) สายงานวทิยาการ  
๒) สายงานทรัพยากรบุคคล  
๓) สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
๔) สายงานวิเทศสัมพันธ์  
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แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

  ๔) สายงานวิเทศสัมพันธ ์
ร้อยละ ๘๐.๓๘ 
๒. ร้อยละ 75.43 ของบุคลากร
ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบความก้าวหนา้ใน
สายอาชีพ 
3. บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร โดยส ารวจจากอัตราการ
ลาออกและโอนของข้าราชการ 
ซึ่งพบว่า มีอัตราการสูญเสียของ
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.6๔ 
ของข้าราชการทั้งหมด  
(๒,0๓๓ คน)  
การสูญเสียบุคลากร: 

ประเภท ลาออก โอน รวม 
วิชาการ 4 ๒ 6 
ทั่วไป ๓ 4 7 
รวม ๗ 6 13 

สาเหตุการสูญเสียข้าราชการ 
1. ดูแลบิดา มารดา 
๒. กลับภูมิล าเนา 
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
๔. ปัญหาสุขภาพ 

2. ส ารวจอัตราการสูญเสียของ
บุคลากร  
 ลาออก จ านวน 10 คน 
 โอน จ านวน ๑6 คน 
สรุปมีอัตราการ turn over ของ
ข้าราชการ คิดเปน็ร้อยละ 
๒.๔๓ ของข้าราชการทั้งหมด 
1,071 
 
  

๕) สายงานนิติการ 
๒. ร้อยละ 76.86 ของ
บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3. บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร โดยส ารวจจากอัตราการ
ลาออกและโอนของข้าราชการ 
ซึ่งพบว่า มีอัตราการสูญเสียของ
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.43 
ของข้าราชการทั้งหมด  
(1,071 คน)  
การสูญเสียบุคลากร: 

ประเภท ลาออก โอน รวม 
วิชาการ 6 10 16 
ทั่วไป 4 6 10 
รวม 10 16 ๒๖ 

สาเหตุการสูญเสียข้าราชการ 
1. ดูแลบิดา มารดา 
๒. กลับภูมิล าเนา 
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
๔. ปัญหาสุขภาพ 
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แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

3. โครงการ
ด าเนินการตาม
แผนสบืทอด
ต าแหน่ง 

๕ รายงานผลการด าเนนิการตาม
ระบบสบืทอดต าแหน่งฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอต่อเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑. ร้อยละ 71.18 ของบุคลากร
ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินการตามแผน
สืบทอดต าแหนง่ 
๒. ร้อยละ 72.65 ของบุคลากร
ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบสืบทอดต าแหน่ง 

โครงการ
ด าเนินการตาม
แผนสบืทอด
ต าแหน่ง 

๕ ๒. รายงานผลการด าเนินการ
ตามระบบสบืทอดต าแหน่งฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

๑. ร้อยละ 83.33 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินการตามแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 
๒. ร้อยละ 75.24 ของ
บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อระบบ 
สืบทอดต าแหนง่ 

4. โครงการ
ด าเนินการแผน
ตามระบบ
บริหาร
ข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง 

๕ ๑. รายงานผลการน าระบบ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑. ร้อยละ 72.76 ของ
บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 

โครงการ
ด าเนินการแผน
ตามระบบ
บริหาร
ข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง 

๕ ๑. รายงานผลการน าระบบ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ไปปฏบิัต ิ

๑. ร้อยละ 75.14 ของ
บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
มีความพงึพอใจต่อระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 

๕. โครงการ
ด าเนินการแผน
ตามระบบการ
หมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน  

๕ รายงานผลการน าแผนหมุนเวียน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาไปปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ร้อยละ 70.47 ของบุคลากร
ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูง 
๒. ร้อยละ 73.60 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินการตามแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัตงิาน 

๕. โครงการ
ด าเนินการแผน
ตามระบบการ
หมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน 

๕ รายงานผลการน าแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัตงิานของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไป
ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๑. ร้อยละ ๗2.45 ของ
บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
๒. ร้อยละ ๘๓.00 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการตามแผนการ
หมุนเวียนการปฏิบัตงิาน 
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แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

๓. บุคลากรในกลุ่มงานมี
ความสามารถและรอบรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ ท าให้การบริหาร
ก าลังคนมีความคล่องตัว 

๓. บุคลากรในกลุ่มงานมี
ความสามารถและรอบรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ ท าให้การบริหาร
ก าลังคนมีความคล่องตัว 

๖. โครงการ
ด าเนินการ
ปรับปรุง/
แก้ไข/ก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการตาม
ระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับผล
การศึกษา 

๕ รายงานผลการด าเนนิการตาม
แผนด าเนนิงานประเมินผล 
การปฏิบัติงานและการบริหาร
วงเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๗1.76 ของบุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อน
เงินเดือนที่ส่วนราชการก าหนด 
ตามหลักการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

๖. โครงการ
ด าเนินการ
ปรับปรุง/
แก้ไข/ก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการตาม
ระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่
ได้รับผล
การศึกษา 

๕ รายงานผลการด าเนนิการตาม
แผนด าเนนิงานประเมินผล 
การปฏิบัติงานและการบริหาร
วงเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ร้อยละ ๗3.87 ของบุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อน
เงินเดือนที่ส่วนราชการก าหนด 
ตามหลักการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

๗. โครงการ
ติดตาม
เชื่อมโยงระบบ
การบริหารผล
การปฏิบัติงาน
กับแผนพฒันา
รายบุคคล 

๕ ๑. ส านักงานฯ สร้างความรู้
ความเข้าใจวิธีการประเมิน
และติดตามผลการพัฒนา
รายบุคคล ที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ร้อยละ 70.16 ของบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อแผนพฒันา
รายบุคคล 
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล  

๗. โครงการ
ติดตาม
เชื่อมโยงระบบ
การบริหารผล
การปฏิบัติงาน
กับแผนพฒันา
รายบุคคล 

๕ ๑. ส านักงานฯ สร้างความรู้
ความเข้าใจวิธีการประเมิน
และติดตามผลการพัฒนา
รายบุคคล ที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ร้อยละ 71.66 ของ
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อ
แผนพัฒนารายบุคคล 
๒. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล ด้วยการเสริมสร้าง
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แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง การเชื่อมโยง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล  
 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับส านักต่าง ๆ  
ทั้งโดยวิธีการบรรยาย การถาม
ตอบผ่านฮ็อตไลน์ และ ผ่าน
คลิปภาพพร้อมเสียง ตลอดช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ 
๒. ส านักงานฯ น าวิธีการ
ประเมินและติดตามไปปฏิบัติ 
โดยผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงานน าผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และ
ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 ระดับมากที่สุด  
จ านวน 23 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.70  
 ระดับมาก  
จ านวน 82 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.10  
 ระดับปานกลาง  
จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.30  

  โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล  
 การเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจ หัวข้อ “การพัฒนา
บุคลากรด้วยการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ด้วยการ
เสริมสร้างกลไกการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๒. ส านักงานฯ น าวิธีการ
ประเมินและติดตามไปปฏิบัติ 
โดยผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงานน าผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และ
ด าเนินการพัฒนาตาม

กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ 
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แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
ระหว่างเดือนมกราคม - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
ระหว่างเดือนมกราคม - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

๘. โครงการ
จัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลด้าน
สารสนเทศและ
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคลให้
ทันสมัย
ครบถ้วนและ
เป็นปัจจบุัน 

๕ ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
บูรณาการเชื่อมโยงการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล บน URL 
https://service.senate.go.th/ 
senatepersonnel/ index.php? 
๒. รายงานผลการพฒันาระบบ
สนับสนนุการปฏบิัติงานดา้น
การตัดสินใจของผู้บริหารด้วย
ระบบ HRIS 

๑. ร้อยละ 73.06 ของบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อการเข้าถึง 
ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๘. โครงการ
จัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลด้าน
สารสนเทศและ
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคลให้
ทันสมัย
ครบถ้วนและ
เป็นปัจจบุัน 

