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ค ำน ำ 
 

ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร ภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับกำรจัดสรร โดยได้พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ซึ่ งประกอบด้วย นโยบำยของประธำนวุฒิ สภำ 
และเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
และปัจจัยสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำร
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นขององค์กร 
ผู้รับบริกำรและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย และกำรพัฒนำบุคลำกำร 
ในกำรสนับสนุนกำรติดตำม เสนอแนะ และกำรเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป รวมทั้ง
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน และกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำนฯ  
มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน กำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยและกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ตลอดจนถึงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต แรงจูงใจในกำรท ำงำน 
และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อควำมผูกพันองค์กร 

บัดนี้ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลดังกล่ำว ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรและกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน ๒๗ โครงกำร 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ครอบคลุมทุกประเภทและทุกระดับ 
เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีทักษะภำษำอังกฤษ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ได้ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กร สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลง
และสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

๑. หลกักำรและเหตผุล 

 ทรัพยำกรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ต่อกำรปฏิบัติงำนทุกประเภท  ดังนั้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจึงถูกก ำหนดให้เป็นนโยบำย 
ที่มีควำมส ำคัญและจัดเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ดังจะเห็นได้จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)1 ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ทุนมนุษย์โดยให้ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ดังนั้น กำรพัฒนำ  
ในระยะยำวจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้อง 
พัฒนำคนให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัว  
เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เมื่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วและซับซ้อนมำกขึ้น กำรบริหำรงำนในองค์กำรต่ำงๆ จึงเน้น 
ที่ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นส ำคัญ ในอันที่จะปรับตัวให้ทันกับ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของชำติ 
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ในกำรเป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ 
เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักนำนฯ โดยถือ
เป็นทรัพยำกรส ำคัญที่น ำยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น ส ำนักงำนฯ  
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องควบคู่กับ 
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใส กำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในภำครัฐ รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริมแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมผูกพัน 
ต่อองค์กร ตลอดจนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรส่งเสริมให้บุคลำกร 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือรองรับกับกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ และสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่ำงรวดเร็ว อันจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้ก ำหนดหน้ำที่ 
และอ ำนำจเพ่ิมเติมตำมบทเฉพำะกำล2 (มำตรำ ๒๗๐) โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรติดตำม เสนอแนะ 
และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำ 
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๔ ส ำนักงำนฯ จึงได้มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญ 
ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในเรื่องดังกล่ำวโดยตรง  
เพื่อรองรับกับกำรปฏิบัติงำนให้กับสมำชิกวุฒิสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

                                        
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ๖๕ 
๒ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐, ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบตัิหน้ำที่ส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำนติิบัญญัติแห่งชำต,ิ ๑๗๔ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำและเพ่ิมพูนศักยภำพของบุคลำกร 
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๒.๒. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๒.๔ เพื่อสง่เสรมิคุณภำพชีวติ ควำมผกูพันและแรงจงูใจในกำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกร  

๓. ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร 

 ผู้บริหำรระดับสูง  
 ๑. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร และก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจน 
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ๒. สนับสนุนงบประมำณที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล                                                     

 ผู้บังคับบัญชำในสำยงำน 
 ๑ . ผู้บังคับบัญชำทุกระดับให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำตนเอง และมีมำตรกำรกระตุ้น 
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตระหนักและสนใจพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้บังคับบัญชำต้องพัฒนำ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและ
พิจำรณำว่ำบุคคลใดควรได้รับกำรพัฒนำ/ฝึกอบรมด้ำนใด และด ำเนินกำรพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้บังคับบัญชำให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 ๔. ผู้บังคับบัญชำเปิดโอกำสให้ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ แสดงควำมคิดเห็นหรือน ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
พัฒนำหรือปรับปรุงงำน โดยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ตำมสมควร 

 บุคลำกร 
 ๑. บุคลำกรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองตลอดเวลำ 
 ๒. บุคลำกรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
 ๓. บุคลำกรต้องให้ควำมสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
 ๔. บุคลำกรเป็นผู้มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๑. ควำมพร้อมของอุปกรณ์กำรสื่อสำร ได้แก่ Smart Phone, Tablet, Ipad เป็นต้น 
๒. เครือข่ำยระบบกำรสื่อสำร ได้แก่เครือข่ำยโทรศัพท์มือมือ หรือสัญญำณ Internet 
๓. โปรแกรม/แอปพลิเคชัน เพ่ือใช้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือระบบกำรประชุม

ออนไลน์ ได้แก่ แอปพลิเคชั่น WebEX Meeting หรือแอปพลิเคชั่น ZOOM  
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๔. ประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดร้บั 
๔.๑ มีแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุน
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๔.๒ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.๓ บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส สำมำรถปฏิบัติงำน 
โดยยึดถือหลักประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๔.๔ บุคลำกรได้เรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงกำรตระหนักถึง
กำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในภำครัฐ 

๔.๕ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมผูกพันและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกส ำคัญเพ่ือขับเคลื่อนทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนฯ ให้บรรลเุป้ำหมำย 
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บทที ่๒ 
กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกร 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ของส ำนักงำนฯ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนฯ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร โดยกำรวิ เครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูง ได้แก่ ประธำนวุฒิสภำ และเลขำธิกำรวุฒิสภำ หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้แผนพัฒนำบุคลำกรได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับแผนงำนต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
และควำมคิดเห็นของบุคลำกร รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  
แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนถึงผลกระทบกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของส ำนักงำนฯ ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทย 
ในปัจจุบัน ซึ่งแผนปฏบิัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ได้จัดท ำขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนฯ ส ำหรับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำโดยตรง และหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนฯ  
ทุกหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดัน 
กำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย 

โดยข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
 สภำพแวดลอ้มภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)  
 ๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  
  ๒. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
 ๓.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 ๔. หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 ๕. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  - แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   
  - แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
 - แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 - แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและส ำนักพอเพียงต้ำนทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 - แผนสร้ำงเสริมควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 - แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 



๕ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๖. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 

- ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กันยำย ๒๕๖๑)  
 ๗. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๙. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
สภำพแวดลอ้มภำยนอก (External Environment) 

 ๑๐. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
- ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
- กำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสอดคลอ้ง ประเดน็มุง่เนน้ในกำรพฒันำบคุลำกร 

ควำมสอดคลอ้งกบักำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บุคลำกรมสีมรรนถะสงู มคีวำมทนัสมัย 
และทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง 

กำรพฒันำบุคลำกรใหเ้กดิประสทิธภิำพ 
ประสทิธผิล และควำมคุม้คำ่ 

บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรประยุกตใ์ชร้ะบบ
ดจิิทลัเพือ่สนับสนนุกำรท ำงำนได้อยำ่งมี

ประสทิธภิำพ 

มผีู้น ำกำรเปลีย่นแปลงทีส่ำมำรถขับเคลื่อน 
วสิยัทัศน ์พนัธกจิในบรรลเุปำ้หมำย 

บุคลำกรยดึมั่นหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 
ปลอดกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

พัฒนำคณุภำพชวีติกำรท ำงำนของบคุลำกรใหม้ี
ควำมสุขตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 

และมจีติส ำนึกต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศำสตรช์ำต ิ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนกำรปฏริปูประเทศ 

นโยบำยรฐับำลให้ควำมส ำคญั 
ไดแ้ก ่Thailand 4.0 

หนำ้ทีแ่ละอ ำนำจของวฒุสิภำตำม
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

แผนปฏบิตัิกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วฒุสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
ของสว่นรำชกำรสงักัดรฐัสภำ ฉบบัที ่๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

กำรตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำร 
ขององค์กรและผูร้บับริกำร 



๗ 

 
 

แนวทางการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ ำนวน ๒๗ โครงกำร 
(๓๑ หลักสูตร/กิจกรรม) 
 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของโครงการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณของโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ขอ้มลูในการวเิคราะห ์

แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ  

พ.ศ. 256๓ – 256๕ 
เร่ืองที่ ๑ ยกระดับการสนับสนนุงาน
ด้านนิติบัญญตั ิ
เร่ืองที่ ๒ พัฒนางานดา้นการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศและการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เร่ืองที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริหารเชิงรุกและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เร่ืองที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง 
เร่ืองที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ประธานวุฒสิภา 
 เลขาธิการวุฒิสภา 

การเชื่อมโยงการประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการสู่การพฒันาบคุลากร 

 การน าผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) และการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากร ไปใช้เปน็ข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

ระบบการบรหิารงานบคุคล 
 ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ 
 ระบบสบืทอดต าแหน่งนักบริหาร 
 ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง 
 ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ 
ทีจ่ าเปน็ในการปฏบิตังิานที ่ก.ร. ก าหนด 

 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
ยุทธศาสตร ์
๑. ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยดึหลัก
ธรรมาภิบาล 
๒. ขับเคลื่อนและผลักดนัให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้ายนืหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง 
๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เปน็ผู้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน า
เทคโนโลยีมาสนับสนนุภารกิจดา้น
กระบวนการนติิบัญญัติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๔. สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

แผนยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่น 
และผลกัดนัการปฏบิตัติามประมวล

จรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ฯ  

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิและสงัคม  

๑. การฝึกอบรมและสัมมนา ๓,๙๗๙,๙๐๐ บาท 
๒. ทุนการศึกษา ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. การพัฒนาบุคลากร ณ ตา่งประเทศ ๑,๘๗๕,๐๐๐บาท 
๔. การแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ๗๕๐,๐๐๐บาท 

งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
จ านวน ๘,๗๐๔,๙๐๐ บาท 

แผนพฒันาบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนปฏบิตักิาร แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียน  

กำรเสริมสร้ำงควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต และควำมผูกพันของบุคลำกร 

กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

กำรพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกร 

หนา้ทีแ่ละอ านาจของวฒุสิภาตาม
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ี
แผนปฏริปูประเทศ 

