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ค ำน ำ 
 
 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย โครงกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน ๑๘ โครงกำร  
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำนฯ ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีและท ำงำนในองค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข 

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จึงได้จัดท ำรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ฉบับนี้ เพ่ือรำยงำนรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนฯ ผลควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน และปัญหำ อุปสรรค ที่พบจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะส ำหรับ  
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
 

 หนำ้ 
บทที ่๑  บทน ำ ๑ 

- กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนพัฒนำบุคลำกร      ๑ 
- แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ     ๒ 
- โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ           ๒ 
- กิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลของสว่นรำชกำรสงักดัรัฐสภำ ๗ 
- งบประมำณ                 ๑๑ 
- กำรวดัผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร           ๑๒ 

บทที ่๒ ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร              ๑๓ 
- สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน               ๑๓ 
- สรุปผลกำรด ำเนนิงำน                ๑๔ 
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ               ๑๗ 
- แผนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ              ๑๘ 
- ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ            ๑๙ 

บทที ่๓ ปญัหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ               ๒๘ 

ภำคผนวก 
- รำยละเอียดกำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บทที ่๑ 
บทน ำ 

๑.  กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกร 
 แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้แผนพัฒนำ
บุคลำกรมีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและควำมต้องกำรของบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทย
ในปัจจุบัน ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียของส ำนักงำนฯ และกฎหมำย กฎ ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

พ.ศ. 256๓ – 256๕ 
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัต ิ
เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการตดิตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศและการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบรหิารเชิงรุกและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง 
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสรมิสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

นโยบำยของผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 ประธำนวุฒิสภำ 
 รองประธำนวุฒิสภำ คนท่ีหนึ่ง 
 รองประธำนวุฒิสภำ คนท่ีสอง 
 ประธำน อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลฯ 

กำรเชื่อมโยงกำรประเมินผลกำรปฏบิตัิ
รำชกำรสูก่ำรพัฒนำบคุลำกร 

 กำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำร (KPI) และกำรประเมิน

สมรรถนะ (Competency)  
ของบุคลำกร ไปใช้เป็นข้อมูล 

ในกำรพัฒนำบุคลำกร 
เป็นรำยบุคคล 

ระบบกำรบรหิำรงำนบคุคล 
 ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพฯ 
 ระบบสืบทอดต ำแหน่งนักบริหำร 
 ระบบบริหำรผู้มีศักยภำพสูง 
 ระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน 
 

มำตรฐำนควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนที ่
ก.ร. ก ำหนด 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
ยุทธศำสตร ์
๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
และยดึหลักธรรมำภิบำล 
๒. ขับเคลื่อนและผลักดันให้
ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง 
๓. พัฒนำทรัพยำกรบคุคลให้เป็นผู้มี
ควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และ
น ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกจิ
ด้ำนกระบวนกำรนิติบญัญัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสุข
อย่ำงสมดุลตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อน 
และผลักดันกำรปฏิบตัิตำม

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ 

แผนการจัดการความรู้ฯ  

สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร : สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกจิและสงัคม 

แผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน  

การเสริมสร้างความผาสุกพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันของบุคลากร 

การประเมินความคุ้มค่า 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 

หน้ำท่ีและอ ำนำจของวุฒิสภำตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
แผนปฏิรปูประเทศ 

นโยบำยรัฐบำล Thailand 4.0 



๒ 
 
๒.  แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้ 

๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และแผนงำนต่ำงๆ 
รวมทั้ง สถำนกำรณ ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำน
สนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติตนตำมประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้ง
กำรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน 

๖. พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขวัญก ำลังใจ  
มแีรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

๓.  โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

น ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งโครงกำร 
ที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ประกอบด้วยโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  
๑๘ โครงกำร (จ ำแนกเป็นรำยหลักสูตร/กิจกรรม จ ำนวน ๓๑ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้  

โครงกำร 

แผนปฏบิตัริำชกำรเรือ่งที ่๓ พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของ
ผูร้บับรกิำรเชงิรกุ และทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลงในอนำคต 
แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๒ พฒันำบคุลำกรใหม้ศีกัยภำพขบัเคลือ่นยทุธศำสตรอ์งคก์รไดอ้ยำ่งเปน็ระบบ 
และหลำกหลำย 
๑. โครงกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถทีจ่ ำเปน็ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิญัญตัแิละกำรตดิตำมงำน
ตำมยทุธศำสตรช์ำต ิ  

๑.๑ หลักสูตร กำรจัดท ำบทวิเครำะห์เพ่ือสนับสนุนงำนติดตำม เสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และ 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำนวิชำกำร (๑) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำกส ำนักวิชำกำร 
ส ำนักกฎหมำย ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และส ำนักนโยบำยและแผน รวมจ ำนวน ๒๓๖ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 



๓ 
 

โครงกำร 

๑.๒ หลักสูตร กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ (๒) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรรำยงำนระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จำกส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓ และ 
ส ำนักนโยบำยและแผน รวมจ ำนวน ๔๔ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๓ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร วิทยำกร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือ 

เรื่องรำวร้องทุกข์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๑ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๔ หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ (๔) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจ ำนวน ๓๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๕ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกำร (๕)  

- กำรฝึกอบรมส ำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนวิทยำกร จำกส ำนักที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ของโครงกำรที่ ๑ หลักสูตรที่ ๑.๑ 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกร จำกส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ส ำนักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
ส ำนักกำรพิมพ์ และกลุ่มช่วยอ ำนวยกำรนักบริหำร รวมจ ำนวน ๔๒ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๖ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล (๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล จำกส ำนักบริหำรงำนกลำงและส ำนักพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน ๓๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑.๗ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวิเทศสัมพันธ์ (๗)  
กลุ่มเปำ้หมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำกส ำนักกำรต่ำงประเทศและส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

จ ำนวน ๒๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒. โครงกำรพฒันำทกัษะทีจ่ ำเปน็ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิญัญตัแิละกำรตดิตำมงำนตำม
ยทุธศำสตรช์ำต ิ   

๒.๑ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๘) 
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับกลุ่มเป้ำหมำย ๓ กลุ่มดังนี้     
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒๓ คน และเจ้ำพนักงำนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๔ คน รวมจ ำนวน ๒๗ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



๔ 
 

โครงกำร 

กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร จ ำนวน ๑๘๑ คน ประกอบด้วย 
๑. ข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร จ ำนวน ๔๐ คน (จำกส ำนักกำรประชุม (๑๕ คน) ส ำนักก ำกับและ

ตรวจสอบ (๘ คน) ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ (๑๓ คน) ส ำนักบริหำรงำนกลำง (๒ คน) ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล (๑ คน) และส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข (๑ คน)  

๒. ข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกร จ ำนวน ๔๒ คน (จำกส ำนักก ำกับและตรวจสอบ (๗ คน)  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ (๑๐ คน) ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข (๓ คน) ส ำนักกำรพิมพ์ (๓ คน) 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (๒ คน) ส ำนักประชำสัมพันธ์ ( ๑๕ คน) และกลุ่มช่วยอ ำนวยกำร
นักบริหำร (๒ คน) 

๓. ข้ำรำชกำรสำยงำนอ่ืน ได้แก่ ต ำแหน่งนักบัญชี (๓ คน) นักวิชำกำรเงินและบัญชี (๑๒ คน) 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน (๔ คน) นักวิชำกำรพัสดุ (๕ คน) นักประชำสัมพันธ์ (๑๗ คน) นักวิเทศสัมพันธ์ 
(๒๐ คน)  นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ (๑ คน) นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ (๕ คน) นักทรัพยำกรบุคคล (๓๐ คน)  
และบรรณำรักษ์ (๒ คน) 

หมำยเหตุ : นิติกรและวิทยำกร จำก ส ำนักกฎหมำย ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ ส ำนักวิชำกำร และ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๑ หลักสูตร ๑.๑ แล้ว ซึ่งจะมีกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรน ำเสนอบทวิเครำะห์ทำงวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๓๒๗ คน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๒.๒ หลักสูตร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (๙)  
(กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ณ ต่ำงจังหวัด) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่จ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสนับสนุน

กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๑๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๓. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทีจ่ ำเปน็ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนดำ้นนติบิญัญตัแิละกำรตดิตำมงำน 
ตำมยทุธศำสตรช์ำต ิ

๓.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม และกำรเป็นผู้ประกอบกำรภำครัฐ 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง (อบรมหลักกำรและกำรประยุกต์ใช้ Design Thinking) (๑๐) 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จ ำนวน ๘๓ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๓.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๑)    
 - กำรชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  

และช ำนำญกำรพิเศษ และแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร เพ่ือขอรับกำรประเมินฯ  
 



๕ 
 

โครงกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร และช ำนำญกำร ผู้ครบประเมินฯ ปี ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๓๓ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๔. โครงกำรพฒันำสมรรถนะทำงกำรบรหิำร 
- กิจกรรม กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (๑๒) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๕. โครงกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบกำรเรยีนรูข้ององคก์ร (๑๓) 
๕.๑ กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) 
๕.๒ กิจกรรม กำรเพ่ิมควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที่เป็นองค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)    
๕.๓ กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    

๖. โครงกำรพฒันำบคุลำกรตำมแผนพฒันำรำยบคุคล (Individual development plan : IDP) (๑๔) 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนฯ ที่เป็นตัวแทนส ำนัก จ ำนวน ๓๒๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๗. โครงกำรส่งบคุลำกรไปศกึษำ/ฝกึอบรมกบัหนว่ยงำนภำยนอก (๑๕) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๘. โครงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ณ ตำ่งประเทศ (๑๖) 
- กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ    

(ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอกท่ีมีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๙. โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรูแ้ละพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง (๑๗) 
  - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก/ปริญญำโท ภำยในประเทศ    
  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๐. โครงกำรแลกเปลีย่นข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุสิภำไทยกบัต่ำงประเทศ (๑๘) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 



๖ 
 

โครงกำร 

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๓ สรำ้งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกรทัง้สภำพแวดลอ้ม
และบรรยำกำศในกำรปฏบิตังิำนภำยในองคก์ร 
๑๑. โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศทีเ่อือ้ตอ่กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และมคีวำมสขุ 

๑๑.๑ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนควำมผำสุกคุณภำพชีวิต  
และควำมผูกพันของบุคลำกร (๑๙) 

กลุ่มเป้ำหมำย : คณะท ำงำนฯ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกฯ และตัวแทนส ำนัก จ ำนวน ๔๕ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
๑๑.๒ กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสมดุลของชีวติส่วนตัวกับกำรท ำงำน (Work - Life Balance) (๒๐) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่มีอำยุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จ ำนวน ๕๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๑๒. โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 
และสิง่แวดลอ้ม (๒๑) 

กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๒๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๔ สง่เสรมิใหบ้คุลำกรปฏบิตัตินตำมประมวลจรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่กำรบรรลุ
เปำ้หมำยขององคก์ร 
๑๓. โครงกำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์รและคำ่นยิมหลกัเพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลเุปำ้หมำยขององคก์ร 

๑๓.๑ กิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมจ ำขึ้นใจ (๒๒) 
๑๓.๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน “จิตอำสำเพ่ือสังคม” (๒๓) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่เป็นจิตอำสำ  
๑๓.๓ กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจวุฒิสภำ (๒๔)   
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๑๔. โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำบคุลำกรใหป้ฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมเจำ้หนำ้ทีร่ฐัสภำ 
๑๔.๑ สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำฉบับใหม่ (๒๕) 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑๔.๒ กำรศึกษำดูงำน “กลยุทธ์กำรส่งเสริมบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร” (๒๖) 
กลุ่มเป้ำหมำย : คณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจ ำส ำนัก/กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๕. โครงกำรคดัเลอืกและเชดิชเูกยีรตกิำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (๒๗) 
๑๕.๑ กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ส ำนัก/กลุ่มงำนเสนอชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 