๕ ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
บูรณาการเชื่อมโยงการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านทรัพยากรบุคคล บน URL 
https://service.senate.go.th/ 
senatepersonnel/ index.php? 
๒. รายงานผลการพฒันาระบบ
สนับสนนุการปฏบิัติงานดา้น
การตัดสินใจของผู้บริหารด้วย
ระบบ HRIS 

๑. ร้อยละ 76.60 ของ
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการ
เข้าถึงในระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

 

  

https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/
https://service.senate.go.th/senatepersonnel/index.php?
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบคุคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๕ ๑. ส านักงานฯ ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ครบถ้วนตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยด าเนนิโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) โครงการบรรยายธรรม
ส าหรับบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (5 กิจกรรม) 
 (๒) โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
(2 กิจกรรม)  
 (๓) โครงการปฏิบตัิธรรม
ส าหรับบุคลากรของส านักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (1 กิจกรรม) 
 (๔) โครงการธรรมศึกษา
ส าหรับบุคลากรของส านักงาน 

๑. บุคลากรของ 
ส านักงานฯ เป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม  
โดยพบวา่บุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนาน าหลักความรู ้
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัตงิาน
และประพฤตปิฏิบัติตน  
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  
คิดเป็นร้อยละ 84.7๔ 

1. โครงการ
สนับสนนุการ
ขับเคลื่อน
จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล
และความ
โปร่งใส 
๒. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
รัฐสภา 
๓. โครงการ
คัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติการ
ปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรม

๕ ๑. ส านักงานฯ ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

(๑) โครงการสนบัสนุน 
การขับเคลื่อนจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
(๒ กิจกรรม)  

(๒) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหนา้ที่
รัฐสภา (๑ กิจกรรม) 

(๓) การศึกษาดูงาน “กลยุทธ์ 
การส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

(๔) โครงการคัดเลือกและ 
เชิดชูเกียรติการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา (๑ กิจกรรม) 
๒. ส านักงานฯ จัดกิจกรรม 
ยกย่องและเชิดชบูุคคลผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ

๑. บุคลากรของ 
ส านักงานฯ เป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม  
โดยพบวา่บุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนาน าหลักความรู ้
ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและประพฤติ
ปฏิบัติตน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.58 
คิดเป็นร้อยละ 91.69 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ส านักงานฯ จัดกิจกรรม 
ยกย่องและเชิดชูมบีุคคลผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ
ส านักงานฯ จ านวน ๔ คน ได้แก่  
ประเภทวิชาการ  
นางสุวรรณา  มารนี ี
นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ
พิเศษ ส านักประชาสัมพนัธ์  
ประเภททั่วไป  
นายกันตพงศ์  ลายทิพย์ 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ช านาญงาน  
ส านักสารสนเทศ 
ประเภทพนักงานราชการ  
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลัดดาวรรณ  บุญชว่ย 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
ส านักประชาสัมพนัธ์ 
ประเภทลูกจ้าง  
นายสามารถ  กองโฮม 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
ระดับ บ ๒ ส านักการพิมพ ์

ข้าราชการ
รัฐสภา 

ส านักงานฯ ที่ได้รบัการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ จ านวน ๔ คน ได้แก่ 
ประเภทวิชาการ 
น.ส.ดวงหทัย  แก้วสกุล  
วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค  
ส านักประชาสัมพนัธ์ 
ประเภททั่วไป  
นายอดิศร  สุวรรณผ่องใส  
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ช านาญงาน กลุ่มงานสื่อมวลชน 
ส านักประชาสัมพนัธ์ 
ประเภทพนักงานราชการ 
นายทักษิณ  เครือบุญ  
นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์  
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์  
ส านักประชาสัมพนัธ์ 
ประเภทลูกจ้าง 
นายบุญเสริม  ยอดราช  
พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงาน
ยานพาหนะ ส านักการคลังและ
งบประมาณ  
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๓. ส านักงานฯ จัดกิจกรรม 
ยกย่องและเชิดชู ส านักที่มี
ผลงานดา้นการสง่เสริมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
  (๑) รางวัลระดับดีเด่น   
ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
 (๒) รางวัลระดับดีมาก   
ส านักประชุม  
 (๓) ระดับระดบัดี  
ส านักพฒันาบุคลากร 
๔. ส านักงานฯ ติดตามและ
ประเมินการปฏบิัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยมองค์กรภาย
หลังจากการด าเนนิการจัด
กิจกรรม โดยบุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนาน าหลักความรู้ที่ไดจ้าก
การอบรมมาใช้ในการปฏบิัติงาน  
คิดเป็นร้อยละ 84.72 
๕. ด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม (โดยได้ผลิตสื่อ

๓. ส านักงานฯ จัดกิจกรรม 
ยกย่องและเชิดชสู านักที่มีผลงาน
ด้านการสง่เสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย 
 (๑) รางวัลระดับดีเด่น   
ส านักการพิมพ ์
 (๒) รางวัลระดับดีมาก   
ส านักกรรมาธิการ ๒  
 (๓) ระดับระดบัดี  
ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
๓. ส านักงานฯ ติดตามและ
ประเมินการปฏบิัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมและค่านิยมองค์กรภาย
หลังจากการด าเนนิการจัด
กิจกรรม โดยบุคลากรที่เข้ารับการ
พัฒนาน าหลักความรู้ที่ไดจ้ากการ
อบรมมาใช้ในการปฏบิัติงาน  
คิดเป็นร้อยละ 91.69 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประชาสัมพนัธ์ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพื่อเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้แก่  Banner 
ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาทางระบบอินทราเนต็ของ
ส านักงานฯ สมุดบนัทึก เพลง  
และ  X-Stand ซึ่งเผยแพร่ใน
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาของ
ส านักพฒันาบุคลากร) 

 
 
 
 
 
 

เพลงรณรงค์ส่งเสริม 
วัฒนธรรมองคก์ร 

๒. โครงการขยาย
ผลจาก
หลักสูตร 
การเสริมสร้าง
จริยธรรม 
(หลักสูตรการ
สร้างเสริม
จริยธรรม) 

๕ 1. ส านักงานฯ มีการด าเนิน
กิจกรรมตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างจริยธรรมได้อย่าง
ครบถ้วน จ านวน ๒ โครงการ 
ดังนี้  
 (๑) โครงการสร้างเสริมจริยธรรม
น าทีมงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (4 กิจกรรม)  

๑. บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม โดยพบว่า 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การปฏิบัติงานและปฏบิัติตน 

๒. โครงการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรและ
ค่านิยมหลัก 
เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย 

๕ ๑. มีการด าเนินกิจกรรมตาม
หลักสูตรการสร้างเสริม จริยธรรม
ได้อย่างครบถ้วน จ านวน ๓ 
โครงการ ดังนี ้

(๑) โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านยิมหลัก 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเปา้หมาย
ขององค์กร (๓ กิจกรรม)  

๑. บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม โดยพบว่า 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การปฏิบัติงานและปฏบิัติ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 (๒) โครงการฝึกอบรมผู้น าการ
ขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร  
(3 กิจกรรม)  
๒. ส านักงานฯ มีเครื่องมือและมี
การรายงานติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (ภายหลงั
การพัฒนา ๓ เดือน) โดยพบว่า 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและปฏบิัติตน อยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.50 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์ความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  
คิดเป็นร้อยละ 87.50  

๒. ส านักงานฯ มีเคร่ืองมือ 
และมีการรายงานติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยบุคลากร
ของส านักงานฯ ที่เปน็
กลุ่มเป้าหมายได้น าความรู้ทีไ่ด้รับ
จากการพัฒนาไปประพฤติปฏิบตัิ
ตาม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ 

ตน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ 

๓. โครงการ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน

๕ ส านักงานฯ จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ เร่ือง  
“วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานดา้น
การเงินการคลังตามกฎระเบียบ

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ พบ
ข้าราชการที่กระท าความผิด
วินัย จ านวน ๓ ราย 
โดยมีลักษณะพฤติกรรมที่