นโยบายรฐับาล Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลส ารวจความพึงพอใจต่อผูร้บับรกิาร 



๘ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment) 

 ๑. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง 

ประธำนวุฒิสภำ (ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย) 
๑. ขอให้สืบสำนพระบรมรำโชวำท และน ำหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักในกำรด ำรงตน ยืดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ ใช้ควำมรู้  
ในหลักวิชำกำรที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลและเป็นธรรม 

๒. ขอให้เตรียมควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพ่ือรองรับภำรกิจ ตำมรัฐธรรมนูญในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ  
และภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำ
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

๓. ขอให้เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง  
ในระบบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในฐำนะพลเมืองที่ดี 

๔. ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจะต้องย้ำยสถำนที่ท ำกำร 
ไปยังอำคำรรัฐสภำ (เกียกำย) จึงขอให้ทุกท่ำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำร
ปฏิบัติงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรป้องกำรมลพิษ รวมทั้ง กำรใช้ทรัพยำกร และพลังงำน  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีสภำพแวดล้อม
ในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 

ผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๑. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำฉบับใหม่ ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญ  

และค ำนึงถึงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำทักษะและควำมรู้  

ทั้งด้ำนวิชำกำร กฎหมำย และในเรื่องของกำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ข้ำรำชกำรทุกระดับ
สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นบุคลำกรที่ดี เก่ง 
มีคุณภำพ และมีควำมสุข 

๓. ยกระดับกำรปฏิบัติงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอันจะส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์องค์กร 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  
โดยกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นมืออำชีพทั้งด้ำนวิชำกำร 
และกฎหมำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด 
กำรปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรเรียนรู้  
กำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพัน



๙ 
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ในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกร และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุน
กำรตรำพระรำชบัญญัติและภำรกิจต่ำงๆ ของส ำนักงำนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ

เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
สมรรถนะสูง  
ควำมหมำย : ระบบงำนดี (แผนงำน แผนเงิน แผนคน) มีคนเก่งที่มีองค์ควำมรู้และควำม

เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนสูง คนดี เป็นผู้ที่สำมำรถเชื่อถือไว้วำงใจได้ มีสุขภำวะที่ดีและมีธรรมำภิบำล 
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ทุกขั้นตอน ทันสมัย บุคลำกรต้องมีทักษะกำรใช้ดิจิทัล โดยมีกำรคิดวิเครำะห์
และสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน และสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ มีกำรบูรณำกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
รวมทั้งมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

สนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำ 
ควำมหมำย : หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ ภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติของ

วุฒิสภำบรรลุส ำเร็จตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญอันส่งผลให้ประชำชนและประเทศชำติ มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
ควำมหมำย : กระบวนกำรทำงนิติบัญญัติมีประสิทธิภำพสูงและโปร่งใสประเทศชำติมีกฎหมำย 

ที่เหมำะสมและทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอันส่งผลให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ 
๒. สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะและเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำรด ำเนินกำร

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
๓. ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวิชำกำรของวุฒิสภำ 
๔. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลและทันต่อ  

กำรเปลี่ยนแปลง 
๕. พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แผนปฏิบัติรำชกำรและแนวทำงกำรพัฒนำ 
เรื่องที่ ๑ ยกระดับกำรสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๑ ยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยงำนด้ำนวิชำกำรและข้อมูลกำรวิจัยให้เป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 
๑.๒ พัฒนำเครือข่ำย และควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนงำนวุฒิสภำ 
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เรื่องที่ ๒ พัฒนำงำนด้ำนกำรติดตำมเสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
ประเทศและกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
- พัฒนำกลไกกำรสนบัสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกจิของวุฒสิภำในกำรตดิตำม เสนอแนะ และ

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
เรื่องที่ ๓ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเชิงรุก

และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๓.๑ พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดรับและสนับสนุนภำรกิจขององค์กรทั้งใน

ปัจจุบันและอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๓.๒ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพขับเคลื่อนยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย 
๓.๓ สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรทั้งสภำพแวดล้อมและ

บรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 
๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรม เพื่อให้เอื้อต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ขององค์กร 
เรื่องที่ ๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๔.๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
๔.๒ ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
๔.๓ พัฒนำระบบงำนและฐำนข้อมูลโดยมีกำรบูรณำกำร กำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน 

เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น Digital Senate 
เรื่องที่ ๕ พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๕.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องต่อกำรเมืองกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย 

๕.๒ จัดท ำสื่อเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชำชนผ่ำนหน่วยงำนและช่องทำงต่ำงๆ 

๕.๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของวุฒิสภำ 

วัฒนธรรมองค์กรและค่ำนิยมหลัก 
๑. สำมัคคีมีวินัย  
๒. สุจริตโปร่งใส 
๓. รอบรู้งำนสภำ 
๔. มีจิตอำสำ 
๕. มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนฯ ดังกล่ำว ได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่ง 
ในเรื่องท่ี ๓ เกี่ยวกับพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริหำร  
เชิงรุกและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  ดังนั้น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับเรื่องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ดังกล่ำว เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและสำมำรถผลักดันควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
รวมถึงกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓. ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของสว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ ฉบบัที ่๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

อ.ก.ร. เฉพำะกิจ ได้ศึกษำและจัดท ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำและคณะท ำงำนศึกษำและจัดท ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำได้รวบรวมประเด็นปัจจัยต่ำงๆ กอปรกับผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ผ่ำนมำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน 
น ำมำด ำเนินกำรศึกษำ ทบทวน วิเครำะห์ และจัดท ำเป็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ส ำหรับกำรบังคับใช้เป็นระยะเวลำ ๕ ปี เพ่ือก ำหนด
กรอบทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ให้สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติภำรกิจหลักด้ำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ รวมทั้งสำมำรถรองรับสภำพแวดล้อม 
และบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง สร้ำงบุคลำกรของรัฐสภำให้เป็นบุคลำกรท่ีทันสมัย อีกทั้งเป็นคนดี  
คนเก่ง สำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสำมำรถรองรับ  
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ที่มีควำมสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 วสิยัทศัน ์

 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

 พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

๒. ขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินกำรดำ้นคณุธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร 

๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีศักยภำพสูง 

๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปำ้ประสงค ์  
๑. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก ยึดหลักธรรมำภิบำล รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๒. ทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม มำตรฐำนทำงจริยธรรม และวินัยข้ำรำชกำร 
๓. ทรัพยำกรบุคคลมีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง น ำระบบเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกิจ  

ด้ำนนิติบัญญัติ 



๑๒ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. ทรัพยำกรบุคคลมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุข ควำมสมดุล รักและผูกพันต่อองค์กร 

  ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสรมิระบบกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพยึดหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยี 

มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุลตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องและสนับสนุนควำมส ำเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่ก ำหนด ซึ่งโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ที่ก ำหนด มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์  
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำฯ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยยึดถือ
ผลงำนเป็นหลักตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สำมำรถปฏิบัติภำรกิจของรัฐสภำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมเชี่ยวชำญมีศักยภำพสูง ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้มีควำมสุขตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐3 

หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ 

มำตรำ ๒๕๗ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำ  
ด้ำนจิตใจ 

(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
(๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและ 

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

 
                                        

3 ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐, ๑๑๕ 



๑๓ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วฒุสิภำตำมบทเฉพำะกำล4 
ส ำหรับวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลนั้น นอกจำกจะมีหน้ำที่และอ ำนำจเช่นเดียวกับวุฒิสภำ  

ตำมบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้เพิ่มหน้ำที่และอ ำนำจโดยเฉพำะ ดังนี้ 
- กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรดักำรปฏิรปูประเทศ (มำตรำ ๒๗๐) 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล 
มีหน้ำที่และอ ำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖ 
กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง
ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบ ทุก ๓ เดือน ด้วย 

- กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิเพื่อด ำเนนิกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรปูประเทศ 
(มำตรำ ๒๗๐)  

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗๐ บัญญัติว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้น
เพื่อด ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจำรณำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้น เพ่ือด ำเนินกำรตำม
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธำนรัฐสภำทรำบพร้อมกับกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น 

 ๕. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.๑ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ 

แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ นโยบำยผู้บริหำรระดับสูง สภำวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ 
กำรด ำเนินงำนขององค์กร และเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management : KM) ให้หน่วยงำนได้ยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน โดยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 
และรองรับต่อต่อสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร คือควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร และควำมรู้ที่ช่วย
แก้ปัญหำหรือด ำเนินกำรในเรื่องที่ส ำคัญเร่งด่วนขององค์กร โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในกำร
วิเครำะห์ รวบรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติที่ดี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ และ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง มีกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อน ำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งสนับสนุนกำรบรรลุยุทธศำสตร์และกำรให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้น โดยได้มีแนว
ทำงกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยก ำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ฯ ดังนี้ 

 

                                        
4 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, หนำ้ที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนญู ,สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒  

จำก https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/hr/role62.pdf, หน้ำ ๑๐-๑๑ 

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/hr/role62.pdf


๑๔ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. วิเครำะห์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อองค์กร 
๑.๑ สนับสนุนยุทธศำสตร์องค์กร 

- จ ำเป็นต่องำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
- จ ำเป็นต่อกำรแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนส ำคัญ และควรเป็น

กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร 
- สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดส ำคัญของขององค์กร 

๑.๒ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 - จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรท ำงำนที่ส่งผลประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร 
 - สอดคล้องกับประเด็นกำรปรับปรุงควำมพึงพอใจเร่งด่วน ๕ ประเด็น 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 กำรประชำสัมพันธ์องค์กร 
 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนนิติบัญญัติ 
 งำนด้ำนวิชำกำร 
 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 