๗ 
 

โครงกำร 

๑๕.๒ กิจกรรมคัดเลือกส ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
และควำมโปร่งใส 

กลุ่มเป้ำหมำย : ส ำนัก/กลุ่มงำน ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
๑๕.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน ๓๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๖. โครงกำรสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นคณุธรรมจรยิธรรมธรรมำภบิำล และควำมโปรง่ใส  
๑๖.๑ กำรประชุมสัมมนำชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม

โปร่งใสประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๘) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และคณะท ำงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมฯ  

ประจ ำส ำนัก/กลุ่ม 
๑๖.๒ กิจกรรมกำรเพ่ิมและพัฒนำ EQ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน (๒๙) 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๗. โครงกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ (๓๐) 
- ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 

และข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑๘. โครงกำรสง่เสรมิกำรปฏบิตัติำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง (๓๑)    
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเป้ำหมำย : ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   

 

๔.  กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  

โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ก ำหนดขึ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกจะมี
ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ แล้ว ยังได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมให้มี 
ควำมสอดคล้องและยึดโยงกบัยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งนอกเหนือจำกโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ส ำนักงำนฯ 
จะต้องมีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ให้ครอบคลุมและครบถว้นตำมกลยุทธ์แผนงำนและตัวชี้วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 



๘ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

ยทุธศำสตรท์ี ่๒ ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยำกรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จริยธรรม  
และกลำ้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่นและผลักดันกลไก
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสรมิ 
ให้มีผู้น ำต้นแบบทำงจริยธรรม 

แผนงำน ๑ กำรด ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตรก์ำรขบัเคลือ่นและ
ผลกัดนักำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมรวมทัง้สง่เสรมิใหผู้น้ ำ
ตน้แบบทำงจรยิธรรม 
๑. โครงกำรสนับสนุนกำรขบัเคลื่อนจริยธรรม 
ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบตัิตำมประมวล
จริยธรรมเจ้ำหนำ้ที่รัฐสภำ 
๓. โครงกำรคัดเลอืกและเชดิชูเกียรติกำรปฏบิัตติำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกนักำร
กระท ำผดิกฎหมำยที่เกี่ยวกบักำรทุจริต
ในภำครัฐ 

แผนงำน ๒  กำรรณรงคส์ง่เสรมิมำตรกำรปอ้งกนักำรกระท ำ
ผดิกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรทจุรติในภำครฐั 
- โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 

ยทุธศำสตรท์ี ่๓ พฒันำทรพัยำกรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มศีกัยภำพสงู และน ำเทคโนโลยี 
มำสนบัสนนุภำรกจิดำ้นกระบวนกำรนติบิญัญตัอิยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสรำ้งระบวนกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำที่มปีระสทิธิภำพ 

แผนงำน ๒ กำรบรูณำกำรหลกัสตูรกำรพฒันำบคุลำกรรว่มกนั
ของสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ ทัง้สองสว่นรำชกำรใหส้อดคลอ้ง
กบัมำตรฐำนควำมรู ้ทกัษะ สมรรถนะของบคุลำกรทีเ่หมำะสม
กบัภำรกจิของสว่นรำชกำร (โครงกำรรว่ม) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ จะด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ส ำหรับหลักสตูรร่วม 
จ ำนวน ๖ หลกัสูตร ดังนี ้
๑. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนวทิยำกำร  
๒. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบคุคล 
๓. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนวเิทศสัมพนัธ ์ 
๔. หลกัสูตรกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
ในสำยอำชีพ ขำ้รำชกำรสำยงำนวเิครำะห์นโยบำย และแผน 
๕. หลกัสูตรส ำหรับผูบ้ริหำร 
๖. หลกัสูตรส ำหรับผูบ้ังคบับัญชำกลุ่มงำน 
 



๙ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สว่นรำชกำรสังกดัรฐัภำ  
ได้ก ำหนดใหห้นว่ยงำนด ำเนนิกำรพฒันำหลักสตูรร่วมกนั โดย
จัดท ำหลกัสูตรในสำยงำนเพิม่เตมิขึ้นอีก จ ำนวน ๔ หลักสูตร 
และจัดท ำหลกัสตูรกำรพัฒนำบุคลำกรรว่มกนั จ ำนวน ๒ หลักสูตร 
รวมทัง้สิ้น ๖ หลักสตูร ดงันี ้
๑. หลกัสูตรสำยงำนประชำสัมพันธ ์
๒. หลกัสูตรสำงำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
๓. หลกัสูตรสำยงำนวชิำกำรเงินและบัญช ี
๔. หลกัสูตรสำยงำนวชิำกำรบัญช ี
๕. หลกัสูตรเตรียมควำมพรอ้มเลื่อนระดับปฏิบัตกิำรขึ้น
ช ำนำญกำร 
๖. หลกัสูตรเตรียมควำมพรอ้มเลื่อนระดับช ำนำญกำรขึน้
ช ำนำญกำรพิเศษ 

 แผนงำน ๓ กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของบคุลำกร  
ทกุระดบั/ทกุสำยงำน ตำมมำตรฐำนควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ทกัษะ และสมรรถนะทีก่ ำหนด รวมทัง้ทกัษะทีจ่ ำเปน็ตอ่ 
กำรปฏบิตังิำนในอนำคต 
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรบั 
กำรปฏิบตัิงำนด้ำนนติิบัญญตัิและกำรตดิตำมงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำต ิ
๒. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน
ด้ำนนิตบิัญญัตแิละกำรตดิตำมงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

 แผนงำน ๔ กำรพฒันำบคุลำกรสำยงำนนติกิำร 
ใหเ้ปน็นกักฎหมำยนติบิญัญตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนด 
- โครงกำรพัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรฐัสภำ 
ในต ำแหน่งนติิกรให้เป็นนักกฎหมำยนิตบิัญญตัิ 

 แผนงำน ๕ กำรพฒันำบคุลำกรสำยงำนวทิยำกำรใหเ้ปน็
นกัวชิำกำรสนบัสนนุงำนนติบิญัญตั ิ
- โครงกำรพัฒนำหลักสตูรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรฐัสภำ 
ในต ำแหน่งวิทยำกรให้เปน็นกัวิชำกำรนิตบิัญญัต ิ

 แผนงำน ๖ กำรตดิตำมประเมนิผลผลติ ผลลัพธ ์และควำม
คุม้คำ่ในกำรพฒันำบคุลำกรของสว่นรำชกำร 
โครงกำรประเมนิควำมคุม้คำ่ด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



๑๐ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีและนวตักรรม 
มาใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการ
สรา้งนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร 
โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ให้แก่
บุคลากรของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 

แผนงำน ๑ กำรพฒันำหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะขดี
ควำมสำมำรถกำรใชภ้ำษำตำ่งประเทศ 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะและขีดควำมสำมำรถ
กำรใช้ภำษำองักฤษของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  

 แผนงำน ๒ กำรพฒันำทกัษะและขดีควำมสำมำรถกำรใช้
ภำษำตำ่งประเทศใหแ้กบ่คุลำกร 
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แผนงำน ๑  กำรพฒันำแผนกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge 
Management : KM) ภำยในสว่นรำชกำร 
โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรูแ้ละระบบ 
กำรเรียนรูข้ององค์กร 

 แผนงำน ๒  กำรสนนัสนนุใหบ้คุลำกรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
โครงกำรประเมนิและพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ 
(Competency based HRD) เพื่อประกอบกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP : Individual development 
plan) 
   - กิจกรรมกำรเรียนรูด้้วยตนเอง (Self-development) 

ยทุธศำสตรท์ี ่๔ สรำ้งควำมผำสกุและพฒันำคณุภำพชวีติของทรพัยำกรบคุคลใหม้คีวำมสขุอยำ่งสมดลุตำม
หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ทรัพยำกรบคุคล 

แผนงำน ๑ กำรศกึษำควำมตอ้งกำรและบรหิำรจดักำรเพือ่
ยกระดบัคณุภำพชวีติของบคุลำกรใหม้สีมดลุทัง้ชวีติกำร
ท ำงำนและชวีติสว่นตวั 
๑ โครงกำรยกระดับคณุภำพชีวิตและกำรสรำ้งควำมผกูพัน 
ของบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 แผนงำน ๒ กำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธแ์ละสร้ำงบรรยำกำศที่
เอือ้ตอ่กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพและมคีวำมสขุ (Happy 
Workplace) 
โครงกำรสง่เสรมิควำมสมัพันธแ์ละสรำ้งบรรยำกำศที่เอือ้ต่อ
กำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพและมีควำมสขุ (Happy 
Workplace) 



๑๑ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินชวีิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนงำน กำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลำกรด ำเนนิชวีติบน
วถิคีวำมพอเพียง พรอ้มทัง้นอ้มน ำพระบรมรำโชวำทมำเปน็
แนวทำงในกำรปฏบิตั ิ
โครงกำรสง่เสรมิเครือขำ่ยปฏิบัติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 

แผนงำน ๑ กำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลำกรมคีวำมรู ้
ควำมเขำ้ใจ ดำ้นกจิกรรมเพือ่สงัคมสิง่แวดลอ้มและกจิกรรม
ควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
แผนงำน ๒ กำรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลำกรมกีำรพฒันำ
ทำงดำ้นจติใจในกำรมสีว่นรว่มพฒันำสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้กำรอนรุกัษท์รพัยำกรธรรมชำต ิโดยยดึหลกัควำม
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำนควำมรับผดิชอบ
ต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม 
๒. โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคม 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
๕.  งบประมำณ 
 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภำยใต้วงเงินงบประมำณ จ ำนวนรวม ๑๑,๖๐๖,๕๐๐ บำท ดังนี้ 

๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรมและสัมมนำ จ ำนวน ๑๕ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่น 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรมในส่วนของส ำนักงำนฯ โดยมีงบประมำณ
จ ำนวน ๕,๓๐๖,๕๐๐ บำท 

๒. โครงกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อในประเทศ ต่ำงประเทศ และฝึกอบรม 
ณ ต่ำงประเทศ โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บำท 

๓. โครงกำรด้ำนกำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยอื่น 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

๔. โครงกำรด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ โครงกำร เบิกจ่ำยจำกงบประมำณ
รำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ไทยกับต่ำงประเทศ โดยมีงบประมำณ จ ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 
 



๑๒ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.  กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
รวมทั้งกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม/เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน  
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร  
ตำมแผนฯ พิจำรณำจำก  

๑) ด ำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแต่ ละโครงกำรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) ผลผลิตของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงกำร 
๓) ผลลัพธ์ของโครงกำร พิจำรณำจำกเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละ ๘.๖๒

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละ ๒๑.๕๔

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

 ร้อยละ ๒๔.๑๒

๕,๓๐๖,๕๐๐ บาท

ร้อยละ ๔๕.๗๒

ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา ด้านทุนการศึกษา

ด้านการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ด้านการแลกเปล่ียนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ



๑๓ 
 

บทที ่๒ 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร 

แผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก ำหนด
โครงกำรที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยแบ่ง
โครงกำรออกเป็นตำมแนวทำงกำรพัฒนำซึ่งประกอบด้วย โครงกำรจ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงกำร 
มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ดังนี้ 

๑. สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

แผนปฏบิตัริำชกำรเรือ่งที ่๓ พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ 
ผูร้บับรกิำรเชงิรกุ และทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลงในอนำคต 
แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๒ พฒันำบคุลำกรใหม้ศีกัยภำพขบัเคลือ่นยทุธศำสตรอ์งคก์รไดอ้ยำ่งเปน็ระบบ 
และหลำกหลำย 
๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็น
ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนด้ำนนติิบัญญตัิและกำร
ติดตำมงำนตำมยุทธศำสตรช์ำต ิ