 ๕ ส านักงานฯ จัดท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้ เรื่อง “วินัยข้าราชการ
รัฐสภาสามญัเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงินการคลัง
ตามกฎระเบียบของทางราชการ” 

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ พบ
ข้าราชการที่กระท า
ความผิดวนิัย จ านวน ๓ 
ราย โดยมีลักษณะ



 

13 
 

ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ด้านการเงิน
การคลังตาม
กฎระเบียบ
ของทาง
ราชการ 

ของทางราชการ” โดยเผยแพร่
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเว็บไซต์
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
 
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ 

กระท าผิดวนิัย ดังนี ้
   1) การละทิ้งราชการ  
ขาดราชการมาปฏิบตัิ
ราชการสาย ไม่ตัง้ใจปฏิบัติ
หน้าที ่
   2) ไม่ตั้งใจปฏบิัติหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ลา่ชา้ 
   3) มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในสถานที่ท างาน 
* โดยไม่มกีรณีของบุคคลที่
กระท าผิดวินัยเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 
ตารางแสดงจ านวน
ข้าราชการที่กระท าผิดวนิัย
ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓) 

ปี 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

จ านวน 7 8 10 2 3 
 
๒. ร้อยละ 76.60 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของ
ส่วนราชการฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ “วินัย

โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางตา่ง 
ๆ ได้แก่ เว็บไซตส์ านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
รวมทั้งเว็บไซต์คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา 
 
 
 

 
 

เอกสารเผยแพร่ 

พฤติกรรมที่กระท าผิดวินัย 
ดังนี ้
   1) การละทิ้งราชการ  
ขาดราชการมาปฏิบตัิ
ราชการสาย ไม่ตัง้ใจ
ปฏิบัติหนา้ที ่
   2) ไม่ตั้งใจปฏบิัติหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ลา่ชา้ 
   3) มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในสถานที่ท างาน 
* โดยไม่มกีรณีของบุคคล
ที่กระท าผดิวินัยเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 
ตารางแสดงจ านวน
ข้าราชการที่กระท าผิดวินัย
ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓) 

ปี 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

จ านว
น 

7 8 10 2 3 

 
๒. ร้อยละ 76.60 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ข้าราชการรัฐสภาสามญั
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินการคลังตาม
กฎระเบียบของทาง
ราชการ”  
๓. ร้อยละ 86.25 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของ
ส่วนราชการฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รักษาวินัยของข้าราชการ 

ของส่วนราชการฯ  
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ “วินัยข้าราชการ
รัฐสภาสามญัเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานดา้นการเงิน 
การคลังตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ”  
๓. ร้อยละ 86.25 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของ
ส่วนราชการฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รักษาวินัยของข้าราชการ 

๔. โครงการ
เรียนรู้
กระบวนการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

๕ ๑. ส านักงานฯ มีการจัดบรรยาย
และศึกษาดูงานดา้นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน จ านวน 
๕ รุ่น โดยได้ด าเนนิการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด ได้ร้อยละ ๑๐๐  
๒. ผลการประเมินผู้เข้าร่วม
โครงการฯ พบวา่ ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรเป้าหมาย 
ที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและ

1. ร้อยละ 87.47 ของ
บุคลากรมีความพงึพอใจใน
ระดับมากทีสุ่ดในการ
ด าเนินการดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่มที่ ๑ ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากทีสุ่ด  
ร้อยละ 88.81  

4. โครงการ
เรียนรู้
กระบวนการ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

๕ ๑. ส านักงานฯ มีการจัดบรรยาย
และศึกษาดูงานดา้นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ๑๖๔ คน  
โดยบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ด้านการเงินการคลังและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(ร้อยละ ๙๑.๐๐) 
 

๑. ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการด าเนนิการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านกฎหมาย
และการป้องกันการ
กระท าผิดกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับการทุจริต 
ในภาครัฐ โดยด าเนิน
โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกนัและ
ปราบปราม การทุจริต
ของส านักงานเลขาธิการ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ปราบปรามการทุจริต และรับรู้
ภัยของการทุจริต 
๓. ส านักงานฯ จัดตัง้ชมรม 
Strong จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในส่วน
ราชการ โดยมสีมาชิกชมรม 
จ านวน ๕๒ คน และมีข้อบงัคับ
ชมรม STRONG สผ. องค์กร
พอเพียงต้านทุจริต แผนปฏบิัติ
การเฝ้าระวัง รวมทั้งจดัท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์
 
 
 
 
 
 

สื่อประชาสัมพันธ์  
#ไม่ทนคนโกง 

โดยชมรม STRONG สผ. องค์กร
พอเพียงต้านทุจริต  

 (1) ด้านคุณภาพ 
การท างาน มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 89.68 
 (2) ด้านประสทิธิภาพ
การสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 87.73  
 (3) ด้านการปรับปรุง
ระบบการท างานมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 89.28 
กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากทีสุ่ด  
ร้อยละ ๘๖.๑๓  
 (1) มาตรการ ๑  
การขับเคลื่อนในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทีสุ่ด ร้อยละ  
8๖.๐๓ 
 (2) มาตรการที่ ๒  
การส่งเสริมให้บุคลากร

วุฒิสภา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(๑ กิจกรรม) 
๒. ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการฯ 
พบข้าราชการที่กระท า
ความผิดวินยั จ านวน ๓ ราย 
โดยมีลักษณะพฤติกรรม 
ที่กระท าผิดวนิัย ดังนี ้
   1) การละทิ้งราชการ  
ขาดราชการมาปฏิบตัิ
ราชการสาย ไม่ตัง้ใจ
ปฏิบัติหนา้ที ่
   2) ไม่ตั้งใจปฏบิัติหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ลา่ชา้ 
   3) มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในสถานที่ท างาน 
* โดยไม่มกีรณีของบุคคล
ที่กระท าผดิวินัยเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม มาตรฐานทาง
จริยธรรมฯ มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 85.25 
 (3) มาตรการที่ ๓  
การขับเคลื่อนการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐตามแนวทางของ
ส านักงาน ป.ป.ช. มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 85.72 
 (๔) ความคิดเห็นใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 85.56 
(ผลส ารวจตามแผนโปร่งใสฯ) 

๕. การจัดท าแผน
และก ากับ
ติดตาม
ส่งเสริม 
สนับสนนุการ
ด าเนินการ

๕ 1. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ก าหนดแผนส่งเสริม สนบัสนุน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี ้

ส่วนราชการฯ ได้รบัคะแนน 
ระดับเกรด A จากการ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปี

 ๕ 1. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ก าหนดแผนส่งเสริม สนบัสนุน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี ้

ส่วนราชการฯ ได้รบั
คะแนน ระดบัเกรด A 
จากการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใสของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
และการก ากับ 
ติดตาม การ
ด าเนินการ
ดังกล่าว  

 มาตรการที่ ๑  
การขับเคลื่อนส่วนราชการสงักัด
รัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส รวมถึงค่านิยม
ร่วม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 มาตรการที่ ๒  
การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาปฏบิัติงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐาน
ทางจริยธรรม วินัยขา้ราชการ 
รวมทั้งความโปร่งใสของส่วน
ราชการ สังกัดรัฐสภา 
 มาตรการที่ ๓  
การขับเคลื่อนการสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐตามแนวทาง
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
๒. จัดท าคู่มือการด าเนินการตาม
แผนส่งเสริม สนับสนนุ การ
ด าเนินการดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  
โดยผลการประเมินจ าแนก
ตามประเภทหน่วยงาน
ประเภทองค์กรอิสระ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้
ระดับเกรด A ได้คะแนน 
๙๓.๐๖ คะแนน 
 สผ. ได้คะแนน 94.67 
 สว. ได้คะแนน 92.20 
ส่วนราชการฯ มีการ
ด าเนินการตามแผน 
ส่งเสริมฯ 
 