๑.๓ เรื่องส ำคัญเร่งด่วนหรือปัญหำส ำคัญขององค์กร 
 - จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรในเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบันและเตรียมควำมพร้อม 
 ในอนำคต 
 - ปัญหำส ำคัญเร่งด่วนขององค์กร 

๒. จัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 
- คน / กระบวนกำร /เทคโนโลยีกำรจัดกำร 
- กำรบ่งชี้ควำมรู้ / กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ /กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ / 

กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ / กำรเข้ำถึงควำมรู้ / กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ / กำรเรียนรู้ 
- ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

ระหว่ำงบุคลำกร และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเชื่อมโยง จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนำกำรท ำงำน 

๓. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ควำมรู้ 
- ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือกำรเรียนรู้เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรควำมรู้ เช่น กำรพัฒนำงำน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรตัดสินใจ กำรปรับหรือวำงแผนกลยุทธ์และ
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มองค์กรเป็นต้น 

ดังนั้น กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ . ๒๕๖๔ ได้ จัดกำรควำมรู้ที่ จ ำเป็ นต่ อกำรสนับสนุ นภำรกิ จและยุทธศำสตร์ขององค์ กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย และมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ในการ
ต่อยอดองค์ความรู้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร เพ่ือพัฒนำ
ไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  

 
 



๑๕ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๒ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ทิศทำงกำรท ำงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของสถำบันนิติบัญญัติ และมีพันธกิจ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนสถำบันนิติบัญญัติในกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนตำมบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ กฎบัตรอำเซียนและพันธกรณีของรัฐสมำชิกอำเซียน และกำรแสดงบทบำทของรัฐสภำ
ในเวทีประชำคมอำเซียนและรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 

๒. ขับเคลื่อนงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำเพ่ือให้เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนประชำคมอำเซียน และด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกฎหมำยให้ครอบคลุมสำมเสำหลักประชำคม
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยในส่วนของกฎหมำย ได้แก่ กฎหมำยภำยใน กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
กฎหมำยในอำเซียน และกำรบูรณำกำรกฎหมำย 

๓. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนประชำคมอำเซียนกับองค์กรเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนขยำยขอบเขตควำมร่วมมือที่มีอยู่เดิม 

๔. ยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ด้ำนนโยบำย 
และภำษำอังกฤษ ภำษำอำเซียนแก่ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลควำมรู้
ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ ได้ก ำหนดประเด็นเชิงยุทธศำสตร์  
ที่ส ำคัญไว้ ๔ ประกำร ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและยกระดับโครงสร้ำง ระบบงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของ
รัฐสภำ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติในด้ำนประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้รัฐสภำมีศูนย์สำรสนเทศด้ำนประชำคมอำเซยีน กำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำเครือข่ำยด้ำนประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของข้ำรำชกำรรัฐสภำให้มีสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนประชำคมอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำรในกำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องประชำคมอำเซียนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

๕.๓ แผนยุทธศำสตรก์ำรขบัเคลือ่นและผลกัดนักำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 คณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและ
ผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำปฏิบัติ  
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำมีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ และกำรใช้กลไกและระบบกำรบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม เพ่ือให้กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดไว้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  
๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 



๑๖ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำและปรับปรุง ระบบ กลไก มำตรกำร และแนวทำง 
ในกำรขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 เป้ำประสงค์หลัก : วำงระเบียบ แนวทำง หรือมำตรกำรจ ำเป็นที่สนับสนุนต่อกำรใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 เป้ำประสงค์หลัก : สร้ำงกระบวนกำรที่สนับสนุนให้เกิดบุคคลแบบอย่ำงที่ยึดมั่น 
และปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและตอบสนองกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 เป้ำประสงค์หลัก  : สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมทั้งภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร 
สังกัดรัฐสภำเพื่อสนับสนนุกำรขบัเคลือ่นและกำรยอมรับ เชื่อถือต่อองค์กรและบุคลำกรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำฐำนข้อมูลวิชำกำรและพฤติกรรมทำงจริยธรรม 
 เป้ำประสงค์หลัก : สร้ำงฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรและพฤติกรรมทำงจริยธรรมเพ่ือ
ตอบสนองกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

 ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำร
และระดับผู้บังคับบัญชำของส ำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงำน จะต้องให้ควำมส ำคัญและเป็นแบบอย่ำงที่ ดี  
โดยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด  
กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมในส ำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงำน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ำยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในกำรมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 

๕.๔ แผนปฏบิตักิำรขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์รและส ำนกัพอเพียงตำ้นทจุรติของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔5 

วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนกลไกเชิงนำมธรรมในกำรขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งมำจำก
แรงผลักดันภำยในของบุคคลที่จะแสดงถึงลักษณะส ำคัญ ภำพลักษณ์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขอ ง
องค์กร แสดงถึงแนวทำงกำรท ำงำน แนวคิดและทัศนคติของบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนองค์กร 
ไปสู่ทิศทำงเดียวกัน มีองค์กรใหญ่จ ำนวนไม่น้อยที่ใช้วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่น่ำจดจ ำและตอกย้ ำ หัวใจส ำคัญขององค์กร  
ให้บุคลำกรตระหนัก และปฏิบัติจนสำมำรถปรำกฎลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับในสำยตำสำธำรณชน  
อำทิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย มีอัตลักษณ์ของกำรเป็นองค์กรซื่อตรง รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ท ำได้จริง  
ระวังตัว ตื่นตัว ร่วมมือ และประสำนงำนอย่ำงเข้ำใจ ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่ำวเป็นวัฒนธรรม องค์กร 
ที่สำธำรณชนได้รับรู้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ
                                        

๕ คณะกรรมกำรส่งเสรมิ สนับสนนุ กำรด ำเนินกำรด้ำนคณุธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒, แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและส ำนักพอเพียง 
ต้ำนทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔, หน้ำ ๑ – ๔ 



๑๗ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวอย่ำงบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้เน้นประเด็นกำรสร้ำงนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ส ำคัญ ดังนั้นจะได้เห็นบุคลำกรของบริษัท ท ำกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรขยำยบริษัทในเครืออย่ำงสม่ ำเสมอ หรือตัวอย่ำงบริษัท Google ซึ่งมีชื่อเสียงดัง 
ในด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรสื่อสำรและฐำนข้อมูล ก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นควำมคิด
สร้ำงสรรค์ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน ท ำให้สำมำรถตอบค ำถำมต่ำงๆ แก่สังคมภำยนอกได้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรที่ใช้เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยองค์กร และเชื่อมโยงไปถึงแนวทำงปฏิบัติภำรกิจของบุคลำกร 
ท ำให้สมำชิกในองค์กรมีกรอบแนวคิดร่วมกัน และเกิดกำรพัฒนำทัศนคติร่วมกันอันหมำยถึงกำรสะท้อน 
กำรปรับตัวของบุคลำกรให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมภำยนอก และองค์กรเริ่มเชื่อมโยงกับสังคมและ
ประเทศชำติมำกขึ้น 

นอกจำกนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังมีควำมส ำคัญในกำรประสมประสำนภำยใน ( Internal 
integration) ให้มีทัศนคติเดียวกัน มีค่ำนิยมเดียวกัน จนน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นพฤติกรรมตำมที่องค์กร
พึงประสงค์ โดยมีกระบวนกำรของกำรประสมประสำนภำยใน เริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์โดยกำรรวบรวมควำมคิดเห็นของแต่ละบุคคล กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์หรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในรูปแบบของโครงกำร/
กิจกรรม ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้วัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
“สำมัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งำนสภำ มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์” 

ควำมหมำยของวฒันธรรมองคก์รของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ดงันี ้
“สำมคัคมีวีนิยั สจุรติโปรง่ใส รอบรูง้ำนสภำ มจีติอำสำ มุง่งำนสภำสมัฤทธิ์” 

สำมัคคมีีวนิัย หมำยถงึ 
- กำรประพฤติตนสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และต้องช่วยเหลือกันในกำร

ปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 

- ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

สุจริตโปรง่ใส หมำยถึง 
- กำรปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำรด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม 
- กำรรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติรำชกำรกับฝ่ำยนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งมีทั้ งข้อมูล 

ที่เปิดเผย และ “ลับ” ดังนั้น จึงควรปฏิบัติรำชกำรตำมระเบียบ กฎหมำย 
รอบรูง้ำนสภำ (intelligence & Expert) หมำยถึง 
- มีควำมฉลำด รอบรู้ มีควำมรู้เกี่ยวกับวงงำนรัฐสภำและเชี่ยวชำญในงำนที่เกี่ยวข้อง 
- กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร และ

ปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

- สนใจและรับทรำบเหตุกำรณ์เคลื่อนไหวอันอำจเป็นภยันตรำยต่อประเทศชำติ และ
ต้องป้องกันภยันตรำย ซึ่งบังเกิดแก่ประเทศชำติจนเต็มควำมสำมำรถ 

 



๑๘ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีจิตอำสำ หมำยถึง 
- อุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรมิได้ 
- ให้กำรต้อนรับ และให้ควำมสะดวกแก่สมำชิกรัฐสภำและประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร

อันเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำ และด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย 

มุ่งงำนสภำสัมฤทธิ์ หมำยถึง 
- ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำมตั้งใจ 

อุตสำหะเอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมส ำเร็จและบรรลุ
เป้ำหมำย 

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงส ำนักพอเพียงต้ำนทุจริต เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๕.๕ แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕6 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นผู้มีควำมสุขและควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ด ี
มีควำมรักและควำมผูกพันต่อองค์กร จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี  
และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และตั้งใจท ำงำน  
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ตลอดจนกำรมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้ในระยะยำว โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

เป้ำประสงค์หลักของแผน :  
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมผำสุกที่สอดคล้องกับมิติควำมสุข 

๙ ประกำร มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่สมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว และมีควำมผูกพัน
ต่อองค์กร เพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 

แผนงำน :  
ก ำหนดแผนงำนเพื่อขับเคลื่อนเป้ำประสงค์ให้บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๓ แผนงำน ดังนี้ 
แผนงำนที่ ๑ เสริมสร้ำงให้คนท ำงำนมีควำมสุข (Happy People) 
เปำ้ประสงค ์
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นผู้ที่มีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนกับ

ชีวิตส่วนตัวมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเงินของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

                                        
6 แผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ , หนำ้ ข. 