 -   

๒. โครงกำรพัฒนำทกัษะที่จ ำเป็นส ำหรบั 
กำรปฏิบตัิงำนด้ำนนติิบัญญตัิและกำรตดิตำมงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ  

 -   

๓. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนติิบัญญตัิและกำรตดิตำมงำน 
ตำมยุทธศำสตร์ชำต*ิ 

 -   

๔. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำร  -   
๕. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้ขององค์กร  -   

๖. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(Individual development plan : IDP)  -   

๗. โครงกำรส่งบุคลำกรไปศึกษำ/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก  -   

๘. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ณ ต่ำงประเทศ*  -   

๙. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง*  -   

หมำยเหตุ : * รำยละเอียดผลกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดของโครงกำร จ ำนวน ๓ โครงกำร จะปรำกฏในหน้ำ ๑๕-๑๖ 



๑๔ 
 

ประเดน็ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
กำรด ำเนนิกำร 

กำรบรรลเุปำ้หมำย 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แลว้เสรจ็ 

ไมไ่ด ้
ด ำเนนิกำร 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

๑๐. โครงกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำไทยกบัตำ่งประเทศ  - - - 

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๓ สรำ้งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกรทัง้สภำพแวดลอ้มและ
บรรยำกำศในกำรปฏบิตังิำนภำยในองคก์ร 
๑๑. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธแ์ละสรำ้ง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมคีวำมสุข 

 -   

๑๒. โครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
และสิ่งแวดล้อม 

 -   

แนวทำงกำรพฒันำ ๓.๔ สง่เสรมิใหบ้คุลำกรปฏบิตัตินตำมประมวลจรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่กำรบรรลุ
เปำ้หมำยขององคก์ร 
๑๓. โครงกำรเสรมิสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและ
ค่ำนิยมหลักเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร 

 -   

๑๔. โครงกำรส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรใหป้ฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมเจำ้หน้ำที่รฐัสภำ  -   

๑๕. โครงกำรคดัเลือกและเชิดชูเกียรตกิำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ  -   

๑๖. โครงกำรสนบัสนนุกำรขับเคลือ่นคุณธรรม
จริยธรรมธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส  -   

๑๗. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจรติส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  -   

๑๘ โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  -   

 
๒. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะพิจำรณำจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้
ในแต่ละโครงกำร และกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งจำกตำรำงข้ำงต้น
สรุปได้ว่ำ 



๑๕ 
 

๑. มีกำรด ำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละโครงกำร 
จ ำนวน ๑๘ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

หมำยเหตุ : ส ำหรับโครงกำรแลกเปลี่ยนข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับ
ต่ำงประเทศ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ประสำนงำนไปยังสำธำรณรัฐเกำหลีและได้กำรตอบรับแล้ว  
ซึ่งในภำยหลังได้รับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) จำกสำธำรณรัฐเกำหลี ขอยกเลิกกำรจัดโครงกำรฯ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์สำธำรณรัฐเกำหลีและประเทศต่ำงๆ มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
ทั้งนี้ กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร 

๒. มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลผลิตของโครงกำร จ ำนวน ๑๖ โครงกำร  
โดยผลผลิตของกำรด ำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 

๓. มีด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงกำร จ ำนวน ๑๖ โครงกำร โดยผลลัพธ์
ของกำรด ำเนินโครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 

ดังนั้น สรุปผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ 

ทั้งนี ้โครงกำรทีไ่ม่สำมำรถบรรลุเปำ้หมำยตวัชี้วดัผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร จ ำนวน ๓ โครงกำร ดงันี ้
โครงกำร/กจิกรรม ตวัชีว้ดัผลผลติ/ผลลพัธ ์ สำเหตทุีไ่มบ่รรลเุปำ้หมำย 

๑) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนนิตบิัญญัตแิละกำรตดิตำม
งำนตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ

- กิจกรรม กำรประชมุเชิง
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม 
สู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลผลิต 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลำกร 
ที่เป็นกลุ่มเปำ้หมำยได ้
เข้ำรว่มกิจกรรมตำมที่
ก ำหนด 

กำรด ำเนนิกจิกรรมกำรประชมุ 
เชงิปฏบิตักิำรเตรยีมควำมพรอ้ม 
สูก่ำรด ำรงต ำแหนง่ในระดบัทีส่งูขึน้ 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
- บุคลำกรที่เปน็กลุ่มเป้ำหมำยได ้
เข้ำรว่มกิจกรรมตำมที่ก ำหนด 
คดิเปน็รอ้ยละ ๗๓.๕๓ เนื่องจำก  
แผนก ำหนดไว ้รอ้ยละ ๘๕.๐๐ 
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

- สำเหตุเนือ่งจำก ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีภำรกิจดว่นด้ำนกำรประชุม
ซึ่งเป็นชว่งระยะเวลำทีต่รงกบักำรจดั
ฝึกอบรม จึงท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมได้ในช่วงระยะที่ก ำหนด  

๒) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
ณ ต่ำงประเทศ 

ผลผลิต 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ได้เข้ำรว่มโครงกำรฯ  
จ ำนวน ๕ ครั้ง 

กำรด ำเนนิโครงกำรพฒันำบคุลำกร
ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ  
ณ ตำ่งประเทศ  
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ได้เข้ำรว่มโครงกำรฯ จ ำนวน ๓ ครัง้ 
เนื่องจำก แผนก ำหนดไว้ จ ำนวน ๕ ครัง้  
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้



๑๖ 
 

โครงกำร/กจิกรรม ตวัชีว้ดัผลผลติ/ผลลพัธ ์ สำเหตทุีไ่มบ่รรลเุปำ้หมำย 
 ผลลัพธ์ 

ผู้เข้ำรว่มโครงกำรจัดท ำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรเยือน 
และกำรศกึษำดงูำน  
ณ ต่ำงประเทศ  
จ ำนวน ๕ ฉบับ 

- ผู้เข้ำรว่มโครงกำรจดัท ำอกสำร
รำยงำนผลกำรเยือน และกำรศึกษำ 
ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๓ ฉบบั 
เนื่องจำก แผนก ำหนดไว้ จ ำนวน ๕ ฉบบั  
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

- สำเหตุเนือ่งจำก สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 
๒๐๑๙ จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
จัดโครงกำรใหบ้รรลตุำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดได ้ประกอบกับไดม้ีนโยบำย 
ให้งดกำรเดินทำงไปตำ่งประเทศ 

๓) โครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรู้
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ 
ส ำนักงำนฯ จดัสรรทุน 
กำรศกึษำ/ทุนฝึกอบรม 
ให้แกข่้ำรำชกำรเพ่ือศึกษำ
ต่อในระดบัปริญญำโท –
ปริญญำเอก หรือทนุ
ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 
จ ำนวน ๗ ทนุ 

กำรด ำเนนิโครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู้
และพฒันำอยำ่งตอ่เนือ่ง 
- ส ำนักงำนฯ จดัสรรทุนกำรศกึษำ/ 
ทุนฝึกอบรมใหแ้กข่้ำรำชกำรเพ่ือศึกษำ
ต่อในระดบัปริญญำโท –ปริญญำเอก 
หรือทนุฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 
จ ำนวน ๕ ทนุ 
เนื่องจำก แผนก ำหนดไว้ จ ำนวน ๗ ทนุ  
จึงไม่เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้

- สำเหตเุนื่องจำก ข้ำรำชกำรของ
ส ำนักงำนฯ ไม่ขอสมัคร ขอรับทุน 
กำรศกึษำในระดบัปรญิญำโทและ
ปริญญำเอก ภำยในประเทศ  

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมำณ ไดม้ี
กำรส ำรวจควำมต้องกำร ทนุกำรศึกษำ
เป็นประจ ำทุกปงีบประมำณ 

 และในส่วนของทุนฝกึอบรม  
ณ ต่ำงประเทศ เนื่องจำกไดม้ี
สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ประกอบกับ 
ได้มนีโยบำยให้งดกำรเดินทำงไป
ตำ่งประเทศ ดังนั้นจงึท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรจดัโครงกำรใหบ้รรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดได ้



๑๗ 
 
๓. กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณตำมแผนฯ 

 กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงชัดเจนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นรำยไตรมำส เพ่ือให้มีกำรใช้เงินงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินโครงกำรที่ก ำหนดได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  
ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ทีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
ตำมแผนฯ 

ผลกำรใชจ้ำ่ย 

งบประมำณทีใ่ช ้
งบประมำณ 

คงเหลือ/-เกินงบฯ 

รอ้ยละกำรใช ้
งบประมำณ 

เทยีบกบัแผนฯ 
๑. โครงกำรด้ำนกำรฝึกอบรม
และสัมมนำ (จ ำนวน ๑๘ 
โครงกำร) 

๕,๓๐๖,๕๐๐ ๒,๗๖๘,๐๙๙.๕๕ ๒,๕๓๘,๔๐๐.๔๕ ๕๒.๑๖ 

๒. โครงกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๗,๗๗๐.๐๐ ๒,๐๙๒,๒๓๐.๐๐ ๒๕.๒๘ 

๓. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำ 
บุคลำกร ณ ต่ำงประเทศ  
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙.๒๐ 

๔. โครงกำรด้ำนกำร
แลกเปลี่ยนข้ำรำชกำร  
ณ ต่ำงประเทศ 
(จ ำนวน ๑ โครงกำร) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

รวมงบประมำณ (ตำมแผน) ๑๑,๖๐๖,๕๐๐ ๕,๒๐๕,๘๖๙.๕๕ ๖,๔๐๐,๖๓๐.๔๕ ๔๔.๘๕ 

- โครงกำรนอกแผนปฏบิตัิ
รำชกำรดำ้นกำรพฒันำ
บคุลำกรของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ 
(จ ำนวน ๓ โครงกำร) 

- ๔๒๒,๖๖๑.๐๐ - ๑๐๐ 

รวมงบประมำณทัง้สิน้ ๑๑,๖๐๖,๕๐๐ ๕,๖๒๘,๕๓๐.๕๕ ๕,๙๗๗,๙๖๙.๔๕ ๔๘.๔๙ 

 

 

 



๑๘ 
 
 โดยผลกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยรำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ของแต่ละโครงกำร และงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร มีรำยละเอียดดังนี้ 
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งบประมาณ การใชง้บประมาณ

กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)

แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที ่3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รบับรกิารเชิงรกุ และทันต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพขับเคลือ่นยุทธศาสตรอ์งค์กรได้อย่างเป็นระบบและ
หลากหลาย

๑. โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรบั ๗ หลักสูตร ๗ หลักสูตร ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 591,500 229,212.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงาน ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ

ตามยุทธศาสตรช์าติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

๑.๑ หลักสูตร กำรจัดท ำบทวเิครำะห์เพือ่สนับสนุนงำน ๒๒๗ ๒๐๗ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ๙๑.๖๓ สำมำรถน ำควำมรู้ ๘๐.๒๓ 207,000 39,425.00

ติดตำมเสนอแนะ เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำร ๙๑.๑๙ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ P ทีไ่ด้รับจำกกำร P

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และงำนวชิำกำร จำกกำรฝึกอบรมผ่ำน ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้

๑.๒ หลักสูตร กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำม ๔๗ ๔๑ เกณฑ์กำรทดสอบ ๙๗.๕๖ ในกำรปฏิบัติงำนได้ ๘๑.๓๐ 30,000 5,450.00

ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๘๗.๒๓ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ P P

และแผนกำรปฏิรูปประเทศ ทีก่ ำหนด

๑.๓ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรจัดกำรเร่ืองรำว ๓๑ ๓๐ ๑๐๐ ๘๒.๖๐ 112,000 88,850.00

ร้องทุกข์เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำน ๙๗.๕๐ P P

๑.๔ หลักสูตร กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเพือ่เพิม่ประสิทธภิำพ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๘๒.๔๐ 80,000 33,200.00

กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจรัฐสภำ ๑๐๐ P P

๑.๕ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ๔๓ ๓๙ ๑๐๐ ๘๑.๖๗ 50,000 37,941.00

ในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวทิยำกำร ๙๐.๗๐ P P

๑.๖ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๘๕.๒๐ 53,500 21,146.00

ในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล ๑๐๐ P P

๑.๗ หลักสูตร กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ๒๗ ๒๖.๐๐ 100 ๘๓.๘๑ 59,000 3,200.00

ในสำยอำชีพข้ำรำชกำรสำยงำนวเิทศสัมพันธ์ ๙๖.๓๐  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการพัฒนาบคุลากรของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ านวน ๑๘ โครงการ (จ าแนกรายหลักสูตร/กิจกรรม จ านวน ๓๑ หลักสูตร/กิจกรรม)

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า
จ านวน จ านวน

ผลผลิต ผลลัพธ์
(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

- ๑๙ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๒. โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 427,000 232,881.75

ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ

๒.๑ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 340,000 222,679.00

ของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
กลุ่มที ่๑ กลุ่มผู้บริหำร ๒๖ ๒๒.๐๐ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ 100 ทีไ่ด้รับจำกกำร ๘๓.๒๐

๘๔.๖๒ จำกกำรฝึกอบรมผ่ำน  ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

กลุ่มที ่๒ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ๓๒ ๒๙ เกณฑ์กำรทดสอบ ๑๐๐ ในกำรปฏิบัติงำนได้ ๘๖.๖๐
๙๐.๖๓ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  

กลุ่มที ่๓ ผู้ปฎิบัติงำนด้ำนนโยบำยและวชิำกำร ๒๑๑ ๑๙๙ ทีก่ ำหนด 89.45 ๘๒.๒๐

๙๔.๓๑  

กลุ่มที ่๔ ผู้ปฏิบัติงำนอืน่ ๓๘๐ ๓๗๗.๐๐ 88.86 ๘๒.๘๐

๙๙.๒๑  

๒.๒ หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำร ๑๕ ๑๓ 80.00 ๘๒.๑๖ 87,000 10,202.75

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘๖.๖๗  

(๑) กำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (e-Learning)

(๒) กำรเรียนรู้ในชัน้เรียน

(๓) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร English Camp

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน ๒ หลักสูตร ๒ หลักสูตร ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 143,000 115,981.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตรช์าติ ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ
๓.๑ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๘๐ ๗๗ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ๙๒.๒๕ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ๘๑.๘๐ 115,000 99,709.00

นวตักรรมและกำรเป็นผู้ประกอบกำรภำครัฐ เพือ่ขับเคล่ือน ๙๖.๒๕ มีผลกำรทดสอบควำมรู้ P สำมำรถน ำควำมรู้ P

สู่องค์กรสมรรถนะสูง เร่ือง หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้ ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ทีไ่ด้รับจำกกำรอบรม
Design Thinking เร่ืองที่ได้รับกำรอบรม ไปประยุกต์ใช้ใน

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ กำรปฏิบัติงำนได้

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ทีก่ ำหนด

- ๒๐ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๓.๒ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๓๔ ๒๕ ตัวชีว้ดัผลผลิต 73.53 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๐๐.๐๐ 28,000 16,272.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

สู่กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗๓.๕๓ ร้อยละ ๘๕ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ P

บุคลำกรทีเ่ป็นกลุ่ม ผู้เข้ำรับกำรอบรม

เป้ำหมำยได้เข้ำร่วม มีผลกำรทดสอบควำมรู้

กจิกรรมตำมที่ก ำหนด ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ

เร่ืองที่ได้รับกำรอบรม

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ทีก่ ำหนด

๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๒๗ ๒๗ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๙๑.๐๐ 570,000 306,710.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กิจกรรม กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ๑๐๐ ส ำนักงำนเลขำธกิำร  ร้อยละ ๘๐ ของ 

วฒิุสภำได้จดัโครงกำร ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

พัฒนำสมรรถนะ พัฒนำสมรรถนะ

ทำงกำรบริหำร ทำงกำรบริหำร 

กิจกรรมกำรสัมมนำ กิจกรรมกำรสัมมนำ

และศึกษำดูงำน และศึกษำดูงำนด้ำน

ด้ำนกำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรจัดกำร

องค์กร ให้กบัผู้บริหำร องค์กรมีควำมพึงพอใจ

ของส ำนักงำนฯ ต่อกำรเขำ้ร่วมโครงกำร

จ ำนวน ๑ คร้ัง
๕. โครงการพัฒนาการจัดการความรูแ้ละระบบการเรยีนรู้ ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม ๑๒๖ ๑๒๖ ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 140,000 40,081.80 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ขององค์กร ๑๐๐ องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเป็น ๑๗ ร้อยละ ๘๐ ของ ๑๐๐

๕.๑ กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับทีมงำน ๓๐ ๓๐ ต่อกำรปฏบิัติงำนของ องค์ควำมรู้ บุคลำกรส ำนักงำน  50,000  -

จัดกำรควำมรู้ (KM Team) ส ำนักงำนเลขำธกิำร  เลขำธกิำรวฒิุสภำ
๕.๒ กิจกรรม กำรเพิม่ควำมเชือ่มัน่ให้บุคลำกรในกำร  -  - วฒิุสภำทีจ่ัดท ำขึน้ ทีเ่กีย่วข้องกับองค์ 12,000 7,287.00

ให้บริกำรทำงวชิำกำรด้วยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีเ่ป็น อยำ่งนอ้ย ๓ องค์ควำมรู้ ควำมรู้สำมรถน ำควำมรู้

องค์ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) ไปใชใ้นกำรปฏิบัติงำน

- ๒๑ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๕.๓ กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมวนัแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) ๙๖ ๙๖ 78,000 32,794.80

๖. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล ๑ กิจกรรม ๒ กิจกรรม ๑,๐๔๕ ๙๖๙ ตัวชีว้ดัผลผลิต 84.40 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๙๒.๗๒ 30,000 16,928.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

(Individual development plan : IDP) ๙๒.๗๒ ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

 - กิจกรรมที ่๑ กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ บทบำท ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของโค้ชกับกำรพัฒนำบุคลำกร : โค้ชเพือ่กำรรู้คิดต้ำนทุจริต มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้
สู่กำรมุง่ผลสัมฤทธิข์ององค์กร เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม

 - กิจกรรมที ่๒ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “กำรเพิม่ จำกกำรฝึกอบรมผ่ำน ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ประสิทธภิำพกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) เกณฑ์กำรทดสอบ จัดท ำแผนพัฒนำ
ด้วยกำรเสริมสร้ำงกลไกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนส่ือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ รำยบุคคล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ทีก่ ำหนด

๗. โครงกำรส่งบุคลำกรไปศึกษำ/ฝึกอบรมกับหน่วยงำน ๒๕ หลักสูตร ๒๕ หลักสูตร ๕๓ ๕๓ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๒๕ หลักสูตร ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๘๐.๐๐ 2,249,100 1,398,360.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ภำยนอก ๑๐๐ บุคลำกรของส ำนักงำน  ร้อยละ ๘๐ ของ 

 - กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับหลักสูตรประจ ำ เลขำธกิำรวฒิุสภำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้

 - กำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะด้ำนส ำหรับหลักสูตรอืน่ฯ ได้เข้ำรับกำรศึกษำ/ จัดท ำรำยงำนผล

อบรมในหลักสูตร กำรศึกษำ/อบรมใน

ต่ำงๆ กับหน่วยงำน หลักสูตรต่ำงๆ กับ

ภำยนอก จ ำนวน หน่วยงำนภำยนอก

ไม่น้อยกวำ่ ๒๕ 

หลักสูตร และผ่ำน

กำรประเมินตำมเกณฑ์

ทีห่ลักสูตรก ำหนด

- ๒๒ -
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งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ
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ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๘. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ โครงกำร ๑ โครงกำร ๕ คร้ัง ๓ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลผลิต ๓ คร้ัง ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๓ คร้ัง 2,500,000 1,730,000.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ณ ต่างประเทศ ข้ำรำชกำรส ำนักงำน  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 - กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรส ำนักงำน เลขำธกิำรวฒิุสภำ จัดท ำเอกสำรรำยงำน
เลขำธกิำรวฒิุสภำ (ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผลกำรเยือน และ
ท่ีมีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) จ ำนวน ๕ คร้ัง กำรศึกษำดูงำน 
 หมายเหต ุเนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส ณ ต่ำงประเทศ 
โคโรนำ ๒๐๑๙ จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดโครงกำรได้ จ ำนวน ๕ ฉบับ
บรรลุตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด ประกอบกับได้มีนโยบำยให้งด

กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

๙. โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ๑ โครงกำร ๑ โครงกำร ๗ ทุน ๕ ทุน ตัวชีว้ดัผลผลิต ๑ ฉบับ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๕ ทุน 2,800,000 707,770.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ภำยในประเทศ ๔ ทุน ๑ ทุน ส ำนักงำนฯ มีแนวทำง  ส ำนักงำนฯ จดัสรรทุน 

 - ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ภำยในประเทศ ๑ ทุน ๑ ทุน ในกำรจัดสรรทุน กำรศึกษำ/ทนุฝึกอบรม

 - ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ๒ ทุน ๓ ทุน กำรศึกษำที่สอดคล้อง ให้แก่ข้ำรำชกำร
 หมายเหต ุเนือ่งจำกข้ำรำชกำรของส ำนักงำนฯ ไม่ขอสมัคร และเป็นประโยชน์ เพือ่ศึกษำต่อในระดับ
ขอรับทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก ต่อส ำนักงำนฯ ปริญญำโท-ปริญญำ
ภำยในประเทศ และในส่วนของทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ ฉบับ เอก หรือทุนฝึกอบรม 

เนือ่งจำกได้มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส ณ ต่ำงประเทศ
โคโรนำ ๒๐๑๙ ประกอบกับได้มีนโยบำยให้งดกำรเดินทำง จ ำนวน ๗ ทุน
ไปต่ำงประเทศ

๑๐. โครงกำรแลกเปล่ียนขำ้รำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ ๑ โครงกำร ๑ โครงกำร  -  - ตัวชีว้ดัผลผลิต  - ตัวชีว้ดัผลลัพธ์  - 1,000,000  - ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ไทยกับต่ำงประเทศ ข้ำรำชกำรส ำนักงำนฯ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
 หมายเหต ุส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ประสำนงำนไปยัง ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับควำมรู้และมี
สำธำรณรัฐเกำหลีและได้กำรตอบรับแล้ว ซ่ึงในภำยหลังได้รับ จ ำนวน ๑ คร้ัง โอกำสได้แลกเปล่ียน
จดหมำยอเิล็กทรอนิกส์ (e - mail) ขอยกเลิกกำรจดัโครงกำรฯ ประสบกำรณ์ด้ำน
เนือ่งจำกสถำนกำรณ์สำธำรณรัฐเกำหลีและประเทศต่ำงๆ ระบบงำนรัฐสภำ
 มีกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ประกอบกับ ต่ำงประเทศและมี
ได้มีนโยบำยให้งดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ แนวทำงในกำรพัฒนำ

งำนขององค์กรโดย

- ๒๓ -
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จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

จัดท ำเอกสำรรำยงำน

ผลกำรแลกเปล่ียน 

ณ ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน ๑ ฉบับ

แนวทางการพัฒนา 3.3 สรา้งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทัง้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

๑๑. โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธแ์ละสร้ำงบรรยำกำศ ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม ตัวชีว้ดัผลผลิต ตัวชีว้ดัผลลัพธ์

ท่ีเอือ้ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธภิำพและมีควำมสุข ร้อยละ ๘๐ ของ ระดับกำรประเมิน 130,000 79,990.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

       ๑๑.๑ กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรขับ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 42 ๓๖ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ๘๓.๘๐ องค์กรแห่งควำมสุข ๗๒.๒๐ 100,000 59,000.00

เคล่ือนควำมผำสุกคุณภำพชีวติ และควำมผูกพันของบุคลำกร ๘๕.๗๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  ในระดับร้อยละ ๖๐ 