 มาตรการที่ ๑  
การขับเคลื่อนส่วนราชการสงักัด
รัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส รวมถึงค่านิยม
ร่วม น าไปสู่องค์กรคุณธรรม 
 มาตรการที่ ๒  
การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาปฏบิัติงาน 
โดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐาน
ทางจริยธรรม วินัยขา้ราชการ 
รวมทั้งความโปร่งใสของส่วน
ราชการ สังกัดรัฐสภา 
 มาตรการที่ ๓  
การขับเคลื่อนการสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐตามแนวทาง
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
๒. จัดท าคู่มือการด าเนินการตาม
แผนส่งเสริม สนับสนนุ การ
ด าเนินการดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 

ของส านักงาน
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  
โดยผลการประเมินจ าแนก
ตามประเภทหน่วยงาน
ประเภทองค์กรอิสระ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
ได้ระดับเกรด A ได้คะแนน 
๙๓.๐๖ คะแนน 
 สผ. ได้คะแนน 94.67 
 สว. ได้คะแนน 92.20 
ส่วนราชการฯ มีการ
ด าเนินการตามแผน 
ส่งเสริมฯ  
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 (๑) ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของ
แผนส่งเสริม สนับสนนุ การ
ด าเนินการดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ๑ ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๒) ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการ
ด าเนินงานตามแผนส่งเสริม 
สนับสนนุ การด าเนนิการ 
ด้านคุณธรรม ๔ และความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๓) ส่วนที่ ๓ การติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิการและ
การจัดท ารายงาน 
๓. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนส่งเสริมฯ ประจ าปีงบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 (๑) ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของ
แผนส่งเสริม สนับสนนุ  
การด าเนินการดา้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ๑ ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๒) ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการ
ด าเนินงานตามแผนส่งเสริม 
สนับสนนุ การด าเนนิการดา้น
คุณธรรม ๔ และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๓) ส่วนที่ ๓ การติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิการและ
การจัดท ารายงาน 
๓. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนส่งเสริมฯ ประจ าปีงบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. โครงการ
ติดตามผลการ
ด าเนินการใน
การน าความรู้
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะที่
จ าเป็น ส าหรับ
ต าแหน่ง
ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 
ไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 

5 ส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการน าความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใช้ประโยชน์ในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

ส่วนราชการฯ ได้น าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
1. การบรรจุและแต่งตั้ง 
๒. การรบัโอน 
๓. การย้ายและแต่งตั้ง 
๔. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๕. การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน 
7. การเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิและประเภท
อ านวยการ 
8. การพัฒนาบุคลากร 
9. เรื่องอื่น ๆ 

โครงการติดตาม
ผลการ
ด าเนินการใน
การน าความรู้
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะที่
จ าเป็น ส าหรับ
ต าแหน่ง
ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 
ไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของ 
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 

5 ส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการน าความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใช้ประโยชน์ในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

ส่วนราชการฯ ได้น าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่  
1. การบรรจุและแต่งตั้ง 
๒. การรบัโอน 
๓. การย้ายและแต่งตั้ง 
๔. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๕. การประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงข้ึน 
6. การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงาน 
7. การเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคณุวุฒิและ
ประเภทอ านวยการ 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 9.1 การด าเนินการตามแผน
สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
 9.2 การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 
 9.3 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ) 
 9.4 การน าไปใช้ในการ
ด าเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 

8. การพัฒนาบุคลากร 
9. เรื่องอื่น ๆ 
 9.1 การด าเนินการตาม
แผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
 9.2 การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 
 9.3 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (พนักงาน
ราชการ) 
 9.4 การน าไปใช้ในการ
ด าเนินการตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 

๒. โครงการพัฒนา
หลักสตูรร่วม
สายอาชีพของ
บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
และส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

5 ส่วนราชการ ฯ จัดท าหลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากรที่จัดท าและ
บูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาอย่างน้อย ๖ หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
๑. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสาย
งานวิชาการเงินและบัญชี (สายงาน
วิชาชีพ) 
๒. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงาน
ประชาสัมพันธ ์(สายงานวิชาชีพ) 

ส่วนราชการ ฯ ด าเนินการน า
หลักสตูรที่ไดจ้ัดท าและ 
บูรณาการร่วมกันของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่
ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไปปฏิบตัิ ได้แก่  
1. หลักสูตรสายงานวิทยาการ 
๒. หลักสูตรสายงาน 
วิเทศสัมพันธ ์
3. หลักสูตรสายงานทรัพยากร
บุคคล 

การพัฒนา
หลักสตูรร่วม
สายอาชีพของ
บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
และส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

5 ส่วนราชการ ฯ จัดท าหลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากรที่จัดท าและ
บูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาอย่างน้อย ๖ หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
๑. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสาย
งานวิชาการเงินและบัญชี (สายงาน
วิชาชีพ) 
๒. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสายงาน
ประชาสัมพันธ์ (สายงานวิชาชีพ) 

ส่วนราชการ ฯ ด าเนินการน า
หลักสตูรที่ไดจ้ัดท าและ 
บูรณาการร่วมกันของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่
ก าหนดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบตัิ ได้แก่  
1. หลักสูตรสายงาน
วิทยาการ 
๒. หลักสูตรสายงาน 
วิเทศสัมพันธ ์
3. หลักสูตรสายงาน
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๓. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสาย
งานวิชาการตรวจสอบภายใน  
(สายงานวิชาชีพ) 
๔. หลักสูตร/แนวทางพัฒนา 
สายงานวิชาการบัญชี (สายงานวิชาชีพ) 
๕. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบตัิการ
ขึ้นช านาญการ 
๖. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการ
ขึ้นช านาญการพิเศษ 

๔. สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

๓. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสาย
งานวิชาการตรวจสอบภายใน  
(สายงานวิชาชีพ) 
๔. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาสาย
งานวิชาการบัญชี (สายงานวิชาชีพ) 
๕. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเลื่อนระดับปฏิบตัิการ
ขึ้นช านาญการ 
๖. หลักสูตร/แนวทางพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเลื่อนระดับช านาญการ
ขึ้นช านาญการพิเศษ 

ทรัพยากรบุคคล 
๔. สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

๓. โครงการพัฒนา
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
เชิงยุทธศาสตร์
ของบุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร 
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายผ่านเกณฑ ์
การพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

บุคลากรของส่วนราชการสังกดั
รัฐสภามีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โครงการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติ 
และการติดตาม
งานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒. โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ 
ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติ

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร 
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายผ่านเกณฑ ์
การพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม 
 

บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามคีวามรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

และการติดตาม
งานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

๔. โครงการพัฒนา
หลักสตูรการ
พัฒนา
ข้าราชการ
รัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกร 
ให้เป็น 
นักกฎหมายนติิ
บัญญัต ิ

๕ ส่วนราชการฯ จัดท าหลักสตูร/ 
แนวทางการพัฒนาส าหรับนติิกร 
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ
 

ส่วนราชการฯ มีหลักสูตร/ 
แนวทางการพัฒนานัก
กฎหมายนติิบัญญัต ิสอดคล้อง
กับความจ าเป็น 
ในการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัต ิ

โครงการพัฒนา
หลักสตูรการ
พัฒนาข้าราชการ
รัฐสภาใน
ต าแหน่งนิติกร 
ให้เป็นนัก
กฎหมายนติิ
บัญญัต ิ

๕ ส่วนราชการฯ จัดท าหลักสตูร/ 
แนวทางการพัฒนาส าหรับนติิกร 
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ
 

ส่วนราชการฯ มีหลักสูตร/
แนวทางการพัฒนา 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิ
สอดคล้องกับความจ าเป็น 
ในการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัต ิ

๕. โครงการการ
พัฒนาหลักสตูร
การพัฒนา
ข้าราชการ
รัฐสภาใน
ต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติ
บัญญัต ิ

๕ ส่วนราชการฯ จัดท าหลักสตูร 
/แนวทางการพัฒนาส าหรับวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัต ิ
 