๑๙ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทำงด ำเนนิกำร 
๑. ส่งเสริมควำมสุขของบคุลำกรตำมสถำนกำรณค์วำมจ ำเป็นของบุคลำกร 
๒. ส่งเสริมใหบุ้คลำกรมีสขุภำพแข็งแรงทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ 
๓. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงนิของบุคลำกร 
๔. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมอบอุน่ และกำรดูแลครอบครวัของบุคลำกร 
๕. ส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงำนที่ ๒ เสริมสร้ำงให้ที่ท ำงำนน่ำอยู่ (Happy Home) 
เปำ้ประสงค ์
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นองค์กรที่มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน กำรจัดสวัสดิกำร 

ที่เหมำะสม ปลอดภัย มีสวัสดิภำพในกำรท ำงำน และสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมมั่นคงก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำนซึ่งสนับสนุนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดีของบุคลำกร 

แนวทำงด ำเนนิกำร 
๑. ปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน 
๒. ดแูลด้ำนควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
๓. สนบัสนนุดำ้นกำรจดัสวสัดิกำรที่ให้แก่บุคลำกร 
๔. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
แผนงำนที่ ๓ เสริมสร้ำงชุมชนสมำนฉันท์ (Happy Teamwork) 
เปำ้ประสงค ์
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมสำมัคคี ท ำงำนเป็นทีม ได้รับทรำบ

นโยบำยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรและสังคมโดยเป็น  
ผู้มีน้ ำใจเอื้ออำทรต่อกันและกันในที่ท ำงำน และมีส ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และสังคม  
ซึ่งส่งเสริมให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีบรรยำกำศที่ดีเอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีควำมสุขและบุคลำกรมีควำมผูกพัน ภำคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

แนวทำงด ำเนนิกำร 
๑. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมสำมัคค ีและกำรท ำงำนเป็นทีมของบุคลำกรทกุระดบัในองค์กร 
๒. พัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมร่วมมือ และรับฟังควำมคิดเห็น

ของบุคลำกร 
๓. ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรมีจติสำธำรณะและได้ท ำกิจกรรมร่วมกันทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร  

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำว เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๖ แผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้ก ำหนด Roadmap 

ของกำรพัฒนำ โดยใหม้ีช่วงระยะเวลำสอดคล้องกับแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำระยะ 
๕ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕7 ดังนี ้

 ระยะที่ ๑ : ปีที่ ๑ – ๒ ทบทวนกระบวนกำรและปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ระยะที่ ๒ : ปีที่ ๓ – ๔ ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและสำมำรถเชื่อมโยงและ 
บูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ส ำหรับกำรพัฒนำระยะต่อไปภำยหลังสิ้นสุดแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลฉบับนี้แล้ว 
จะเน้นที่กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน ซึ่งในแผนฉบับนี้จะเรียกว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร 
ระยะที่ ๓ ซึ่งด ำเนินกำรในปีที่ ๕ – ๑๐ เพ่ือให้เห็นผลสัมฤทธิ์จำกกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกร 
 

 
 
 
 
 

 

แนวทำงกำรพฒันำทกัษะดำ้นดจิทิลัของสว่นรำชกำรสงักัดรฐัสภำ 
 ๑. องค์ประกอบของทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ประกอบด้วย 

๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และสมรรถนะ ดังมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 (๑) ควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชิงวิชำกำร และวิชำชีพที่บุคลำกรต้องมี
เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๒) ควำมสำมำรถ หมำยถึง พฤติกรรมที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและ
พฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๓) ประสบกำรณ์ หมำยถึง สิ่งที่บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เคยปฏิบัติ 
เคยกระท ำ หรือได้พบเห็นมำในอดีตที่จะสนับสนุนให้ปฏิบัติตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวัง  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๔) สมรรถนะ หมำยถึง พฤติกรรม หรือแรงจูงใจของบุคลำกรที่ส่งผลต่อควำมพึง
พอใจในกำรท ำงำน และควำมส ำเร็จของงำน รวมถึงสมรรถนะที่เป็นองค์ประกอบเสริมอันจะมีส่วน
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่ 
ก.ร. ก ำหนดไว้ในปัจจุบัน 

                                        
7 คณะอนุกรรมกำรก ำหนดทักษะและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ, แผนพัฒนำ

ทักษะดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้ำ ๑๗-๒๑ 

ระยะที ่๑ : ปทีี ่๑ – ๒ 
 ทบทวนกระบวนกำรและ
ปรบัเปลีย่นกำรท ำงำนของ
สว่นรำชกำรสงักดัรฐัสภำ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

ระยะที ่๒ : ปทีี ่๓ – ๔ 
ยกระดบัคณุภำพกำรให ้
บรกิำร และสำมำรถเชือ่มโยง 
และบรูณำกำรขอ้มลูขำ้ม
หนว่ยงำนดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั 

 
ระยะที ่๓  
กำรสรำ้งนวตักรรมเพือ่
สนบัสนนุกำรท ำงำน 

 



๒๑ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. กลุม่เปำ้หมำยกำรพฒันำทกัษะดำ้นดจิทิลัฯ 
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลขององค์กรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุม่ที ่๑ ผูบ้รหิำร ไดแ้ก ่เลขำธกิำร รองเลขำธิกำร ทีป่รึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 
กลุ่มที่ ๒ ผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและงำนวิชำกำร ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งประเภท

วิชำกำร ยกเว้น นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ 

เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่ ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งประเภททั่วไป ยกเว้น  

เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๓. บทบำทและพฤตกิรรมทีค่ำดหวงัของกลุม่เปำ้หมำย 

ในแต่ละกลุ่ม มีบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังในแต่ละช่วง แบ่งเป็น ๓ ระยะ  
คือ ระยะที่ ๑ ในปี ๑- ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) ระยะที่ ๒ ในปีที่ ๓ – ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)  
และระยะที่ ๓ ในปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้ 

ระยะที ่๑ : ปทีี ่๑ – ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 

ระยะที ่๒ : ปทีี ่๓ – ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

ระยะที ่๓ : ปทีี ่๕  
(พ.ศ. ๒๕๖๖) 

 ทบทวนกระบวนกำรและ
ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของส่วน
รำชกำรสังกดัรฐัสภำดว้ย
เทคโนโลยีดิจทิัล 

 ยกระดับคุณภำพกำรให ้
บริกำร และสำมำรถเชื่อมโยง 
และบรูณำกำรขอ้มูลขำ้ม
หนว่ยงำนดว้ยเทคโนโลยีดิจทิัล 

 กำรสรำ้งนวตักรรมเพื่อ
สนับสนนุกำรท ำงำน 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูบ้รหิำร 
 สำมำรถก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงเพ่ือกำรพัฒนำสู่
องค์กรดิจิทัล 
 สำมำรถกระตุน้และผลักดัน

ให้ข้ำรำชกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนนิงำนหรือกำรใหบ้ริกำร
ให้มีควำมทนัสมัย 
 สำมำรถสื่อสำรนโยบำย 

และทิศทำงองค์กรเพ่ือเปน็ 
แนวทำงกำรทบทวนและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หนว่ยงำนสู่องคก์รดิจิทัล 

 สำมำรถก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงเชือ่มโยงและบูรณำ
กำรขอ้มูลขำ้มหน่วยงำนดว้ย
เทคโนโลยีดิจทิัล 
 สำมำรถก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงเพ่ือเปิดให้
ผู้รับบริกำร วธิีกำรด ำเนนิงำน 
รวมถึงเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ 
ด้วยเครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรอื
แอปพลิเคชั่น 
 

 ส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนกำรสรำ้งสรรค์
นวตักรรม เพื่อกำรพฒันำงำน 
 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูท้ ำงำนดำ้นนโยบำยและงำนวชิำกำร 
 สำมำรถวิเครำะหแ์ละใช้

ข้อมูลผ่ำนเครื่องมือดำ้นดิจทิัล
หรือแอปพลิเคชั่นส ำหรบักำร

 สำมำรถออกแบบ 
กระบวนงำน รปูแบบขอ้มูล เพ่ือ
กำรเชือ่มโยงข้อมูลกับหนว่ยงำน

 สำมำรถวิเครำะห ์
สังเครำะหแ์ละใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือต่อยอด 



๒๒ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระยะที ่๑ : ปทีี ่๑ – ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 

ระยะที ่๒ : ปทีี ่๓ – ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

ระยะที ่๓ : ปทีี ่๕  
(พ.ศ. ๒๕๖๖) 

สนับสนนุกำรตดัสนิใจ กำร
ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แผนงำน มำตรฐำน แนวทำง 
หรือกำรจดับรกิำรขององค์กร 
 มีควำมเขำ้ใจกระบวนงำน

และสำมำรถปรบัเปลี่ยนวธิี
ท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยดีิจทิัล 

ภำยในและภำยนอก และสรำ้งสรรคน์วตักรรมหรอื
กำรพัฒนำงำน 

 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูป้ฏบิตังิำนเฉพำะดำ้นเทคโนโลยี 
 สำมำรถเลือกเครือ่งมือด้ำน

ดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน่ที่
เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร 
 สำมำรถดแูล บ ำรงุรักษำ

ระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย 
มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนตลอดเวลำ 

 สำมำรถก ำกับกำรบริหำร
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Project 
Manager) ดังนี ้