      ๑๑.๒ กิจกรรม กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสมดุล ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๕๑ ๔๕ เกีย่วกับเร่ืองทีไ่ด้รับ 100 ๗๒.๒๐ 30,000 20,990.00

ของชีวติส่วนตัวกับกำรท ำงำน (Work - Life Balance) ๘๘.๒๔ จำกกำรฝึกอบรมผ่ำน  

เกณฑ์กำรทดสอบ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ทีก่ ำหนด

แนวทางการพัฒนา 3.4 ส่งเสรมิให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจรยิธรรม เพ่ือให้เอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๑๒. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ ๑ โครงกำร ๑ คร้ัง ๒๑๑ ๑๘๒ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๘๖.๒๕ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๙๗.๖๐ 38,000 3,600.00    ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และส่ิงแวดล้อม ๘๖.๒๕ ร้อยละ ๘๐ ของ  ร้อยละ ๘๐ ของ 

บุคลำกรทีเ่ป็น ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำ มีควำมพึงพอใจต่อ

ร่วมโครงกำรครบ กำรจัดโครงกำรและ

ตำมระยะเวลำ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

ทีก่ ำหนด จำกโครงกำร

๑๓. โครงกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและค่ำนิยมหลัก ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม ๒๐๖ ๑๙๑ ตัวชีว้ดัผลผลิต 92.43 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 96.79 168,400 50,885.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

เพือ่น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ๙๒.๔๓ ร้อยละ ๙๐ ของ ร้อยละ ๙๐ ของ
       ๑๓.๑ รณรงค์วฒันธรรมจ ำขึน้ใจ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๒๖ ๒๔ บุคลำกรส ำนักงำน ๙๒.๓๐ บุคลำกรส ำนักงำน ๙๗.๕๒ 35,000 15,725.00

๙๒.๓๐ เลขำธกิำรวฒิุสภำ  เลขำธกิำรวฒิุสภำ 

- ๒๔ -



งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

       ๑๓.๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดิน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑๐๐ ๙๕ ทีเ่ป็นกลุ่มเป้ำหมำย 95.00 ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ๙๖.๕๕ 63,400 13,160.00

“จิตอำสำเพือ่สังคม” ๙๕.๐๐ เข้ำร่วมโครงกำร  มจีติอำสำ มุ่งงำนสภำ 

      ๑๓.๓ กิจกรรมวฒันธรรมองค์กรกับกำรขับเคล่ือน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๘๐ ๗๒ 90.00 สัมฤทธิ”์ ๙๖.๓๐ 70,000 22,000.00

ภำรกิจวฒิุสภำ ๙๐.๐๐  

๑๔. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม ๕๘๔ ๙๔.๘๓ ตัวชีว้ดัผลผลิต 85.50 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 92.94 160,000 105,410.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ประมวลจริยธรรมเจ้ำหน้ำทีรั่ฐสภำ ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๘๐ ของ
       ๑๔.๑ สัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๔๕๐ ๔๓๕ บุคลำกรส ำนักงำน 83.40 บุคลำกรส ำนักงำน 99.07 50,000 31,100.00

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำฉบับใหม่ ๙๖.๖๗ เลขำธกิำรวฒิุสภำ  เลขำธกิำรวฒิุสภำ 

      ๑๔.๒ กำรศึกษำดูงำน “กลยุทธก์ำรส่งเสริมบุคลำกร ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑๓๔ ๑๒๔ ทีเ่ป็นกลุ่มเป้ำหมำย 87.60 ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ๘๖.๘๐ 110,000 74,310.00

ให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร" ๙๓.๐๐ เข้ำร่วมโครงกำร  ได้ปฏิบัติตำมประมวล 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ จริยธรรมข้ำรำชกำร

เกีย่วกับประมวล รัฐสภำ

จริยธรรมข้ำรำชกำร

รัฐสภำ
๑๕. โครงกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติกำรปฏิบัติตำม ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม ๓๐๔ ๒๙๓ ตัวชีว้ดัผลผลิต 100 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๑๐๐.๐๐ 214,500 122,196.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ๙๖.๓๘ ร้อยละ ๙๕ ของ  ร้อยละ ๙๕ ของ 

       ๑๕.๑ กิจกรรมคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีคุณธรรม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๔ คน ๔ คน หน่วยงำนในสังกัด บุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
และจริยธรรมดีเด่น ๑๐๐ ส ำนักงำนเลขำธกิำร เสนอชือ่เปน็ข้ำรำชกำร

       ๑๕.๒ กิจกรรมคัดเลือกส ำนักทีม่ีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง 3 ส ำนัก ๓ ส ำนัก วฒิุสภำส่งบุคลำกร ผู้มีคุณธรรมและ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ๑๐๐ เข้ำร่วมกิจกรรม จริยธรรมดีเด่น ได้รับ
       ๑๕.๓ กิจกรรมวนัแห่งคุณธรรม ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๓๐๐ ๒๘๙ คัดเลือกข้ำรำชกำร คะแนนในกำรคัดเลือก

๙๖.๓๓ ผู้มีคุณธรรมและ ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๗๕

จริยธรรมดีเด่นและ ของคะแนนรวมและ

ส ำนักทีม่ีผลงำนด้ำน ส ำนักที่เขำ้ร่วมคัดเลือก

กำรส่งเสริมตำมประมวล ส ำนักทีม่ีผลงำนด้ำน

จริยธรรมข้ำรำชกำร กำรส่งเสริมตำม

รัฐสภำและควำมโปร่งใส ประมวลจริยธรรม
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งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

เข้ำร่วมคัดเลือกส ำนัก ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

ทีม่ีผลงำนด้ำนกำร และควำมโปร่งใส 

ส่งเสริมตำมประมวล ประจ ำปีงบประมำณ 

จริยธรรมข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับ

รัฐสภำ คะแนนไม่ต่ ำกวำ่

ร้อยละ ๘๐ ของคะแนน

รวมตำมเกณฑ์กำร

คัดเลือกทีก่ ำหนด

๑๖. โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม ๒ กิจกรรม ๒ กิจกรรม ๓๓๔ ๙๓.๕๐ ตัวชีว้ดัผลผลิต 92.16 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ 90.45 253,900 53,880.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส ร้อยละ ๙๐ ของ ร้อยละ ๙๐ ของ
      ๑๖.๑ กำรประชุมสัมมนำชีแ้จงแผนส่งเสริม สนับสนุน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๒๐๐ ๑๘๘ บุคลำกรส ำนักงำน ๙๔.๐๐ บุคลำกรส ำนักงำน ๙๐.๑๐ 11,000 7,000.00

กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส ๙๔.๐๐ เลขำธกิำรวฒิุสภำ  เลขำธกิำรวฒิุสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีเ่ป็นกลุ่มเป้ำหมำย ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
      ๑๖.๒ กิจกรรมกำรเพิม่และพัฒนำ EQ เพือ่เสริมสร้ำง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ๑๓๔ ๑๒๔ เข้ำร่วมโครงกำร 90.32 ใช้หลักคุณธรรม ๙๐.๘๐ 242,900 46,880.00

ประสิทธภิำพกำรท ำงำน ๙๓.๐๐ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  จริยธรรม ธรรมำภบิำล 

เกี่ยวกบัหลักคุณธรรม และควำมโปร่งใส

 จริยธรรม ธรรมำภิบำล ในกำรปฏิบัติรำชกำร

และควำมโปร่งใส

๑๗. โครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑๖๗ ๑๖๔ ตัวชีว้ดัผลผลิต ๙๘.๒๐ ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๙๑.๕๐ 19,300 16,300.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กำรทุจริตส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ ๔ รุ่น ๔ รุ่น ๙๘.๒๐ ร้อยละ ๙๐ ของ  ร้อยละ ๙๐ ของ ๙๑.๐๐

        - ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. บุคลำกรทีเ่ป็น ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ควำมรู้)

กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้และควำม ๙๒.๐๐

ได้เข้ำร่วมโครงกำร ตระหนักถึงโทษภัย (ตระหนักถึง

กำรทุจริตและ โทษภัยฯ)

ประพฤติมิชอบ 
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งบประมาณ
งบประมาณ ทีใ่ช้ ผู้รบัผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) ตัวชีว้ัด ผล (รอ้ยละ) (บาท)
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจ า

จ านวน จ านวน
ผลผลิต ผลลัพธ์

(หลักสูตร/กิจกรรม/ครัง้) กลุม่เป้าหมาย(คน)

๑๘. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑๐๐ ๔๗ ตัวชีว้ดัผลผลิต 94.00 ตัวชีว้ดัผลลัพธ์ ๙๐.๔๐ 171,800 11,380.00 ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

พอเพียง ๙๔.๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ  ร้อยละ ๙๐ ของ 

      - อบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำ ๒ รุ่น ๒ รุ่น บุคลำกรส ำนักงำน บุคลำกรส ำนักงำน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เลขำธกิำรวฒิุสภำ เลขำธกิำรวฒิุสภำ

ทีเ่ป็นกลุ่มเป้ำหมำย ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร

เข้ำร่วมโครงกำร ได้ใช้หลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำรและกำร

ด ำรงชีวติส่วนตน
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๒๘ 
 

บทที ่๓ 
ปญัหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า มีผลการด าเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓ โดยมีการด าเนิน
โครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และ
มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๘๙ และ
ร้อยละ ๘๘.๘๙ ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมแล้วโครงการส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนด ทั้งนี้ ได้มี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ซึ่งส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ประสานงาน 
ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและได้การตอบรับแล้ว และในภายหลัง ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)  
จากสาธารณรัฐเกาหลี ขอยกเลิกการจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศต่างๆ 
ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้มีการปรับรูปแบบ
รายละเอียดการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ในระหว่างปีงบประมาณ เพ่ือให้ 
การด าเนินการจัดโครงการได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควรมีการเรียนรู้
จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ในการท างานตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 ปญัหาและอปุสรรค 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้  
๑) การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในระหว่างปีงบประมาณ  

ได้มีการปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างปีงบประมาณหลากหลาย 
โครงการ จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์ดังกล่าว ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
วิธีการจัดโครงการฝึกอบรมโดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting และแอปพลิเคชัน Cisco 
WebEx Meetings แทนการจัดฝึกอบรมในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติ  (Work Shop) จึ งท าให้ 
การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนดไว้ 

๒) การด าเนินโครงการด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศต่างๆ ยังไม่สะดวกรับ 
การแลกเปลี่ยนข้าราชการจากวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ จึงท าให้การด าเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
 
 



๒๙ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑) ด าเนินการจัดท าแผนส ารองเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  

กรณีที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting และแอปพลิเคชัน Cisco WebEx Meetings หรือการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  

๒) ด าเนิ นการจั ดท าแผนการบริหารความพร้อมต่ อสภาวะวิกฤติ  (Business Continuity 
Management : BCM) ในส่วนของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

***************************** 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
รายละเอียดการด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



รายละเอยีดการด าเนนิโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร 
ของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องและยึดโยงกับแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวน 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ 
 นอกจากนี้ ในรอบการด าเนินงาน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ส านักงานฯ 
ได้มีการด าเนินการจัดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมนอกจากที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
บุคลากร จ านวน ๓ โครงการ โดยผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
รวมทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการด าเนนิงาน ด าเนนิการแลว้เสรจ็ ไมไ่ดด้ าเนนิการ ยกเลกิโครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ๑๘ โครงการ - - 
โครงการนอกแผนพฒันาบุคลากรฯ ๓ โครงการ - - 

รวม ๒๑ โครงการ - - 
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการนอกแผนพัฒนาบุคลากรฯ มีดังนี้ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑ โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านนิติบัญญัติและ 
การติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ     