ส่วนราชการฯ มีหลักสูตร/ 
แนวทางการพัฒนานักวิชาการ
นิติบัญญตัิ สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัต ิ

โครงการการ
พัฒนาหลักสตูร
การพัฒนา
ข้าราชการ
รัฐสภาใน
ต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติ
บัญญัต ิ
 
 

๕ ส่วนราชการฯ จัดท าหลักสตูร 
/แนวทางการพัฒนาส าหรับวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัต ิ
 

ส่วนราชการฯ มีหลักสูตร/ 
แนวทางการพัฒนา
นักวิชาการนิติบัญญัติ 
สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัต ิ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๖. โครงการ
ประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ
ด้านพัฒนา
บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

๕ ส านักงานฯ ได้พิจารณาโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม
ในห้องเรียน จ านวน ๑๐ โครงการ 
ได้แก ่
๑. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า
ของโครงการ 
๓. โครงการพัฒนาผู้บังคับบญัชา
กลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
๔. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ด ี
๕. โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับแผนเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) บนพ้ืนฐานสมรรถนะ 
๕.๑ สายงานนิติการ 
๕.๒ สายงานวิเทศสัมพันธ์ 
๖. โครงการพัฒนาผู้บังคับบญัชา  
กลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับแผน

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
ด าเนินการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าใน
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 

โครงการ
ประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ
ด้านพัฒนา
บุคลากรของ
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕ ส านักงานฯ ได้พิจารณาโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม
ในห้องเรียน จ านวน ๑๐ โครงการ  
 

ส านักงานฯ ได้พิจารณา
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย
วิธีการฝึกอบรมในห้องเรียน 
จ านวน ๑๐ โครงการ ได้แก ่
๑. หลักสูตร การจัดท าบท
วิเคราะหเ์พื่อสนับสนุนงาน
ติดตาม เสนอแนะ เร่งรดั
การปฏิรปูประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และงานวิชาการ 
๒. หลักสูตร การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ 
๓. หลักสูตร การเสรมิสรา้ง
เทคนิคการจดัการเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๔. หลักสูตร การพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 



 

24 
 

ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
plan) 
๗. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรด้าน
ต่างประเทศ 
๘. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอาเซียน หลักสตูร  
ภาษาอินโดนีเซีย 
๙. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน หลักสตูร 
ภาษาจีนกลาง (ระดับต้น) 
๑๐. โครงการฝึกอบรมผู้น า 
การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร 
 เพื่อด าเนินการประเมิน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า ตามคูม่ือ
การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการที่ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๕. หลักสูตร การพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ข้าราชการสาย
งานวิทยาการ 
๖. หลักสูตร การพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ข้าราชการสาย
งานทรัพยากรบุคคล 
๗. หลักสูตร การพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ข้าราชการสาย
งานวิเทศสัมพันธ์ 
๘. หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๙. หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
๑๐. หลักสตูร การ
เสรมิสร้างการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวตักรรม 
และการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 เพื่อด าเนินการประเมิน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่า ตามคู่มือการ
ประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าของโครงการทีส่่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการ ท่ีใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้แก่
บุคลากรของ
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร   
 

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๑. มีผูผ้่านหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด จ านวน 935 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.77 
๒. บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ร้อยละ 80.78 

โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้แก่บุคลากร
ของส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าอบรมผา่นเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๖.๖๑ 

๑. มีผูผ้่านหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
จ านวน ๖๒๗  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑ 
๒. บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาเสริม 
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ร้อยละ ๘๓.๗๐ 

๘. โครงการพัฒนา
หลักสตูรดา้น
การใช้ภาษา 

๕ ส านักงานฯ จัดท าหลักสตูร 
การพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

๑. ส านักงานฯ ได้จดัท า
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาลาว (ระดบัต้น) 

โครงการพัฒนา
หลักสตูรการ
พัฒนาทักษะ

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๑. บุคลากรของส านักงานฯ
ได้รับโอกาสในการพัฒนา 
และฝึกอบรมหลักสตูรการ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ต่างประเทศ
เบื้องต้นให้แก่
บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

1. ภาษาลาว (ระดบัต้น)  
2. ภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น)  

และภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) ที่
มีความเหมาะสม 
๒. ส านักงานฯ ได้น าหลักสตูร 
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศท่ีได้ก าหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้แก่  
1. ภาษาอินโดนีเซีย ระดับต้น 
2. ภาษาจีน ระดับต้น ไปไป
ด าเนินการพัฒนาแก่บุคลากร 

และขีด
ความสามารถ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

พัฒนาทักษะและขีดความ 
สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
๒. มีผูผ้่านการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด และผู้ผา่นการ
อบรมน าทักษะภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
มีประสิทธิภาพคิดเป็น  
ร้อยละ ๘๖.๖๗ 

๙. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

๑. บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้รับโอกาสในการพัฒนา 
และฝึกอบรมหลักสตูรการ
พัฒนาทักษะและขีดความ 
สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
๒. มีผูผ้่านการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
และผูผ้่านการอบรมได้น า
ทักษะภาษาอังกฤษ 

โครงการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการ
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

 

๕ ส านักงานฯ ติดตามและประเมินผล 
พบว่า ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด  
 

๑. บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รบัโอกาสใน
การพัฒนา และฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
และขีดความ 
สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
๒. มีผูผ้่านการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด และผู้ผา่นการ
อบรมน าทักษะภาษาอังกฤษ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน  
หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการตดิตามในภาพรวม 
แต่ละรุ่นสามารถน าความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ
ด้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๖.๖๗  

๑๐. โครงการ
จัดการความรู้
ของส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๕ มีแผนการจัดการ 
ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ 
๑. กระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ได้แก ่
 ๑.๑ การบ่งช้ีความรู ้
 ๑.๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู ้
 ๑.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 ๑.๔ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้
 ๑.๕ การเข้าถึงความรู ้
 ๑.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตามแผนการ 
จัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน  
และส่งเสรมิการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

โครงการจดัการ
ความรู้ของ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
วุฒิสภา 

๕ มีแผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : 
KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ๔ แผนงาน  
1. แผนงานท่ี ๑  
การจัดท าองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสนับสนุนการจดัการความรู ้
3. แผนงานท่ี ๓ การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์การจัดการความรู้  
4.แผนงานท่ี ๔ การติดตาม
ประเมินผลการจดัการความรู้  
 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตามแผนการ 
จัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน  
และส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 ๑.๗ การเรยีนรู ้
 ๑.๘ กิจกรรมยกย่องชมเชย 
๒. กระบวนการบริหารจดัการการ
เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๑ การเตรียมการและการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
 ๒.๒ การสื่อสาร 
 ๒.๓ กระบวนการและเครื่องมือ 
 ๒.๔ การเรยีนรู ้
 ๒.๕ การวัดผล 
 ๒.๖ การยกย่องชมเชยและการ
ให้รางวัล 

๑๑ โครงการพัฒนา
ระบบการ
เรียนรูด้้วย
ตนเองของ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓   

๕ ส านักงานฯ มีการจัดท า 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วย
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย 
ได้จัดกจิกรรมการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
     1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรียนรูด้้วยตนเองจากคู่มือการเรียนรู้
ของส านักงาน ก.พ. และความรู ้
ในวงงานรัฐสภา  
     2. การพัฒนาบุคลากรสายงาน
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการพัฒนา
นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non 
Classroom Training) ประกอบดว้ย
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี ้

ส านักงานฯ ติดตามและ
ประเมินผล พบว่า ร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมายได้
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและสามารถน าความรู้
ไปส่งเสริมการปฏบิัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดผ้่านการพัฒนา
หลักสตูรและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 1,997 
คน  

โครงการพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
กิจกรรมการ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 

๕ ส านักงานฯ มีการจัดท า 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วย
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตามแนวทางที่ก าหนด  
ได้ร้อยละ ๘๐ โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้  
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP : Individual Development 
Plan) 
 กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ บทบาทของโค้ช
กับการพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อ