- ระบบควำมมั่นคงปลอดภัย
ระบบกำรจดัเก็บและพัฒนำ
ฐำนข้อมูล 

- ระบบกำรใหบ้รกิำร และ
กำรบรูณำกำรขอ้มูลขำ้ม
หนว่ยงำน 
 ยกระดับคุณภำพกำร

ให้บริกำรและสำมำรถเชื่อมโยง
และบรูณำกำรขอ้มูลขำ้ม
หนว่ยงำนดว้ยเทคโนโลยีดิจทิัล 

 สำมำรถริเริ่มและวำงแผน
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ 
นวตักรรมและพัฒนำกำรท ำงำน 
 กำรสรำ้งนวตักรรมเพื่อ

สนับสนนุกำรท ำงำน 

กลุม่เปำ้หมำย : ผูป้ฏบิตังิำนอืน่ 
 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ส ำหรบักำรท ำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง ปลอดภัย 

 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส ำหรบักำรท ำงำนในลักษณะ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลข้ำมหน่วยงำน 

 สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรพัฒนำงำนใหม้ี
ประสิทธิภำพ 

 ๖. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔  
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ได้ก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ต ำแหน่งประเภทบริหำร อ ำนวยกำร 
วิชำกำร และทั่วไป และจ ำแนกสำยงำนและระดับต ำแหน่งของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำมลักษณะงำน 
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำน ซึ่งแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งฯ ดังนี้ 



๒๓ 
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๑. กลุ่มเป้ำหมำยของข้ำรำชกำรในกำรพัฒนำ – กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนฯ จะครอบคลุมบุคลำกรทั้ง ๔ ประเภทต ำแหน่ง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ได้แก่ 
ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไป  

๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก – ด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่สอดคล้องต่อหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่งที่ได้ก ำหนดไวต้ำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ประกอบด้วย  

- ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งบริหำรและอ ำนวยกำร ได้แก่ ด้ำนแผนงำน ด้ำนกำรบริหำรงำน 
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

- ข้ำรำชกำรประเภทต ำแหน่งวิชำกำรและทั่วไป ได้แก่ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน 
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร 

๓. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง – พิจำรณำถึง 
ควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้  
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ประกอบด้วย มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ในต ำแหน่งท่ีมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง และมีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ  
กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ซึ่งรำยละเอียดของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งจะมีกำรก ำหนดไว้ตำมหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่องมำตรฐำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญ (ตำมหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕) ได้ก ำหนดระดับ
ของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญในแต่ละ
ประเภทต ำแหน่ง ซึ่งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนฯ จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) ก ำหนด ดังนี้  

 ๓.๑ มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
วิชำกำร อ ำนวยกำร และบรหิำร ประกอบดว้ย 

๑) ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 
๒) ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร 

  ๓.๒ มำตรฐำนด้ำนทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร 
อ ำนวยกำร และบริหำร ประกอบด้วย 

 ๑) กำรใช้คอมพวิเตอร ์ 
 ๒) กำรใช้ภำษำอังกฤษ  
 ๓) กำรค ำนวณ  
 ๔) กำรจัดกำรข้อมูล 
 ๓.๓ มำตรฐำนด้ำนสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนส ำหรับต ำแหน่งประเภททั่วไป 

วิชำกำร และอ ำนวยกำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓) สมรรถนะ
เฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และส ำหรับต ำแหน่งประเภทบริหำร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก 
๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
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๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ๕ สมรรถนะ ได้แก ่ 
๑) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒) บริกำรที่ดี  
๓) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ  
๔) กำรยืดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) กำรท ำงำนเป็นทีม  

 ๒) สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competency) ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ๖ สมรรถนะ ได้แก่ 

๑) สภำวะผู้น ำ  
๒) วิสัยทัศน์  
๓) กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ  
๔) ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลี่ยน  
๕) กำรควบคุมตนเอง  
๖) กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน  

 โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทบริหำร และอ ำนวยกำร จะต้องมีสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่ำว และข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ 
จะต้องมีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ และศักยภำพ
เพื่อท ำกำรปรับเปลี่ยน  
 ๓) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นกำร
ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติอย่ำงน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งประเภททั่วไป วิชำกำร และอ ำนวยกำร สำยงำน และระดับต ำแหน่ง 

 ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญดังกล่ำว โดยน ำรำยละเอียดของควำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง มำเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรในแต่ละประเภท ระดับ และสำยงำน ให้มีควำมเหมำะสม  
และสอดคล้องต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมที่ก ำหนด  

ทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
ในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจำรณำ

เรื่อง กำรทบทวนปรับปรุงมำตรฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญแล้ว เห็นว่ำเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรภำครัฐเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัลตำมมติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำงๆ  
ของรัฐบำล ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตำมผลกำรพิจำรณำของ อ.ก.ร.ระบบงำนและอัตรำก ำลัง  
โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต้องมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และ ก.ร. ได้ก ำหนดให้มี 
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่ำว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก 
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ให้มีผลบังคับใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร 
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โดยให้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตำมที่ก ำหนดและให้ด ำเนินกำร
ประเมินผลทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมิน 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ระบบงำนและอัตรำก ำลังเพ่ือพิจำรณำ ส ำหรับระยะที่สอง 
ให้มีผลบังคับใช้ส ำหรับประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำก ำหนด
ระยะเวลำในกำรบังคับใช้ไว้ในยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมพร้อมของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ในกำร
ด ำเนินกำรตำมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ค ำจ ำกัดควำมของทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะในกำรน ำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์  มำใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสื่ อสำร 
กำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน หรือระบบงำนในองค์กร  
ให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับทักษะและค ำอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละระดับ 
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหำร ได้แก่ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ที่ปรึกษำ ผู้อ ำนวยกำร 

โดยเป็นผู้น ำด้ำนดิจิทัลที่สำมำรถก ำหนดนโยบำยและทิศทำงขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดั น 
ให้ข้ำรำชกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรให้มีควำมทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในองค์กรรวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรตัดสินใจ ก ำหนดนโยบำยหรือ
ทิศทำงองค์กร 

กลุ่มที่ ๒ ผู้ท ำงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และ
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผู้ที่สำมำรถเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร สำมำรถดูแล บ ำรุงรักษำระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภำพ อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ สำมำรถพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ได้แก่ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนอกเหนือจำกกลุ่มที่ ๑ และ ๒ โดยเป็น 
ผู้ที่รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 
ถูกต้อง ปลอดภัย สำมำรถเรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองและผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อรองรับรัฐสภาแห่งใหม่และความเป็นดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล  

๗. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรให้ควำมส ำคัญตอ่หลักควำมคุม้คำ่ในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลสะท้อนถึงกำรให้ควำมส ำคัญ

กับผลิตภำพของบุคลำกร (Human Productivity) หำกองค์กรต่ำงๆ น ำหลักกำรวัดควำมคุ้มค่ำมำใช้ 
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะท ำให้องค์กรแห่งนั้นเพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำน 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จได้ กำรประเมินและกำรสร้ำง
ควำมคุ้มค่ำด้ำนทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นมิติใหม่ เพรำะเป็นองค์ประกอบส ำคัญของมำตรฐำนควำมส ำเร็จ



๒๖ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Scorecard) 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักงำนฯ ได้น ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรอบรมในห้องเรียนทุกโครงกำร
เข้ำร่วมกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยได้ก ำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถประเมินควำมส ำเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลำกร ส่วนรำชกำร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งโครงกำรที่น ำมำประเมิน ต้องเป็นโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อ ง 
ตอบสนองเป้ำหมำยของพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร และก ำหนดตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ที่จะน ำมำประเมิน และเพ่ือเป็นกรอบในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำและ
กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรวัดผลส ำเร็จของโครงกำรดังต่อไปนี้ 

สำระส ำคัญของกรอบตัวชี้วดัการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการฯ  
กรอบตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔8 ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของ
การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพื่อให้ส่วนราชการสังกดัรัฐสภาได้ประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยได้พิจำรณำเลือกโครงกำร
ตำมยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ละ ๑ โครงกำร ซึ่งยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ได้เลือก “โครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติและกำรติดตำมงำนตำมยุทธศำสตร์ ”  
เพ่ือน ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่ำงถูกต้อง 
สำมำรถประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรได้ครบถ้วนและเกิดประโยชน์กับบุคลำกรในส่วนรำชกำร และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำจะเป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ 
หรือผลลัพธ์ ของกำรด ำเนินกำรสะท้อนต่อกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรในกำรสนับสนุนภำรกิจ
หลักของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้ รวมถึงมีกำรติดตำมผลจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ 
กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ทั้งนี้   เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยให้มีกำรประเมินผลใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภำพ และ
มิติผลกระทบ มีรำยละเอียดในกำรประเมินในแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑. มิติประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน เป็นการประเมินการบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัด ๒ ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

                                        
8 คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวช้ีวัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔, กรอบตัวช้ีวัด ผู้รบัผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๔), หน้ำ ๕๙-๖๒ 



๒๗ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 กำรบรรลุวัตถุประสงค์  หมำยถึง กำรเปรียบเทียบผลผลิตที่ ได้จำกกำรปฏิบัติงำน 
เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อประเมินระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด รวมทั้งประเมินว่าการบรรลุวัต ถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติงานนั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าใด เพื่อประเมินประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และบริการนั้นๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 

๒. มิติประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้
ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพ่ือให้ได้มาซึงผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิต
เทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการ
ท างานที่ประหยัดทรัพยากร โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโดยตรง ประกอบด้วยประเด็นย่อย อำทิ กำรผลิต ผลผลิต
โดยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนที่ก าหนด  
การรายงานและการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น 

 ประหยดั หมายถึง การได้รบัทรัพยากรในปรมิาณและคณุภาพที่เหมาะสมด้วยต้นทนุ 
ที่ต่ ำสุด ประเด็นในกำรประเมิน อำทิ กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำปัจจัยกำรผลิต 
เป็นต้น 