๑.๑ หลักสูตร การจัดท าบทวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน
งานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
งานวิชาการ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
จ านวนรุ่นละ ๑.๕ วัน ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ หัวข้อวิชาที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๓ (บ่าย) และหัวข้อวิชาที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ (บ่าย) และหัวข้อวิชาที่ ๓  
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เช้า) 
รุ่นที่ ๒ หัวข้อวิชาที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๓(บ่าย) และหัวข้อวิชาที่ ๒  
วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เช้า) และหัวข้อ
วิชาที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (บ่าย) 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ – ๔๐๓ อาคาร
รัฐสภา เกียกกาย ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ 
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
วิทยากร จากส านัก
กรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
ส านักวิชาการ และ 
ส านักกฎหมาย และ
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน ส านักนโยบาย 
และแผน รวมจ านวน  
๒๒๗ คน มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๒๐๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๙ 

๕๙๑,๕๐๐ 
๒๐๗,๐๐๐ 

๒๒๙,๒๑๒.๐๐ 
๓๙,๔๒๕.๐๐ 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๑.๒ หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการรายงาน
ระบบติดตามและ 

๓๐,๐๐๐ ๕,๔๕๐.๐๐  



 

3 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓  
อาคารสุขประพฤติ 
 

ประเมินผลแห่งชาติ  
(eMENSCR) จากส านัก
กรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ และ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่เกี่ยวข้อง และส านัก
นโยบายและแผน  
รวมจ านวน ๔๗ คน มีผู้ผ่าน
การอบรม จ านวน ๔๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ 

   

  ๑.๓ หลักสูตร การเสริมสร้างเทคนิคการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
๑. การอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ  
จ านวน ๔ วัน : ระหว่างวันจนัทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๒ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 
๒. การศึกษาดูงาน จ านวน ๑ วัน 
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และการเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร 
วิทยากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องราวร้องทุกข์ 
จ านวน ๓๑ คน มีผู้ผ่าน 
การอบรม จ านวน ๓๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖ 

๑๑๒,๐๐๐ ๘๘,๘๕๐.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓. การทดสอบความรู้ จ านวน ๐.๕ วัน 
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

  ๑.๔ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
๑. การบรรยายเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
(CPR & AED) : วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ ณ  อาคารสุขประพฤติ 
๒. การศึกษาดูงานด้านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย : วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ข้าราชการต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จ านวน ๓๐ คน มีผู้ผ่าน 
การอบรม จ านวน ๓๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๘๐,๐๐๐ ๓๓,๒๐๐.๐๐  

  ๑.๕ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพข้าราชการสายงานวิทยาการ 
- การฝึกอบรมส าหรับข้าราชการสายงานวิทยากร 
จากส านักที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ที ่๑ หลักสูตรที่ ๑.๑ 
 
 

ข้าราชการต าแหน่งวิทยากร 
จากส านักงานประธาน
วุฒิสภา  
ส านักประชาสัมพันธ์  
ส านักก ากับและตรวจสอบ  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

๕๐,๐๐๐ ๓๗,๙๔๑.๐๐  



 

5 

ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๓ – วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
ณ  อาคารสุขประพฤติ 

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข ส านักการพิมพ์ 
และกลุ่มช่วยอ านวยการ 
นักบริหาร จ านวน ๔๓ คน 
มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๓๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๐ 

  ๑.๖ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลา/สถานที่ 
๑. การบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อHR 
Innovation เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร 
การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์หลักการผลิต ออกแบบ
และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีการบริหาร : วันอังคารที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
๒. การศึกษาดูงานด้านการจัดท านวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กร : วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ ศูนย์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้าราชการต าแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล  
จากส านักบริหารงานกลาง 
และส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จ านวน ๓๐ คน 
มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๓๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕๓,๕๐๐ ๒๑,๑๔๖.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๑.๗ หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพข้าราชการสายงานวิเทศสัมพันธ์ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๔๐๕ ชั้น ๒๔  
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการต าแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ จาก 
ส านักการต่างประเทศและ
ส านักภาษาต่างประเทศ 
จ านวน ๒๗ คน 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม  
จ านวน ๒๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ 

๕๙,๐๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐  

๒ โครงการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
และการติดตามงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลุม่ที ่๑ กลุม่ผูบ้รหิาร 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒ เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๑๕  
อาคารสุขประพฤติ 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม
ดังนี้  
กลุม่ที ่๑ กลุม่ผูบ้รหิาร 
ได้แก่ ผู้บริหารของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๖ คน มีผู้ผ่าน 
การอบรม จ านวน ๒๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒ 
 

๔๒๗,๐๐๐ 
๓๔๐,๐๐๐ 

๒๓๒,๘๘๑.๗๕ 
๒๒๒,๖๗๙.๐๐ 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  กลุม่ที ่๒ กลุม่ผูป้ฏิบตังิานเฉพาะดา้นเทคโนโลยี 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๘ และวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓  
อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม (สว.) ๓๐๓ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
(เกียกกาย) 
 

กลุม่ที ่๒ กลุม่ผูป้ฏิบตังิาน
เฉพาะดา้นเทคโนโลยี 
ได้แก่ บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็น 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี ได้แก่ ข้าราชการ
ที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
พนักงานราชการต าแหน่ง
นักวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๓๒ คน  
มีผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน ๒๙ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๐.๖๓ 

   

  กลุม่ที ่๓ ผูป้ฏบิัตงิานดา้นนโยบายและวชิาการ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑  วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

กลุม่ที ่๓ ผูป้ฏบิัตงิาน 
ด้านนโยบายและวชิาการ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและวิชาการ ได้แก่ 
ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการ (ยกเว้นข้าราชการ
ต าแหน่งนักวิชาการ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

   คอมพิวเตอร์) จ านวน 
๒๑๑ คน และมีผู้ผ่าน 
การอบรม จ านวน ๑๙๙ คน  
คิดเป็นร้อย ๙๔.๓๑ 

   

  กลุม่ที ่๔ ผูป้ฏบิัตงิานอืน่ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑  วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒  วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

กลุม่ที ่๔ ผูป้ฏบิัตงิานอืน่ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ได้แก่ ข้าราชการต าแหน่ง
ประเภททั่วไป จ านวน  
๓๘๐ คน และมีผู้ผ่าน 
การอบรม จ านวน ๓๗๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑ 

   

  ๒.๒ หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 

(๑) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยตนเอง (e-Learning) 

- วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – 
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 
๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

 

ข้าราชการต าแหน่งนิติกร
หรือวิทยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน 
และมีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๑๓ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๖.๖๗ 
 
 

๘๗,๐๐๐ ๑๐,๒๐๒.๗๕ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

(๒) การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมฝึกอบรม
เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้ จากบทเรียน
ออนไลน์ จ านวน ๘ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที  
อบรมทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

 (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp 
- วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

หมายเหตุ : ได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรม 
จากเดิมก าหนดอบรม ณ ต่างจังหวัด แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงปรับรูปแบบ
เป็นการฝึกอบรม ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑ วัน และด าเนินการจัดที่นั่งให้มีการเว้น
ระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
และการติดตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑ หลักสูตร การเสริมสร้างการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (อบรมหลักการและการประยุกต์ใช้  
Design Thinking) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๙  
มกราคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒  วันพุธที่ ๑๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๐ คน มีผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม จ านวน ๗๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ 
 

๑๔๓,๐๐๐ 
๑๑๕,๐๐๐ 

๑๑๕,๙๘๑.๐๐ 
๙๙,๗๐๙.๐๐ 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๓.๒ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- การชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และช านาญการพิเศษ และแนวทางการจัดท า
ผลงานวิชาการ เพื่อขอรับการประเมินฯ 
 
 

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ 
เข้ารับการประเมินเพ่ือ 
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย ระดับ
ปฏิบัติการเลื่อนขึ้นเป็น
ระดับช านาญการ  
จ านวน ๗ คน และ 

๒๘,๐๐๐ ๑๖,๒๗๒.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน 256๒ 
เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

ระดับช านาญการเลื่อนขึ้น
เป็นระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๒๗ คน รวมจ านวน 
๓๔ คน มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม จ านวน ๒๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓ 

๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร 

กิจกรรมที ่๑ การฝึกอบรมหัวข้อ "การปรับ Mind 
Set เพ่ือการพัฒนาตนเอง" 
ระยะเวลา/สถานที่  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 
กิจกรรมที ่๒ การสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ระยะเวลา/สถานที่  
วันศุกร์ที่ ๔ - วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมแอทที บูทีค ต าบลคลองวาฬ  
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๒๗ คน และมีผู้ผ่าน
การสัมมนาจ านวน ๒๗ คน
คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  
 

๕๗๐,๐๐๐ ๓๐๖,๗๑๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๕ โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ขององค์กร 

๕.๑ กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
- การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ในระบบ 
Thai MOOC หัวข้อ "ระบบสารสนเทศกับ 
การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information 
System and Knowledge Management  
in the Digital Age) ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการจัดการ
ความรู้ของส านักงานฯ  
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
จ านวน ๓๐ คน 

๑๔๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๘๑.๘๐ 
- 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

  ๕.๒ กจิกรรมที ่๑ การเพ่ิมความเชื่อม่ันให้บุคลากร 
ในการให้บริการทางวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)  
ระยะเวลา/สถานที่ 
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓  
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท านวัตกรรม  
จ านวน ๕ ส านัก ประกอบด้วย  
๑) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๒) ส านักประชาสัมพันธ์  

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

๑๒,๐๐๐ ๗,๒๘๗.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๓) ส านักบริหารงานกลาง  
๔) ส านักงานประธานวุฒิสภา  
และ ๕) ส านักการประชุม 
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๗๐๑ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดท านวัตกรรม จ านวน ๔ ส านัก ประกอบด้วย  
๑) ส านักก ากับและตรวจสอบ ๒) ส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข ๓) ส านักกฎหมาย และ  
๔) ส านักวิชาการ 
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ โดยมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท านวัตกรรม  
จ านวน ๕ ส านัก ประกอบด้วย  
๑) ส านักการคลังและงบประมาณ  
๒) ส านักการพิมพ์ 
๓) ส านักกรรมาธิการ ๑   
๔) ส านักกรรมาธิการ ๒  
และ ๕) ส านักกรรมาธิการ ๓ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๗๐๓ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดท านวัตกรรม จ านวน ๕ ส านัก/กลุ่ม 
ประกอบด้วย ๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน  
๒) ส านักนโยบายและแผน  
๓) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๔) ส านักภาษาต่างประเทศ  
และ ๕) ส านักการต่างประเทศ 
กิจกรรมที ่๒ การด าเนินกิจกรรมการจัดการ 
ความรู้ การประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้  
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาและห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา (Sound Lab Room) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
บริเวณหน้าห้องสมุดและห้องสมุด ชั้น ๒๖  
อาคารสุขประพฤติ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๕.๓ กิจกรรม การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
และห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๑.๐๐ นาฬิกา  
อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๙๖ คน 
 

๗๘,๐๐๐ ๓๒,๗๙๔.๘๐  

๖ โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual development 
plan : IDP) 

กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
บทบาทของโค้ชกับการพัฒนาบุคลากร : โค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริตสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการส านักงานฯ 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
และข้าราชการที่เป็น
คณะกรรมการชมรม
ขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสฯ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓)  
รวมจ านวน ๙๒ คน  
มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๗๑ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๗ 

๓๐,๐๐๐ ๑๖,๙๒๘.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๑๐, วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ และวันศุกร์ที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทน
กลุ่มงาน กลุ่มงานละ ๒ คน 
รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ คน  
มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๑๘๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๕ 

   

๗ โครงการส่งบุคลากร 
ไปศึกษา/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร 
งานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๙ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๔๖๙ ชม.) 
จัดโดย...สถาบันพระปกเกล้า 

นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล 
ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ 
ส านักการพิมพ์ 

๒,๒๔๙,๑๐๐ ๑,๓๙๘,๓๖๐.๐๐ 
๑๒,๐๐๐.๐๐ 

*เบิกงบประมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๒) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูด 
เพ่ือการประชุม (Oral Communication 
Course : OCC) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๖ – วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
(๑๒๐ ชม.) 
จัดโดย...สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์- 
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