ส านักงานฯ ติดตามและ
ประเมินผล พบว่า ร้อยละ 
ร้อยละ ๙๒.๗๒ ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สามารถน าความรู้ไปส่งเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

    2.1 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เช่ือมโยง
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
กับแผนพัฒนาIDP   
     2.2 การพัฒนาบุคลากร 
สายงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการพัฒนา
นอกเหนือจากการฝึกอบรม  
(Non Classroom Training) 
  2.3 โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่องการสนบัสนุน 
ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วย
วิธีการพัฒนานอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม (Non Classroom Training)  
   3. การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ 
e-Learning  
    3.1 e-learning ของส านัก
พัฒนาบุคลากร ได้แก่ หลักสูตร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
กระบวนการตรากฎหมาย และทักษะ
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
        3.2 หลักสูตร e-learning  
ด้านระบบงานนติิบัญญัติ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
       3.3 การพัฒนาบุคลากรด้วย
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  

การรู้คิดต้านทุจรติสู่การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 
 กิจกรรมที่ ๒ การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
ด้วยการเสรมิสร้างกลไกการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning)”  
๒. ด าเนินการพัฒนากลุม่เป้าหมาย
ด้วยวิธีการเรียนรูด้้วยตนเองตาม
แนวทางที่ก าหนด ให้ได้ร้อยละ 
๑๐๐ และการรวบรวมผลการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล โดยการ
พัฒนาข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามแนวคิด 
การเรยีนรู ้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ 
(70:20:10 Learning Model)  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และ
ก าหนดให้ข้าราชการทุกคน
ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแนวคิด
การเรยีนรู้แบบ ๗๐:๒๐:๑๐  
๓. ส านักงานฯ มุ่งเน้นการเสรมิสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านสื่อ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในรูปแบบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
       3.4 หลักสูตร e-learning  
ของหน่วยงานต่าง ๆ  
 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง ท่ัวถึง และทันต่อ
สถานการณ์ ส านักงานฯ จึงได้
ก าหนดวิธีการพัฒนาตามการเรียนรู้
แบบ ๑๐% โดยการเรียนรู้จาก
หลักสตูร e-Learning ในระบบ 
“OCSC Learning Space” ของ
ส านักงาน ก.พ.โดยก าหนดหัวข้อวิชา 
จ านวน ๔ รายวิชา โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 ๑. ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร และ
ประเภททั่วไปได้ก ำหนดหัวข้อวิชำ 
๒ รำยวิชำ ดังนี้ 

(๑) รายวิชา “Digital 
Literacy”  จ านวน ๓ ช่ัวโมง 

(๒) รายวิชา “ความมั่นคง
ปลอดภัยบนอินเทอร์เนต็และการ
ปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุค
ดิจิทัล” จ านวน ๓ ช่ัวโมง 
 ๒. ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ และเจ้ำพนกังำน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ได้ก ำหนดหัวข้อวิชำ ๒ รำยวิชำ 
ดังนี ้

(๑) รายวิชา “Data 
Analytics” จ านวน ๖ ช่ัวโมง  

(๒) รายวิชา “Project 
Management”จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สรา้งความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. โครงการ 
เสรมิสร้าง
ความผาสุกของ
บุคลากร
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และเสรมิสร้าง
ความผูกพัน
ของบุคลากร 
ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

๕ ส านักงานฯ มีการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
แผนเสริมสร้างความผาสุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสรมิสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดเีพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
 มาตรการพัฒนาสภาพแวดล้อม
การท างาน และดา้นอาชีวอนามัย 
 มาตรการจดัหาและบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
 มาตรการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทัง้
ในยามปกติและสภาวะฉุกเฉิน และ
การพัฒนาระบบความมั่นคงดา้น
สารสนเทศ (Contingency plan) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสวสัดิการ 
 มาตรการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่
ดีทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว 
 มาตรการการปรับปรุงสวัสดิการ
ที่มีอยู่ 
 มาตรการการเพิ่มสวัสดิการใหม่ 
แผนเสริมสร้างความผูกพัน 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก 
ผลการส ารวจความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่า 
 

ผลการส ารวจ 2563 

ความผาสุก 71.09 
ความผูกพัน 72.26 

 

โครงการ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และการสรา้ง
ความผูกพันของ
บุคลากร 
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

๕ ส านักงานฯ มีการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
แผนงานท่ี ๑ เสริมสร้างให้
คนท างานมีความสุข (Happy 
People) 
๑.๑ ส่งเสริมความสุขของบุคลากร
ตามสถานการณ์ความจ าเป็นของ
บุคลากร 
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
๑.๓ ส่งเสริมความสามารถในการ
บริหารจดัการทางการเงินของ
บุคลากร 
๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่
ประพฤติปฏบิัติอย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม 
๑.๕ ส่งเสริมความอบอุ่นใน
ครอบครัวของบุคลากร 
แผนงานท่ี ๒ เสริมสร้างให้ท่ีท างาน
น่าอยู่ (Happy Home) 
๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมการท างาน 
๒.๒ ดูแลดา้นความปลอดภยัและ
สวัสดภิาพในการท างาน 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีเพื่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจาก 
ผลการส ารวจความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่า 

ผลการส ารวจ 2563 

ความผาสุก 72.20 
ความผูกพัน ๗๐.๑๘  
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสรมิสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการส่งเสรมิการพัฒนา
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมี
ความผูกพันรูส้ึกเป็นส่วนส าคญัต่อ
องค์กร 
 มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับ
นโยบายและการบริหารจัดการ
องค์กร 
 มาตรการการสนับสนุนให้เกิด
การยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจ
ในองค์กร 
 รวมทั้งเพิ่มเตมิการพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยจัดกจิกรรม
การพัฒนาเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร
ในวงงานรัฐสภา โยคะส าหรับ
ส าหรับวยัท างานและผู้สูงอายุ  
เพื่อสร้างเสริมให้บคุลากรมสีุขภาพ 
พลานามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง 
กระตุ้นให้มีการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมทางรา่งกาย และออก

๒.๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ท างานของบุคลากร 
๒.๔ สนับสนุนด้านการจดัสวสัดิการ
ทีใ่ห้แก่บุคลากร 
แผนงานท่ี ๓ เสริมสร้างชุมชน
สมานฉันท์ (Happy Teamwork) 
๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะและได้ท ากิจกรรมร่วมกนั
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
๓.๒ พัฒนาการสื่อสารภายใน
องค์กรเพื่อสื่อสารสร้างความร่วมมือ 
และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 รวมทั้งเพิ่มเตมิการพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยการจัด
โครงการเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายรุาชการ
เตรียมความพร้อมในการปรบัตัวใช้
ชีวิตหลังเกษียณ และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับข้าราชการที่
เกษียณอายรุาชการไปแล้ว ซึ่งจะท า
ให้ผู้ที่จะเกษียณอายุ มีความเข้าใจ
และสามารถอยูร่่วมกับครอบครัว
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงบริโภค
อาหารที่เหมาะสมให้ความส าคัญ 
ในการสร้างเสรมิสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกาย และลดภาสะโรค 
โดยจดักิจกรรม ทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ 
นาฬิกา  

และสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีตลอดไป  
 

๒. โครงการ 
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
และสร้าง
บรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
(Happy 
Workplace) 

๕ ส านักงานฯ มีการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
แผนเสริมสร้างความผาสุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสรมิสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดเีพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
 มาตรการพัฒนาสภาพแวดล้อม
การท างาน และดา้นอาชีวอนามัย 
 มาตรการจดัหาและบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
 มาตรการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทัง้
ในยามปกติและสภาวะฉุกเฉิน และ
การพัฒนาระบบความมั่นคงดา้น
สารสนเทศ (Contingency plan) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสวสัดิการ 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก 
ผลการส ารวจความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่า 
 

ผลการส ารวจ 2563 

ความผาสุก 71.09 
ความผูกพัน 72.26  

โครงการ 
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
และสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
(Happy 
Workplace) 