๓. มิติผลกระทบ หมำยถึง ผลอันสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน ทั้งที่คำดหมำยหรือตั้งใจ และไม่ได้
คำดหมำยทั้งที่ เกิดขึ้นระหว่ำงและภำยหลังกำรปฏิบัติงำน ที่อำจกระทบต่อกำรพัฒนำในมิติอ่ืน หรือ  
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน หรือประชำชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มอ่ืน ทั้งในและนอกพ้ืนที่  
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบ ในมิติที่สำมำรถประเมินในรูปตัวเงิน
และไม่มีตัวเงิน 

๘. กฎหมำย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบคุคล 
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งได้น ำมำพิจำรณำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้  
- กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง  

กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร

ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด ำเนินกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร เป็นกำรด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย 
๓ กระบวนกำร ได้แก่  

๑) กำรปฐมนเิทศ  
๒) กำรเรียนรูด้้วยตนเอง  
๓) กำรอบรมสัมมนำร่วมกนั 



๒๘ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ขำ้รำชกำรฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนกำร ภำยในระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งก ำหนด
ระยะเวลำ ๖ เดือน และให้น ำผลกำรพัฒนำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรประเมินผลเพ่ือผ่ำนกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรฯ จึงได้ก ำหนดโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ได้รับ 
กำรบรรจุใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ส่งเสริมควำมมีวินัย 
และกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งสอดคล้องกับ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังกล่ำว 

๙. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓9 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นสมำชิตวุฒิสภำเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๕ โดยมีควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในเรื่อง
กำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรติดตำมภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

 กำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรติ ดตำมภำรกิจกำรติดตำม 
เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

 กำรมุ่งเน้นให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 กำรปรับข้อมูลในเรื่องกำรปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลำให้เป็นปัจจุบัน 

ดงันั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก
สมำชิกวุฒิสภำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนและกำรวิเครำะห์งำนเชิงวิชำกำร ได้แก่โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติและกำรติดตำมงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรติดตำมภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด  
กำรปฏิรูปประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

                                        
9 คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลและบูรณำกำรกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนปฏบิัติกำร

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕, เรื่อง รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้ำ ๓ 



๒๙ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สภำพแวดลอ้มภำยนอก (External Environment) 
๑๐. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบั น ได้แก่ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สถำนกำรณก์ำรเมอืงไทยและนโยบำยของรฐับำล รวมถงึกำรเขำ้สูไ่ทยแลนด ์๔.๐ 

๑๐.๑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)10 
 ด้วยแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะสอดคล้องในส่วนของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ดังนี้ 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่จะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอำยุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘๐ ของจ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด ในขณะที่จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำนได้เริ่มลดลงมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ  
ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำวะที่ผลิตภำพแรงงำนไทยก็ยังต่ ำ เนื่องจำกปัญหำคุณภำพ
แรงงำน ควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยี และปัญหำกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นข้อจ ำกัดในกำร  
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและศักยภำพกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง 
กำรสร้ำงรำยได้และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพคนพบว่ำ   
ยังมีปัญหำในแตล่ะช่วงวยัและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกนัตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนำกำรไม่สมวัยในเด็ก
ปฐมวัย ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำน 
ไม่ตรงกับตลำดงำน ขณะที่ผู้สูงอำยุมีปัญหำสุขภำพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบ 
ที่หลำกหลำยและเปรำะบำงสูง ส่งผลต่อกำรบ่มเพำะให้เด็กเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ประกอบกับกำรเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมต่ำงชำติ ที่เข้ำมำในประเทศไทยผ่ำนสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ ำนวนไม่น้อย 
ยังไม่สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ  
และพฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไป จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำน 
กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี 
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดี  
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ 
สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกนัพัฒนำทุนมนษุย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับบุคคลในสังคมไทยในทุกช่วงวัยของ 
กำรท ำงำนในองค์กรให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้น ำควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ 

                                        
10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), หน้ำ ๖๕ – ๗๑ 



๓๐ 
 

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไปปรับใช้กับบุคคลในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข และจะสะท้อนถึงกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน
ของบุคคลในองค์กรไปสู่สังคมภำยนอกได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็นบุคคลที่มีคุณภำพในสังคมไทย 
ในอนำคตต่อไป 

๑๐.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)11 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๖๕ ได้ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบ  
ในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย
ดังกล่ำว โดยให้เป็นไป ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และต่อมำได้มีกำร
ตรำพระรำชบัญญัติ กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
โดยก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือรับผิดชอบในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 
ก ำหนดวิธีกำร และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรติดตำม  
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วน
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของ
ประเทศไทย ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ทั้ งนี้  ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี  ได้มุ่ งเน้นให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มี
ควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบดำ้นและมสีุขภำวะที่ดใีนทุกชว่งวัย มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี  
ของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะกำรสื่อสำร ภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

 
 
 
 
 

                                        
11 ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐), สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๓, จำก 

http://www.thailibrary.in.th/2019/08/20/national-strategy-20yrs/ 

http://www.thailibrary.in.th/2019/08/20/national-strategy-20yrs/
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๑๐.๓ กำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.012  
“ประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand 4.0” คือ แนวนโยบำยของประเทศในปัจจุบัน 

ที่ต้องกำรขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐบำล 
ได้มีนโยบำยที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศไทย ๔.๐ 
ซึ่งส่งผลให้ระบบรำชกำรซึ่งเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวเองก็ต้องปรับตัว  
และเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดรับกับบริบทที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย 4.0 กล่ำวคือ ภำครัฐ 
ต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 

แนวคดิระบบรำชกำร ๔.๐ 
ระบบรำชกำร ๔.๐ เป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือรองรับต่อยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

โดยภำครัฐหรือระบบรำชกำรจะต้องท ำงำนดว้ยกำรยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืง
ที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน (Better Governance, Happier Citizens) หมำยควำมว่ำ ระบบ
รำชกำรจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วำงใจ และเป็นที่ พ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยมี
เป้ำหมำย ดังนี้ 

๑. เปดิกวำ้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government) 
ต้องเปิดเผยโปรง่ใสในกำรท ำงำน แบ่งปันข้อมูลซึง่กันและกัน โดยบุคคลภำยนอก

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือและสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดจน
เปิดกว้ำงให้กลไกภำคส่วนอื่นๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วม และโอนถ่ำยภำรกิจ
ที่ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอื่นๆ ด ำเนินกำรแทน จัดระเบียบควำมสัมพันธ์ 
เชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนแนวระนำบ ในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับ
บัญชำในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำนในภำครัฐด้วยกันให้มีเอกภำพและสอดรับ
ประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 

๒. ยดึประชำชนเปน็ศนูยก์ลำง (Citizen-Centric Government) 
ต้องท ำงำนเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

โดยไม่จ ำเป็นต้องรอกำรร้องขอควำมช่วยเหลือ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์ 
จำกข้อมูลภำครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชน (Personalized หรือ Tailored Services) โดยมีกำรเชื่อมโยงกันเอง 
ของทำงรำชกำรเพ่ือให้บริกำรได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเข้ำรับบริกำรได้หลำยช่องทำง 

๓. มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance Government) 
ต้องท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสร้ำงนวัตกรรม

หรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับโลกแห่ง 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันเพ่ือสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง 

                                        
12 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่นำวำง อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่, เอกสำรควำมรู้เรื่อง “ควำมรู้เกีย่วกับประเทศไทย ๔.๐” 

สืบค้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๔, จำก 
http://www.maenawang.go.th/fileupload/download/tb_download_20_1.pdf , หน้ำ ๑๑ - ๑๔. 

http://www.maenawang.go.th/fileupload/download/tb_download_20_1.pdf
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กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้ำสู่สภำพ
ควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ 

ดังนั้น กำรก ำหนดและกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ต้องม ี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยของรัฐบำลดังกล่ำว จึงได้มุ่งเน้นถึง
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้ 

(๑)  โครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดได้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี  
ในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของคนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้เป็นไปตำมที่องค์กรคำดหวัง และเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในงำนวิชำกำรและงำนกฎหมำย  
เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติของส ำนักงำนฯ ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 

(๒)  โครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดได้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศและ 
กำรปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส ำนักงำนฯ ได้มุ่งเน้นในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับกับรัฐสภำแห่งใหม่ และ
เพ่ือเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล รวมถึงกำรมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 

แนวทำงและกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมปัจจัย 

ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ในภำพรวม มีแนวทำงดังนี้ 
๑. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  รวมทั้ง
สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และ

พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ปฏิบัติตน 

ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน 
๖. พัฒนำและส่งเสริมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรประท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

กับกำรทุจริต 
๗. พัฒนำคุณภำพชีวติและควำมผำสุกของบคุลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคณุภำพชีวติทีด่ี มีขวัญก ำลังใจ 

มแีรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 
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กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
แนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วยวิธีกำรหรือกิจกรรม 

กำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development Activities) ท่ีหลำกหลำย โดยโครงกำรและ
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ได้มีกำรก ำหนดวิธีกำรหรือรูปแบบในกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

๑. พัฒนำบคุลำกรให้สอดคล้องกับบทบำท
ภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ยุทธศำสตร ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสว่นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ รวมทั้ง สถำนกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบัน  
 

- จดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ โดยพจิำรณำควำมสอดคลอ้งและ
เชือ่มโยงกบับรบิทแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
 - บทบำทภำรกิจ หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของส ำนักงำนฯ 
 - นโยบำยของผู้บริหำรระดบัสูง 
 - แผนปฏิบัตริำชกำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 - ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 

- หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของวุฒสิภำตำมรัฐธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้ับบริกำร
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย รวมทั้งบุคลำกรของส ำนักงำนฯ 

- สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เช่น สภำพกำรเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  
กำรขับเคลือ่นองค์กรสู่ประชำคมอำเซียน และกำรเข้ำสู ่
ไทยแลนด ์๔.๐ เป็นตน้ 

๒. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถปฏิบตัิงำนสนบัสนนุภำรกิจของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำได้อย่ำงมืออำชีพ 

- พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ของบคุลำกร โดยด ำเนนิกำร ดังนี ้
 ๑) ฝกึอบรมและสมัมนำเพือ่พฒันำบคุลำกร 
 ด ำเนินกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม/หลกัสูตร 
กำรฝึกอบรมและสัมมนำภำยในส ำนักงำนฯ (In House 
Training) และสง่บุคลำกรเข้ำรับกำรฝกึอบรมกบั
ภำยนอกหน่วยงำน (Public Training) ในเรื่องท่ี
จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรในแต่ละ
ต ำแหนง่และระดบั ซึ่งรวมถงึกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบัตงิำน 
กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน  
ตลอดจนถงึกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ส ำหรับ 
กำรปฏิบตัิงำน  
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

  ๒) พฒันำบคุลำกรโดยเชือ่มโยงจำกกำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำน (Performance Management 
System: PMS) 
 พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บคุลำกร ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรประเมินสมรรถนะเพ่ือวิเครำะห์หำช่องว่ำง 
ในกำรพัฒนำ (Gap) และน ำผลกำรประเมินมำจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) 

ซึ่งมุง่เนน้ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ
ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำทีเ่หมำะสม  
ตำมแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (70:20:10 
Learning Model) ประกอบด้วยวิธีกำรพัฒนำด้วย 
กำรฝึกอบรม (Training) หรือ กำรพัฒนำบคุลำกรทีไ่ม่ใช ่
กำรฝกึอบรม (Non-Training) เช่น กำรฝกึปฏิบตัิจริง 
กำรสอนงำน กำรเป็นพี่เลี้ยง กำรมอบหมำยงำนพิเศษ 
กำรให้ค ำปรกึษำ และกำรศกึษำดูงำน เปน็ตน้ 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ศึกษำและวิเครำะห์รปูแบบ
กำรพัฒนำและกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ๆ โดยใช้ระบบ 
Non Classroom Training เข้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรมำกขึ้น โดยมุง่เนน้ใหบ้คุลำกรไดศ้กึษำ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง อำท ิหลกัสตูร e-learning ของ
ส ำนกังำน ก.พ. หรอืระบบออนไลน ์เวบ็ไซดต์ำ่งๆ  
อำท ิThai MOOC, Chula MOOC เปน็ตน้  
มำประยุกต์ใช้ เพื่อน ำไปสู ่HR Digital Parliament 
และเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้เป็นไปตำม
ควำมคำดหวังของส ำนักงำนฯ และสำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓) พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรเพือ่รองรบั 
กำรปฏบิตังิำนในบรบิทของอำเซยีน 
  ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะของ
บุคลำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
ส ำนักงำนฯ ในบริบทของอำเซียน เชน่ กำรพัฒนำ
ทักษะดำ้นภำษำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ เปน็ตน้ 
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

๔) พฒันำทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
ด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกรภำครัฐให้มีทักษะ 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรปฏิบตัิงำน เพื่อรอบรับ
กำรเป็นรฐับำลดิจิทัลในอนำคตต่อไป 

๓. พัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของบุคลำกร 
 

๑. พฒันำบคุลำกรตำมเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ 
ในสำยอำชีพ (Career Path) 
 ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลำกร ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัตหิน้ำทีป่จัจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีศักยภำพพร้อมในกำรเลื่อนสู่ระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
๒. เตรยีมควำมพรอ้มของบคุลำกรเพือ่กำรกำ้วสู่
ต ำแหนง่ผูบ้รหิำร (Succession Plan) และกำรพฒันำ
ผูบ้รหิำรทกุระดบัอยำ่งเปน็ระบบ และตอ่เนือ่ง 
 ด ำเนินกำรพัฒนำศกัยภำพของบุคลำกร อำทิเชน่ 
ภำวะผู้น ำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเปน็ผู้บรหิำรที่ดี 
รวมทัง้กำรพัฒนำผู้บรหิำรทกุระดับให้พรอ้มตอ่ 
กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนฯ ภำยใต้บรบิทแวดล้อม 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำร
ฝึกอบรมภำยในส ำนกังำนและหนว่ยงำนภำยนอก 
๓. พฒันำผูป้ฏบิตังิำนทีม่สีมรรถนะสูง (Talent 
Management)  
 ด ำเนินกำรพัฒนำและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management) เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนในองค์กร 
๔. พฒันำผูป้ฏบิตังิำนเพือ่รองรบัระบบกำรหมนุเวยีน
กำรปฏบิตังิำน (Job Rotation) 

ด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกรเพ่ือรองรับผู้ปฏิบตัิงำน 
ที่เข้ำรว่มระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่
งำนใหม่ ให้สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๔. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู ้
และกำรจดักำรควำมรู ้เพื่อให้บุคลำกรเกิด 
กำรเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนนุภำรกิจของส ำนักงำน 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. เตรยีมก ำลงัคนโดยกำรสนบัสนนุกำรศกึษำและ
ฝกึอบรมในระดบัทีส่งูขึน้   
 สนับสนนุทุนกำรศึกษำและทุนกำรฝึกอบรมใน
ระดบัที่สูงขึ้นใหบุ้คลำกรศกึษำต่อในระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 



๓๖ 
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

 รวมทัง้กำรฝึกอบรมหลักสตูรระยะสัน้ในต่ำงประเทศ 
เพื่อสร้ำงบคุลำกรที่มีศกัยภำพขึ้น เพ่ือมำรองรบั 
กำรขบัเคลื่อนภำรกิจ และยทุธศำสตรข์องส ำนักงำนฯ 
ในอนำคต ที่ต้องอำศัยองคค์วำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  
ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ให้แก่องค์กรในระยะยำว 
๒. แลกเปลีย่นบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
 สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทยกับ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
โดยเฉพำะหนว่ยงำนด้ำนนติิบัญญตัิ เพ่ือให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น รว่มกนักับบุคลำกร
จำกนำนำประเทศ และสร้ำงสมประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ มำปรับใช้
ประโยชน์กบัวงงำนรฐัสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ศกึษำดงูำน 

สนับสนนุให้บคุลำกรได้ไปศกึษำดูงำนกบัหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน และสถำบนักำรศกึษำ ที่สอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงคข์องโครงกำรทีก่ ำหนด กำรศึกษำดูงำน 
ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก 
ที่มีกำรศึกษำดูงำนตำ่งประเทศ เพื่อให้บคุลำกรเกดิ
กำรเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถงึกำรดูงำนภำยใต้โครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำรแิละสำมำรถน ำควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์มำปรับใช้ประโยชน์กบัวงงำนรัฐสภำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔. ถำ่ยทอดแลกเปลีย่นองคค์วำมรูใ้นองคก์ร 
 ด ำเนินกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge 
Management) เพื่อให้มีกำรรวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูท้ี่จ ำเป็นและเปน็ประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกร รวมทัง้ส่งเสริมให้
บุคลำกรใช้องคค์วำมรู้เป็นฐำนในกำรปฏิบตัิงำน 

๕. พัฒนำและส่งเสริมใหบุ้คลำกรมคีุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัตตินตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ รวมทั้งยดึหลักธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใสในกำรปฏบิัติงำน 

 ด ำเนินกำรจัดโครงกำรและกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของบุคลำกร กำรปรับกระบวนทัศน์
และวฒันธรรมกำรปฏิบตัิงำน เกี่ยวกบัประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ กำรยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรปฏิบัติงำน 



๓๗ 
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แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร กจิกรรมกำรพฒันำบคุลำกร 

ควำมโปร่งใสในส่วนรำชกำร ให้บุคลำกรยึดถือปฏิบตัิ
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  รวมทั้งกำรรณรงค์และ
สื่อสำรเพื่อสนบัสนนุกำรขบัเคลื่อนตำมประมวล
จริยธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำ ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงตอ่เนือ่ง 

๖. พัฒนำและส่งเสริมมำตรกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรทุจรติ 

ด ำเนินกำรจดัโครงกำรเรียนรู้กระบวนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจรติของส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำเพื่อเรียนรู้กระบวนกำรป้องกำรกระท ำผดิ
กฎหมำยและตระหนกัถงึภัยของกำรทุจรติ โดยก ำหนด
กิจกรรมกำรเรียนรูแ้ละศกึษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ 
ต้ำนโกง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

๗. พัฒนำคุณภำพชวีิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน เพื่อใหบุ้คลำกรมีคุณภำพชวีิต 
ที่ดีมีขวัญก ำลังใจ มีแรงจงูใจในกำรปฏิบัตงิำน
และเกิดควำมผูกพันต่อองคก์ร รวมถึง 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรด ำเนิน
ชีวิตบนวิธคีวำมพอเพียงตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ด ำเนนิโครงกำรและกิจกรรม ที่สง่เสรมิให้
บุคลำกรปฏิบตัิงำนอย่ำงมีควำมสขุ มีสขุภำพท่ีด ี 
มีควำมสำมคัคี เสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
และควำมผกูพันต่อองค์กร  

- ด ำเนนิโครงกำรและกิจกรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และกำรปฏิบตัติำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  



๓๘ 
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บทที ่๓ 
แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มุ่งเน้นด ำเนินกำรในเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และเรียนรู้กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึง
สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ พร้อมปฏิบัติงำนรองรับควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มุ่งเน้นกำรเข้ำสู่ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ และควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  เพ่ือให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยได้พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ดังนี้  