๑. นางปัญจพร  สุทธิยงค์ 
นิติกรช านาญการ 
กลุม่งานระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา 
ส านักการประชุม 
๒. นายภีรภัทร์  ดิษฐากรณ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ กลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักนโยบายและแผน 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๘๕,๐๐๐ บาท 

รวมเป็น  
๑๗๐,๐๐๐ บาท 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๓) โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ๑๐๑ (data protection 101) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๒๙ – วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
(๒ วัน) 
จัดโดย...คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายภัฏ  บพิธนิติกุล 
นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 ๗,๒๐๐.๐๐  

  ๔) อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral 
Communication Course : AOCC)   
รุ่นที่ ๑๖/๒๕๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม – วนัอาทิตย์ที่ ๑  
มีนาคม ๒๕๖๓ (๑๘๐ ชม.)  
จัดโดย...สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์- 
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย 
ผู้อ านวยการส านัก 
ภาษาต่างประเทศ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ๓๓๕,๐๐๐.๐๐  

  ๕) อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชา 
การกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ (๑๐๒ ชม.)  
จัดโดย...สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

นางสาวสุวพร นิลทัพ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
 
 
 

 ๑๐,๘๖๐.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๖) หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
ระดับสูง รุ่นที่ ๖๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม – วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ (๒๓๔ ชม.)  จัดโดย...สถาบัน 
การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

นางเสาวลักษณ์  บัวทอง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
กลุ่มงานสื่อมวลชน 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
 

 ๘๘,๐๐๐.๐๐  

  ๗) หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๕ มกราคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
(๒๔๙ ชม.) 
จัดโดย...ส านักงาน ป.ป.ช. 

นายพีระพจน์  รัตนมาลี  
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน 
นิติบัญญัติ  
 

- -  

  ๘)  โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ (๔ วัน) 
จัดโดย...กรมกิจการผู้สูงอายุ 

รุ่น ๑ นางกิจจา  ฟักจันทร์ 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ส านักวิชาการ 
 

- ๗,๘๔๘.๐๐   
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๙) หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อสังคม วัฒนธรรมและการเมือง
ในระดับท้องถิ่นของฝรั่งเศส 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  
(๓๐ ชม.) 
จัดโดย...สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

๑. นางวรวิมล  รัตนมาล ี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
ภาษาฝรั่งเศส รสัเซีย และอิตาล ี
ส านักภาษาต่างประเทศ 
๒. นายปกรณ์  นวลมณี  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ
ช านาญการ กลุ่มงานภาษา
ฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
๓. นางสาวธนียา  อุมะวิชนี 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส 
รัสเซีย และอิตาลี ส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
๔. นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส 
รัสเซีย และอิตาลี  
ส านักภาษาต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ
๑๙,๐๘๓.๗๕ บาท 

จ านวน ๔ คน  
รวมเป็นเงิน  

๗๖,๓๓๕ บาท 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๑๐) หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง 
ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ระดับช านาญการ
พิเศษที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเป็น 
ระดับเชี่ยวชาญ) ดังนี้  
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
(๒๓๔ ชม.)   
จัดโดย...สถาบันพระปกเกล้า 

จ านวน ๒๐ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวสุภาวดี มงคล
ธรรมกุล ผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งาน (นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ) 
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสถิติ ส านักบริหารงาน
กลาง 
๒. นางสาวเรไร ล าเจียก
วิทยากรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
ส านักวิชาการ 
๓. นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานญัตติ  
ส านักการประชุม   
๔. นางสาวศิริพร พุฒซ้อน 
วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงาน
ติดตามผลการด าเนินงาน 
ส านักก ากับและตรวจสอบ  
 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๘๖,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒๐ คน 

รวมเป็นเงิน 
๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
*เบิกจากงบดูงาน

ต่างประเทศ 
หลักสูตรภายนอก* 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๕. นางอุมาพร สายสุวรรณ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 
๖. นายเจษฎา ช านาญป่า 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(วิทยากรเชี่ยวชาญ)  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การปกครอง  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๗. นางสาวสรญา  
โสภาเจริญวงศ์  
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๓  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๘. นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  
ส านักกฎหมาย 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๙. นายทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์ 
วิทยากรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  
ส านักกฎหมาย 
๑๐. นางสาวนภพร  
ชวรงคกร นิติกรเชี่ยวชาญ 
กลุ่มงานกฎหมาย ๒  
ส านักกฎหมาย   
๑๑. นางปฤษณา อติแพทย์ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
(นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานวิชาการและ 
การพัฒนา ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นางสาวจารุวรรณ  
ชินเขว้า นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๓. นางสาวสุดารัตน์  
ใจอุดม นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ
พิเศษ กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๑๔. นายประจักษ์ สมลา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๑๕. นายสมชาย ชัยเชษฐ์
ด ารงกุล นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ
พิเศษ กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๖. นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานบริหารระบบ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๑๗. นางสาวเกศชนก  
เสียงเปรม วิทยากร 
ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๑๘. นายกวี จันทจิราภา 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๕  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๙. นายธณรัฐ แสนแก้ว 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
(นิติกรช านาญการพิเศษ) 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๖  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๒๐. นายธัชชัย แก้ววารี
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเชี่ยวชาญ กลุ่มงาน
แผนงานและโครงการ 
ส านักนโยบายและแผน 

       ๑๑)  ศึกษาหลักสตูร จิตวทิยาความมั่นคง รุน่ที่ ๑๒๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๑ มีนาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (๕๕๒ ชม.)  
จัดโดย...สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

นางสาวปัทมาภรณ์  ชูสกุล 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 

- ๑๓๔,๒๐๗.๐๐  

       ๑๒)  โครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรด้าน Consulting 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่  ๑๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  (๒๔ ชม.) 
จัดโดย...กรมบัญชีกลาง 

นางสาวจิราวรรณ   
สืบเหล่ารบ นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

- ๔,๘๐๐.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

       ๑๓)  หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ ๗  
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
(๒๐๙ ชม.) จัดโดย...ส านักงาน ก.พ.ร. 

นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร 
ผู้อ านวยการส านัก  
ส านักบริหารงานกลาง 

 ๑๙๐,๐๐๐.๐๐  

       ๑๔)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๒  
ระยะเวลา/สถานที่ 
เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ (๒๐๐ ชม.) 
จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 

๑. นางพัชรวลัย  พินทุเสนีย์ 
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๒. นายอมร  จึงรุ่งฤทธิ์ 
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
กลุ่มงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๓. นายภาคภูมิ  เบี้ยปลูก
นิติกรช านาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา  
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 ค่าใช้จ่ายคนละ 
๖๙,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๓ คน 
รวมเป็นเงิน  

๒๐๗,๐๐๐ บาท 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

       ๑๕)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  รุ่นที่ ๒๔ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ 
(๔๗๔ ชม.) 
จัดโดย...สถาบันพระปกเกล้า 

นายสมใบ  มูลจันที 
ผู้อ านวยการส านัก  
ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล   

 -  

       ๑๖)  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(๔๕๖ ชม.) 
จัดโดย...สถาบันพระปกเกล้า 

นางรักชนก เกสรทอง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
กลุ่มงานรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์  
ส านักงานประธานวุฒิสภา 

 -  

       ๑๗)  อบรมหลักสูตร สืบสวนสอบสวน 
พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๕๐ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
(๓๒๔ ชม.) 
จัดโดย...วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

๑. นางสาวกฤตยา หวังบู่ 
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๒. นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์ 
นิติกรช านาญการ  
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
ส านักกฎหมาย 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๔๐,๖๕๗ บาท 
จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงิน  

๘๑,๓๑๔ บาท 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

      ๑๘)  หลักสูตร สร้างสรรค์งานพิมพ์และสื่อ 
ด้วย Adobe InDesign CC รุ่นที่ ๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่  ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  (๓ วัน) 
จัดโดย...มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

นายทวีทรัพย์   
ประดับดวงจินดา 
นายช่างศิลป์ปฏบิัตงิาน 
กลุ่มงานการพิมพ์  
ส านักการพิมพ ์

 ๔,๕๐๐.๐๐  

       ๑๙) หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที ่ ๑๑ สิงหาคม - ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 
(๘๔ ชม.) 
จัดโดย...สถาบันพระปกเกล้า 

๑. นางธัญญา  ศรีสุพรรณ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๓  
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
๒. นางสาวพรพนา  ปาเฉย
นิติกรช านาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

- ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
 

 

  ๒๐)  หลักสูตร Digital Publishing รุ่นที่ ๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่  ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๓  (๓ วัน) 
จัดโดย...มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

นายณัฐสิทธิ์  ไกยะฝ่าย 
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานบรรณาธิการ 
และเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ส านักการพิมพ์ 

- ๔,๕๐๐.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๒๑)  อบรมหลักสูตร การออกแบบ 
Infographic เพ่ือการสื่อสาร รุ่นที่ ๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่  ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  (๒ วัน) 
จัดโดย...มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

นายวรรณชาติ  สมสกุลนาย
ช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กลุ่ม
งานการพิมพ์  
ส านักการพิมพ์ 
 

- ๓,๕๐๐.๐๐  

  ๒๒)  โครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Advanced  
ด้าน Consulting ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๔ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓  (๖๖ ชม.) 
จัดโดย...กรมบัญชีกลาง 

นางสาวชัญญา   
ชินชัยชนะ นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

- ๗,๑๐๐.๐๐  

  ๒๓)  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒ และ
เสวนาวิชาการเรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
ของส่วนราชการและผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ (๑ วัน) 
จัดโดย...สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ 
แห่งประเทศไทย 
 

๑. นายพุทธิอนันต์  นุ่มนก 
พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส๒ 
กลุ่มงานยานพาหนะ ส านัก
การคลังและงบประมาณ 
๒. นายชัยอนันต์   
พิมพ์ทอง ผู้ดูแลหมวด
สถานที่ระดับ บ๒/หัวหน้า 
กลุ่มงานอาคารและสถานที่  
ส านักบริหารงานกลาง 

 ค่าใช้จ่ายคนละ  
๖๐๐ บาท  

จ านวน ๒ คน 
รวมเป็นเงิน 
๑,๒๐๐ บาท 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๒๔)  อบรมหลักสูตร กฎหมายปกครอง
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่  ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๓ (๓ วัน) 
จัดโดย...มูลนธิิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง 

นางสาวน้ าฝน  ราชสมบัติ 
นิติกรช านาญการ  
กลุ่มงานกฎหมาย ๒  
ส านักกฎหมาย 
 

 ๖,๘๐๐.๐๐  

  
 
 
 

๒๕)  อบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ (๔ วัน) 
จัดโดย...มูลนธิิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง 

นายภัฎ  บพิธนิติกุล 
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงาน
วินัยและเสริมสร้างงานวินัย 
ส านักบริหารงานกลาง  

 ๗,๕๐๐.๐๐  

๘ โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

ครั้งที่ ๑  การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
หลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพ่ือ 
การประชุม (OCC) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓   
จัดโดย...สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์- 
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

๑. นางปัญจพร  สุทธิยงค์ 
นิติกรช านาญการ กลุ่มงาน
กฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย 
๒. นายภีรภัทร์  ดิษฐากรณ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ส านักนโยบายและแผน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๗๓๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐.๐๐ 

(ค่าหนังสือเดินทางฯ ) 
 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ครั้งที่ ๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๓ 
จัดโดย  สถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

นางสาวชลธิชา  มีแสง  
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
ส านักวิชาการ 
 
 

- ค่าเครื่องแต่งตัว  
๙,๐๐๐ บาท 

 

 

  ครั้งที่ ๓  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่น ๑๖/๒๕๖๓  
จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ   
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๗ มกราคม – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย 
ผู้อ านวยการส านัก
ภาษาต่างประเทศ 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