๕ ส านักงานฯ มีการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
แผนงานท่ี ๑ เสริมสร้างให้
คนท างานมีความสุข (Happy 
People) 
๑.๑ ส่งเสริมความสุขของบุคลากร
ตามสถานการณ์ความจ าเป็นของ
บุคลากร 
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
๑.๓ ส่งเสริมความสามารถในการ
บริหารจดัการทางการเงินของ
บุคลากร 
๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่
ประพฤติปฏบิัติอย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม 
๑.๕ ส่งเสริมความอบอุ่นใน
ครอบครัวของบุคลากร 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีเพื่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจาก 
ผลการส ารวจความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่า 

ผลการส ารวจ 2563 

ความผาสุก 72.20 
ความผูกพัน ๗๐.๑๘  
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 มาตรการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่
ดีทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว 
 มาตรการการปรับปรุงสวัสดิการ
ที่มีอยู่ 
 มาตรการการเพิ่มสวัสดิการใหม่ 
แผนเสริมสร้างความผูกพัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสรมิสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการส่งเสรมิการพัฒนา
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรให้บุคลากรมี
ความผูกพันรูส้ึกเป็นส่วนส าคญัต่อ
องค์กร 
 มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับ
นโยบายและการบริหารจัดการ
องค์กร 
 มาตรการการสนับสนุนให้เกิด
การยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจ
ในองค์กร 
 รวมทั้งเพิ่มเตมิการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคม
สูงอายุ โดยจดักิจกรรมการพัฒนา
เฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรในวงงาน

แผนงานท่ี ๒ เสริมสร้างให้ท่ีท างาน
น่าอยู่ (Happy Home) 
๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมการท างาน 
๒.๒ ดูแลดา้นความปลอดภยัและ
สวัสดภิาพในการท างาน 
๒.๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ท างานของบุคลากร 
๒.๔ สนับสนุนด้านการจดัสวสัดิการ
ทีใ่ห้แก่บุคลากร 
แผนงานท่ี ๓ เสริมสร้างชุมชน
สมานฉันท์ (Happy Teamwork) 
๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะและได้ท ากิจกรรมร่วมกนั
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
๓.๒ พัฒนาการสื่อสารภายใน
องค์กรเพื่อสื่อสารสร้างความร่วมมือ 
และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 รวมทั้งเพิ่มเตมิการพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยการจัด
โครงการเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายรุาชการ
เตรียมความพร้อมในการปรบัตัวใช้
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

รัฐสภา โยคะส าหรับส าหรับวัย
ท างานและผูสู้งอายุ เพื่อสร้างเสรมิ
ให้บุคลากรมีสุขภาพ พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง กระตุ้นให้มีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมทางร่างกาย 
และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
รวมถึงบริโภคอาหารทีเ่หมาะสมให้
ความส าคญัในการสร้างเสรมิ
สุขภาพด้วยการออก าลังกาย และ
ลดภาสะโรค โดยจดักิจกรรม  
ทุกวันอังคารของสัปดาห์  
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา  

ชีวิตหลังเกษียณ และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับข้าราชการที่
เกษียณอายรุาชการไปแล้ว ซึ่งจะท า
ให้ผู้ที่จะเกษียณอายุ มีความเข้าใจ
และสามารถอยูร่่วมกับครอบครัว
และสังคมได้อย่างมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดตีลอดไป  
 

๓. โครงการ 
ส ารวจความ
คิดเห็นและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๕ ส่วนราชการฯ จัดท ารายผล 
การส ารวจความคดิเห็นและ 
ความพึงพอใจของบุคลากร 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวม ข้าราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 74.65 
(ค่าเฉลี่ย 2.99) โดยมี
รายละเอียดแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ประสิทธิภาพ และยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก 

โครงการ 
ส ารวจความ
คิดเห็นและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๕ ส่วนราชการฯ จัดท ารายผล 
การส ารวจความคดิเห็นและ 
ความพึงพอใจของบุคลากร 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวม ข้าราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 74.65 
(ค่าเฉลี่ย 2.99) โดยมี
รายละเอียดแยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ประสิทธิภาพ และยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

คิดเป็นร้อยละ 73.17 
(ค่าเฉลี่ย 2.93) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ขับเคลื่อนและผลักดันให้
ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรมและกลา้
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
75.15 (ค่าเฉลีย่ 3.01) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็น
ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ
สูง และน าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้าน
กระบวนการนติิบัญญัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 74.61 
(ค่าเฉลี่ย 2.98) 
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคลให้มีความสุขอย่างสมดลุ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 76.72 
(ค่าเฉลี่ย 3.02) 

มาก คิดเป็นร้อยละ 73.17 
(ค่าเฉลี่ย 2.93) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ขับเคลื่อนและผลักดันให้
ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
กล้ายืนหยดัในสิ่งท่ีถูกต้อง 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 75.15 (ค่าเฉลี่ย 3.01) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มี
ศักยภาพสูง และน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจด้านกระบวนการนิติ
บัญญัติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 74.61 (ค่าเฉลี่ย 2.98) 
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคลให้มีความสุขอย่าง
สมดลุตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
อยู่ในระดับมาก  
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

คิดเป็นร้อยละ 76.72 
(ค่าเฉลี่ย 3.02) 

๔. โครงการ 
เสรมิสร้างดุลย
ภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕  ส านักงานฯ มีการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างดลุยภาพชีวิต  
โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
๑. กำรบริหำรกำรเงินเพ่ือควำม
พอเพียง เนื้อหาวิชา  
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ชีวิตประจ าวัน 
- การบริหารการเงิน  
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- การใช้เงินอย่างไรไม่ใหเ้ป็นหนี ้
- การสร้างนิสยัการออมและความ
พอเพียง 
๒. กิจกรรมเสริมเพ่ิมดุลยภำพชวีิต 
เนื้อหาวิชา 
กลุ่มที่ ๑ แปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มที่ ๒ DIY วัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มที่ ๓ อาหารสร้างอาชีพ 
กลุ่มที่ ๔ สวนขวด 
จ านวน ๒ รุ่น  

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คดิเป็น
ร้อยละ 85.00 
รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คดิเป็น
ร้อยละ 86 
 

โครงการ 
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๕  ส านักงานฯ มีการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ข้าราชการด้วยการบรรยายและ
ศึกษาดูงาน ณ องค์กรธุรกิจ
คุณธรรมและเป็นต้นแบบตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(บริษัทบาธรูม ดไีซน์ ไอ-สภา จ ากดั  
จังหวัดปทุมธาน)ี  
แบ่งเป็น ๒ รุ่น  
รุ่นที่ ๑ บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน  
รุ่นที่ ๒ บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน  
 มีกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ดังนี้  
รุ่นที่ ๑  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ ๙๔ 
รุ่นที่ ๒  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คดิ
เป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 มีกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ตามที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. 5.1) โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
ด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 
และ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๒)  โครงการ
ด้านการ
อนุรักษ์และ
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงการ
ด้านจิตอาสา
และกิจกรรม
เพื่อ
สาธารณประโย
ชน ์

๕  ส่วนราชการฯ ด าเนนิกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนการด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก าหนดไว ้
ประกอบด้วย 
๑. แผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรบัผิดชอบ
ต่อของส่วนราชการฯ  
   ๑) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกิจกรรมให้บุคลากร
อบรมออนไลนบ์รรยายสดผา่น 
APP WebEx Meeting  
 ๒) ติดตามและประเมินผล
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม  
 ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม คดิเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๓๐  
 ส่วนราชการฯ มีการ
ออกแบบสอบถามเพื่อติดตาม
และประเมินผลบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมในการ
น าความรู้เกีย่วกับการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปประยุกต์ใช้  
 

5.1) โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจด้าน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) 
และสิ่งแวดล้อม 
๕.๒)  โครงการ
ด้านการอนุรักษ์
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงการด้าน
จิตอาสาและ
กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน ์
๓. โครงการด้าน
การพัฒนา
ชุมชนส าคัญ
บริเวณโดยรอบ
บริเวณอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม ่

๕  ส่วนราชการฯ ด าเนนิกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนการด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก าหนดไว ้
ประกอบด้วย 
๑. แผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรบัผิดชอบ
ต่อของส่วนราชการฯ  
   ๑) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกิจกรรมให้บุคลากร
อบรมออนไลนบ์รรยายสดผา่น APP 
WebEx Meeting  
 ๒) ติดตามและประเมินผล
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
 ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๐  
 ส่วนราชการฯ มีการ
ออกแบบสอบถามเพื่อ
ติดตามและประเมินผล
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมในการน าความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมไป
ประยุกต์ใช้  
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ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระดับ 

คะแนน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๓. โครงการ
ด้านการพัฒนา
ชุมชนส าคัญ
บริเวณโดยรอบ
บริเวณอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม ่
  

ความรับผิดชอบต่อของ 
ส่วนราชการฯ อาทิ  
๒. แผนงำนส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้บุคลำกรมีพัฒนำกำรด้ำนจิตใจ
ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
๑) จัดโครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
บริเวณพุธมณฑล ณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
 มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนฯ โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

  ความรับผิดชอบต่อของ 
ส่วนราชการฯ อาทิ  
๒. แผนงำนส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้บุคลำกรมีพัฒนำกำรด้ำนจิตใจ
ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
๑) จัดโครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
บริเวณพุธมณฑล ณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
 มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนฯ โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงคะแนนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล 

  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 



๑ 
 

ตารางแสดงคะแนนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การเสริมสร้าง 
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 
และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. การบริหารจัดการแผนก าลงัคน 0 0.5 ๕ 1. การบริหารจัดการแผนก าลงัคน 0 0.5 ๕ 
2. ด าเนินการตามแผนเสน้ทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ 
1 4 ๕ 2. ด าเนินการตามแผนเสน้ทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2 4 ๕ 

3. ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 1 2.5 ๕ 3. ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 1 2.5 ๕ 
4. ด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มี

ศักยภาพสูง 
1 3 ๕ 4. ด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการ 

ผู้มีศักยภาพสูง 
1 3 ๕ 

5. ด าเนินการและติดตามแผนตามระบบการ
หมุนเวียนการปฏิบัตงิาน 

1 2.5 ๕ 5. ด าเนินการและติดตามแผนตามระบบ
การหมุนเวียนการปฏิบัตงิาน 

1 2.5 ๕ 

๖. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ 
รับฟังความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้าง PMS 

1 3 ๕ ๖. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ 
รับฟังความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้าง PMS 

1 3 ๕ 

๗. ติดตามการเชื่อมโยง PMS กับ IDP 1 3 ๕ ๗. ติดตามการเชื่อมโยง PMS กับ IDP 1 3 ๕ 
๘. บูรณาการข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 
3 3 ๕ ๘. บูรณาการข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 
3 3 ๕ 

รวม (10.0/45*100) / (21.5/40*100) 22.22 53.75 ๑๐๐ (11.0/45*100) / (21.5/40*100) 24.44 53.75 ๑๐๐ 
 
 



๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
ขับเคลื่อนและ
ผลักดัน 
ให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
และกล้ายนืหยัด 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1.5 1.5 ๕ 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนจริยธรรม  
ธรรมภิบาลและความโปร่งใส 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

3. คัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

1.5 2.5 ๕ 

2. ขยายผลจากหลักสูตรการสร้างเสริม
จริยธรรม 

    (หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม) 

2 2 ๕ 4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านยิม
หลัก เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร  

3 5 ๕ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงินการคลังตาม
กฎระเบียบของทางราชการ  

0 3 ๕ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงินการคลังตาม
กฎระเบียบของทางราชการ 

0 3 ๕ 

4. เรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 3 ๕ 7. เรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

3 
 

5 ๕ 

 
5. การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐาน

ความโปร่งใสของสว่นราชการสงักัด
รัฐสภา 

1 2.7 ๕ 5. การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐาน
ความโปร่งใสของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา 

1 2.85 ๕ 

รวม (7.5/25)*100 / (12.2/25)*100 30.00 48.80 ๑๐๐ (8.5/25)*100 / (18.35/25)*100 34.00 73.40 ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็น 
ผู้มีความเชี่ยวชาญ 
มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยี
มาสนบัสนุน
ภารกิจด้าน
กระบวนการ 
นิติบัญญัติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

1 3 ๕ 1. ติดตามผลการด าเนินการในการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

1 3 ๕ 

2. พัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชพีของ
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการสภา
 ผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
 วุฒิสภา 

2 3 ๕ 2. พัฒนาหลักสูตรร่วมสายอาชพีของบุคลากร
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
 ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

2.5 3 ๕ 

3. พัฒนาความพร้อมในการปฏบิัติงาน 
 เชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรส านักงาน
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

1 3 ๕ 3. พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

4. พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติ 
และการติดตามงานตามยทุธศาสตร์ชาติ 

2.5 4.5 ๕ 

4. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการ
 รัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
 นิติบัญญัต ิ

1 2.5 ๕ 5. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการ
รัฐสภาในต าแหนง่นิติกรให้เป็นนักกฎหมาย
นิติบัญญัต ิ

1 2.5 ๕ 

5. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการ
 รัฐสภาในต าแหนง่วิทยากรให้เป็น
 นักวิชาการนิติบญัญัต ิ

3 5 ๕ 6. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการ
รัฐสภาในต าแหนง่วิทยากรให้เป็น
นักวิชาการนิติบญัญัต ิ

3 5 ๕ 



๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
6. การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้าน

พัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 2 ๕ 7. การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพฒันา
 บุคลากรของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.5 4 ๕ 

7. พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้แก่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

1 2.5 ๕ 8. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2 2.5 ๕ 

8. พัฒนาหลักสูตรดา้นการใช้
ภาษาตา่งประเทศเบื้องต้นให้แก่บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

3 3 ๕ 9. พัฒนาหลักสูตรการพฒันาทกัษะและ 
ขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5 5 ๕ 

9. พฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3 ๕ 10. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

1 2 ๕ 

10. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่
 บุคลากร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

1 2.5 ๕     

 
11. จัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
 สภาผู้แทนราษฎร 

1 3 ๕ 11. พัฒนาการจัดการความรู้และระบบการ
 เรียนรู้ขององค์กร 

1 3 ๕ 

 

12. พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 1 ๕ 12.  การประเมินและพัฒนาบคุลากรตามหลัก
 สมรรถนะ(competency based HRD) 
 ประกอบการจัดท าแผนพฒันา
 รายบุคคล (IDP: Individual 
 development plan) 

1 4 ๕ 

รวม (17/60)*100 / (33.5/60)*100 28.33 55.83 ๑๐๐ (22.5/55)*100 / (38.5/55)*100 40.91 70.00 ๑๐๐ 
 
 



๕ 
 

 

 
  
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/แผนงาน คะแนน โครงการ/แผนงาน คะแนน 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6 เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
สร้างความผาสุก
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีความสุข 
อย่างสมดุลตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เสริมสร้างความผาสุกของบคุลากร
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 และ
เสริมสร้างความผูกพนัของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

๓ 3 ๕ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 

๓ 3 ๕ 

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ
และมีความสุข (Happy Workplace) 

๓ 3 ๕ 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ
และมีความสุข (Happy Workplace) 

๓ 5 ๕ 

3. ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

n/a n/a ๕ 3. ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

n/a n/a ๕ 

4. เสริมสร้างดุลยภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 1 ๕ 4. ส่งเสริมเครือข่ายปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓ 5 ๕ 

5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ
 สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสนบัสนนุ
 กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

0 2 ๕ 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความ
 รับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และ
 สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสนบัสนนุ
 กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

0 2 ๕ 

รวม (6/25*100) / (9/25)*100 ๒๔.00 36.00 ๑๐๐ (๙/25*100) / (15/25)*100 36.00 60.00 ๑๐๐ 
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