- -  

  - หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง 
ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
(ระดับช านาญการพิเศษที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การประเมินเป็นระดับเชี่ยวชาญ   
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
(๒๓๔ ชม.)  
จัดโดย...สถาบันพระปกเกล้า 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๐ คน 

- ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ 
(ค่าใช้จ่ายคนละ 
๘๖,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒๐ คน) 
*เบิกจากงบดูงาน

ต่างประเทศ 
หลักสูตรภายนอก* 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๙ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑) การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ 
จ านวน ๑ ทุน 

นายการุณย์  พิมพ์สังกุล 
นิติกรช านาญการ   
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
ส านักกรรมาธิการ  ๑ 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๗,๗๗๐.๐๐ 
๑๗๘,๔๗๐.๐๐ 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒  
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
จ านวน ๑ ทุน 

นางสาวลักษณ์นรี  ไชยเดช 
วิทยากรช านาญการ   
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๖   
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

 ๕๒๙,๓๐๐.๐๐  

  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

- หลักสูตรฝึกอบรมการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะโดยรัฐสภา (L'evaIuation 
parIementaire despoIitiques pubIiquese)  
จัดโดย สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา  
(Parliamentary Institute of Cambodia - PIC)  
ร่วมกับสมัชชารัฐสภา แห่งประเทศผู้ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส (I'AssembIèe parIementaire  de Ia 
Francophonie -  APF) 
 

นางวรวิมล รัตนมาลี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ภาษาฝรั่งเศส รัสเซียและ
อิตาลี  
ส านักภาษาต่างประเทศ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  
 
 

ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

    

  - หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับบุคลากร
ระดับผู้บริหารเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบ 
ของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร (An Overview 
of Parliamentary Responsibilities : 
Strengthening the Institutions)  
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(หมายเหตุ : โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือ
เดินทางราชการ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท)  
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑. นางนวนันท์ เนติธนากูล 
ผู้อ านวยการส านักงาน
ประธานวุฒิสภา  
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
๒. นางสาวสุพัตรา 
วรรณศิริกุล  
ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ 
ส านักการพิมพ์ 

- -  

๑๐ โครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทย 
กับต่างประเทศ 

หมายเหตุ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้ประสานงานไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและ 
ได้การตอบรับแล้ว ซ่ึงภายหลังได้รับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ขอยกเลิกการจัด
โครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์สาธารณรัฐ
เกาหลีและประเทศต่างๆ มีการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๑ โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 

๑๑.๑ กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การขับเคลื่อนความผาสุกคุณภาพชีวิตและความ
ผูกพันของบุคลากร 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๖ – วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
 
 

๑. คณะท างานจัดท าและ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
ด าเนินการตามแผน
เสริมสร้างความผาสุก 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความผูกพันของบุคลากร
ส านักงานฯ รวมจ านวน ๔๒ 
คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๓๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๓ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๑๑.๒ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความ
สมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการท างาน  
(Work - Life Balance) 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่มีอายุ 
๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๕๑ คน 
มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน ๔๕ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๙๙๐.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(ผ่านระบบสื่อออนไลน์ - ระบบ Webex 
Meeting) ให้แก่ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่  
และบุคลากรในสังกัดรัฐสภา (สว. ๒๑๑ คน  
และ สผ. ๓๐๐ คน) รวมจ านวน ๕๑๑ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๐.๕ วัน) 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๑๕ นาฬิกา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๒๖๐ คน 

๓๘,๐๐๐ ๓.๖๐๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 

๑๓ โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมหลักเพ่ือน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 

๑๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ : การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร
จ าขึ้นใจ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรกับภารกิจวุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมริมแม่น้ าเจ้าพระยา ๔๐๑ 
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาเกียกกาย  

ผู้บริหารส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๒๖ คน  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐ 

๑๖๘,๔๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

๕๐,๘๘๕.๐๐ 
๑๕,๗๒๕.๐๐ 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ๑๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม” 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ   

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นจิต
อาสา จ านวน ๑๐๐ คน 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น  
รุ่น ละ ๕๐ คน  ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 

๖๓,๔๐๐ ๑๓,๑๖๐.๐๐  

  ๑๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ : วัฒนธรรมองค์กรกับ 
การขับเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราค ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา   
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
จ านวน ๘๐ คน  คน ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 

๗๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐  

๑๔ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐสภา 

๑๔.๑ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๔๕๐ คน โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 
๓ รุ่นๆ ละ ๑๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๓๑,๑๐๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น 
จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 

ประกอบด้วย 
๑. คณะท างานขับเคลื่อน
องค์กร STRONG  
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของแต่ละส านัก/กลุ่มงาน 
๒. ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ-
เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน ๔๓๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖ 

   

  ๑๔.๒ การศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การส่งเสริม
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ” 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑๐๐ คน โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น  
๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน
ประกอบด้วย 

๑๑๐,๐๐๐ ๗๔,๓๑๐.๐๐  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 

๑. บุคลากรผู้เคยได้รับ 
การเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัล
ปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมดีเด่นของแต่ละ
ส านัก/กลุ่มตรวจสอบภายใน 
จ านวนส านัก/กลุ่มละ ๔ คน 
๒. คณะท างานขับเคลื่อน
องค์กร STRONG พอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของทุกส านัก/
กลุ่ม (ซึ่งมีภารกิจในการ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาของ 
แตล่ะส านัก และ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน) 
จ านวนส านัก/ 
กลุ่มละ ๑ คน 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑๕ โครงการคัดเลือกและเชิด
ชูเกียรติการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

๑๕.๑ กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น 
ระยะเวลา/สถานที่ 
- ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือได้รับ 
การคัดเลือกเป็นบุคลากร 
ผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๔๕ คน 

๒๑๔,๕๐๐ ๑๒๒,๑๙๖.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๑๕.๒ กิจกรรมคัดเลือกส านักที่มีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
และความโปร่งใส 
ระยะเวลา/สถานที่ 
- ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น ดังนี้ 
ประเภทวิชาการ 
๑. น.ส.ดวงหทัย  แก้วสกุล  
วิทยากรช านาญการ  
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย
และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
ประเภททั่วไป  
๒. นายอดิศร  สุวรรณผ่องใส  
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ช านาญงาน  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

กลุ่มงานสื่อมวลชน  
ส านักประชาสัมพันธ์ 
ประเภทพนักงานราชการ 
๓. นายทักษิณ  เครือบุญ  
นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์  
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 
ประเภทลูกจ้าง 
๔. นายบุญเสริม  ยอดราช  
พนักงานขับรถยนต์  
กลุ่มงานยานพาหนะ  
ส านักการคลังและ
งบประมาณ  
     และมีส านักท่ีเข้าร่วม
คัดเลือกส านักท่ีมีผลงาน
ด้านการส่งเสริมตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและ 
ความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งปรากฏผล
การคัดเลือก ดังนี้  
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๑. รางวัลระดับดีเด่น   
คือ ส านักการพิมพ์ 
๒. รางวัลระดับดีมาก   
คือ ส านักกรรมาธิการ ๒  
๓. ระดับระดับดี คือ ส านัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ๑๕.๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม : 
เชิดชูผู้ยึดมั่นและส านัก (Morality & Ethics Day) 
และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติโล่ยกย่องประกาศ
เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ดีเด่นและส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๖ (สผ.)  
อาคารรัฐสภา 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จ านวน ๓๐๐ คน 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๘๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓ 

   

๑๖ โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใส 

๑๖.๑ การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้บริหารและคณะขับเคลื่อน
องค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ 

๑๑,๐๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  ระยะเวลา/สถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ านวน ๒๐๐ คน 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จ านวน ๑๘๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ 

  ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ๑๖.๒ กิจกรรมการเพ่ิมและพัฒนา EQ  
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ 

ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ต าแหน่ง
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
จ านวน ๑๓๔ คน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ รุ่น ซึ่งมีผู้ผ่าน
การฝึกอบรม จ านวน ๑๒๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 

๒๔๒,๙๐๐ ๔๖,๘๘๐.๐๐  

๑๗ โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- กิจกรรมการบรรยายและศึกษาดูงาน 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ก าหนดจัด : ๓ รุ่น ๆ ละ ๓ ชัว่โมง ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ผู้บริหารระดับส านักข้ึนไป 
และข้าราชการที่มิได้ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งาน (ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ช านาญการพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)  

๑๙,๓๐๐ ๑๖,๓๐๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

จ านวน ๑๖๗ คน ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๑๖๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๐ 
 

 

๑๘ โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลา/สถานที่ 
รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา 
ณ บริษัทบาธรูม ดีไซน์ ไอ-สภา จ ากัด  
จังหวัดปทุมธานี  
รุ่นที่ ๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยาย 
ให้ความรู้ หัวข้อ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนให้กับบุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ ๒ ดังนี้ 
 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประเภท
ทัว่ไป ระดับช านาญงาน 
จ านวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น 
๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน  
รุ่นที่ ๑ จ านวน ๕๐ คน  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน ๔๗ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔ 
รุ่นที่ ๒ จ านวน ๕๐ คน  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน ๕๐ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๗๑,๘๐๐ ๑๑,๓๘๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

ระยะเวลา/สถานที ่  
วันศุกร์ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคาร 
สุขประพฤติ   

 โครงการนอกแผน      
๑. โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การบรรยายและฝึกปฏิบัติพัฒนาด้านจิตใจ 
ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักการของ
พระพรมมงคลญาณ(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินฺธโร) รุ่นที่ ๘ 
ด าเนินการต่อเนื่องในภาคเรียนที่ ๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม – วันศุกร์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (จ านวน ๕๐ ครั้ง)  
ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ 
อาคารสุขประพฤติ  

สมาชิกวุฒิสภา และ
บุคลากรส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๖ คน 
 

- ๒๕,๒๘๐.๐๐ 
 

แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๔ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

๒ โครงการพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาจีนส าหรับ
สมาชิกวุฒิสภา 
 

ระยะเวลา/สถานที่ 
จัดอบรมทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายหมาย ๒๕๐๑ ชั้น ๒๕ 
อาคารสุขประพฤติ 
ครั้งที่ ๑ อบรม จ านวน ๑๔ ครั้ง 
ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ –  
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที ่๒ อบรม จ านวน ๑๗ ครั้ง 
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – วันที่ ๑๖  
กันยายน ๒๕๖๓ 

สมาชิกวุฒิสภา 
จ านวน ๒๕ คน 

- ๖๗,๕๙๐.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๓ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเป็น
ข้าราชการที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หลักสูตร “การเปน็ขา้ราชการที่ด”ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุน่ที่ ๑ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่๑๒ – วันพธุที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒๐ อาคารทิปโก ้ 
และวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ – วันศุกร์ที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเดอะฮอร์ทช ูพอยท์ รีสอร์ท 
แอนด์  คันทรีคลบั จังหวดัชลบุรี 

ข้าราชการที่ได้รับ 
การบรรจุใหม่  
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑๐ คน 

- ๓๒๙,๗๙๑.๐๐ แผนปฏบิตัิการ สนง. 
แนวทางการพัฒนา 
ที่ ๓.๒ 
ยุทธศาสตร ์ก.ร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
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ล าดบั โครงการ ระละเอยีดการด าเนนิงาน กลุม่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ความสอดคลอ้ง 
ตามแผน ตามจรงิ 

  หลักสูตร “การเปน็ขา้ราชการที่ด”ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุน่ที่ ๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมในห้องเรียน และ 
ผ่านระบบออนไลน์ (App Webex Meeting) 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘  – วันอังคารที่ ๑๙  
พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา เกียกกาย  
และห้องอบรม Webex Meeting 
ณ ห้องปฏิบัติการอบรมออนไลน์ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติให้แก่
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาร่วมกันนอกสถานที ่
ระหว่างวันศุกรท่ี์ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวดัเพชรบุร ี

ข้าราชการที่ได้รับ 
การบรรจุใหม่  
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๙๐ คน 

   

 



 
 
 