๑) ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรฯ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง เหมำะสม สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำรระดับสูง และผู้รับบริกำร รวมถึงควำมสอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วย  

 (๑) นโยบำยผู้บริหำรระดบัสูง ไดแ้ก ่ประธำนวุฒสิภำ เลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 (๒) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕   

 (๓) ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

 (๔) หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 (๕) กำรเชื่อมโยงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสู่กำรพัฒนำบุคลำกร  
 (๖) แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 (๗) มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    (๘) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 (๙) กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 (๑๐) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 (๑๑) สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบันที่มุ่งเน้น

กำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๒)  ก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงที่มุ่งเน้นด ำเนินกำร 
ที่ก ำหนด โดยสรุปได้ตำมแผนภำพ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

1. ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ยึดหลกั
ธรรมาภิบาล รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

๔. สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสุขอย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. ขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม 
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
วินัยขา้ราชการ 

 

๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
ภารกิจดา้นกระบวนการนิติ
บัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 256๓ – 256๕ 

เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชงิรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 

 

๓๙ 

แนวทางการพฒันา ๓.๒ พฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรอ์งคก์รไดอ้ยา่งเปน็ระบบ 

และหลากหลาย 

แนวทางการพฒันา ๓.๓ สรา้งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติการ
ท างานของบุคลากรทัง้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการ

ปฏบิตังิานภายในองคก์ร 

แนวทางการพฒันา ๓.๔ สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิตัติน 
ตามประมวลจรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การบรรลเุปา้หมาย 

ขององคก์ร 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานดา้นนิติบัญญัติและการตดิตามงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏบิัติงานด้าน
วิชาการของบุคลากรส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
๔. โครงการส าหรับนักกฎหมายนิติบญัญัติ 
๕. โครงการการพัฒนาความรู้และทกัษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจรัฐสภา 
๖. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อการปฏิบัติงานยังรัฐสภาแห่งใหม่ 

(๖.๑) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้บริหาร 
(๖.๒) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ 

ด้านเทคโนโลย ี
(๖.๓) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ท างานด้านนโยบาย

และวิชาการ 
(๖.๔) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น 

๗. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
รัฐสภา (English for Parliamentary work) 
๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงาน
ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
(Management  Competency) – กิจกรรมการสัมมนา
และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร  
 

๑๗. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
๑๘. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเขา้ใจ
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) 

๑๙. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาและค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 
๒๐. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติ 
ตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒๑. โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของ
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
๒๒. โครงการคัดเลือกส านักที่มีผลงานดา้นการส่งเสริม
ตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
๒๓. โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
๒๔. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคณุธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
๒๕. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริต 
๒๖. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒๗. โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีตอ่สถาบันชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

๑๐. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๑. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
ขององค์กร 

(๑๑.๑) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงาน
จัดการความรู ้(KM Team) 

(๑๑.๒)  กจิกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) 
(๑๑.๓) กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 

๑๒. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหนว่ยงาน
ภายนอก 
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) 
๑๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑๕. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ณ ต่างประเทศ 
๑๖. โครงการแลกเปลี่ยนขา้ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไทยกับต่างประเทศ 



๔๐ 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๑  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ น าไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ประกอบด้วย โครงการจ านวนทั้งสิ้น 
๒๗ โครงการ (จ าแนกเป็นรายหลักสูตร/กิจกรรม จ านวน ๓๑ หลักสูตร/กิจกรรม) ดังนี้ 

โครงการ 

แผนปฏบิตัริาชการเรือ่งที ่๓ พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิารเชงิรกุ และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต 
แนวทางการพฒันา ๓.๒ พฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพขบัเคลือ่นยทุธศาสตรอ์งคก์รไดอ้ยา่งเปน็ระบบ
และหลากหลาย 
๑. โครงการพฒันาความรูค้วามสามารถทีจ่ าเปน็ส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นนติบิัญญตัแิละการตดิตาม
งานตามยทุธศาสตรช์าต ิ(๑) 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งนิติกร วิทยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานราชการ  
ที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ 
รวมจ านวน ๘๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพการปฏบิัตงิานด้านวชิาการของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (๒) 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งนิติกร และวิทยากร ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการในกระบวนการ 

นิติบัญญัติ (ส านักงานประธานวุฒิสภา, ส านักวิชาการ, ส านักการประชุม, ส านักก ากับและตรวจสอบ,  
ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓, ส านักกฎหมาย และส านักรายงานการประชุมฯ) รวมจ านวน ๕๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓ โครงการเสริมสรา้งเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน (๓) 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งนิติกร และวิทยากร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมจ านวน ๒๕ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔. โครงการส าหรบันักกฎหมายนติบิญัญตัิ (๔) 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปและเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติมาแล้ว จ านวน ๔๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕. โครงการพฒันาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัตงิานของเจา้หน้าที่ต ารวจรฐัสภา (๕) 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา จ านวน ๓๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๖. โครงการพฒันาทักษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัเพื่อการปฏบิตัิงานยงัรฐัสภาแหง่ใหม่  
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้บริหาร (๖) 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๒๗ คน 
 
 



๔๑ 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการ 

กลุ่มท่ี ๒ หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (๗) 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

รวมจ านวน ๓๐ คน 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (๘) 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการประเภทวิชาการ จ านวน ๕๐๖ คน 
กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (๙) 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการประเภททั่วไป ยกเว้นเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (๕๔๒ คน) 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๗. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิตัิงานรัฐสภา (English for Parliamentary work) (๑๐) 
(การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างจังหวัด) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน จ านวน ๒๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๘. โครงการพฒันาสมรรถนะทีจ่ าเปน็ส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นนติบิญัญตัแิละการตดิตามงาน 
ตามยทุธศาสตรช์าต ิ

๘.๑ กิจกรรมการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง (๑๑) 
กลุม่เป้าหมาย : ข้าราชการต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จ านวน ๘๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๘.๒ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (๑๒)    
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการผู้สืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก จ านวน ๒๔ คน    
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๙. โครงการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร (Management Competency) 
- กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (๑๓) 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๒๗ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๐. โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่การด ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึ้น ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๔) 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการระดับปฏิบัติการ และช านาญการที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้น

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในปี ๒๕๖๔จ านวน ๖๙ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๑. โครงการพฒันาการจดัการความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้ององคก์ร (๑๕) 
๑๑.๑ กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
๑๑.๒ กิจกรรม กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs)   
๑๑.๓ กิจกรรม การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

๑๒. โครงการส่งบคุลากรไปศกึษา/ฝกึอบรมกบัหนว่ยงานภายนอก (๑๖) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๔๒ 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการ 

๑๓. โครงการพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันารายบคุคล (Individual development plan : IDP) (๑๗) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๔. โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง (๑๘) 
  - ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ภายในประเทศ    
  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๕. โครงการพฒันาบคุลากรส านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ณ ตา่งประเทศ (๑๙) 
- การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    

(ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกท่ีมีการศึกษาดูงานต่างประเทศ) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๖. โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไทยกบัตา่งประเทศ (๒๐) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการพฒันา ๓.๓ สรา้งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติการท างานของบคุลากรทัง้สภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศในการปฏบิตังิานภายในองคก์ร 
๑๗. โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพและมี
ความสขุ (๒๑) 

กลุ่มเป้าหมาย : ๑. บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๕๐ คน 
 ๒. บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีอายุ ๓๕ - ๔๙ ปี จ านวน ๕๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑๘. โครงการสง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นกจิกรรมเพือ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและ
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) (๒๒) 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๒๖๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

แนวทางการพฒันา ๓.๔ สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การบรรลุ
เปา้หมายขององคก์ร 
๑๙. โครงการสง่เสรมิการปฏบิตัติามวฒันธรรมองคก์รของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาและคา่นยิม
รว่มของสว่นราชการสงักดัรฐัสภาเพือ่น าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายขององคก์ร (๒๓) 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑๐๐ คน  
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๒๐. โครงการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากรใหป้ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา (๒๔) 
๑๕.๑ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาฉบับใหม่  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



๔๓ 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการ 

๒๑. โครงการคดัเลอืกบคุลากรผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมดเีดน่ตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
รฐัสภาของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา (๒๕) 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จ านวน ๓๘ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒๒. โครงการคดัเลอืกส านกัทีม่ผีลงานดา้นการสง่เสรมิตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภาและ
ความโปรง่ใสของส านกังานเลขาธิการวฒุสิภา (๒๖) 

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทุกหน่วย 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒๓. โครงการวนัแหง่คณุธรรมและเครอืขา่ยคณุธรรมและความโปรง่ใส (๒๗) 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลาการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒๔. โครงการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล และความโปรง่ใส (๒๘)  
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒๕. โครงการเรยีนรูก้ระบวนการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ (๒๙) 
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ ส านักงาน ป.ป.ช.  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒๖. โครงการสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (๓๐) 
กลุม่เป้าหมาย : ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จ านวน ๑๐๐ คน 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๒๗. โครงการสง่เสรมิความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิต์ามประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา (๓๑) 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๑๐๐ คน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๒  กิจกรรมเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ แล้ว ยังได้ก าหนดโครงการและกิจกรรม  
ให้มีความสอดคล้องและยึดโยงกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งนอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรที่ ได้ รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ส านักงานฯ จะต้องมีการด าเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้วน 
ตามกลยุทธ์แผนงานและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาฯ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยากรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  
และกลา้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่นและผลักดันกลไกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผูน้ าต้นแบบ
ทางจริยธรรม 

 

แผนงานที ่๑ การด าเนนิการตามยทุธศาสตร ์
การขบัเคลือ่นและผลกัดนัการปฏบิตัิตามประมวล
จรยิธรรมรวมทัง้สง่เสรมิใหผู้น้ าตน้แบบทาง
จรยิธรรม 
๑. โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
๒. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 
๓. โครงการคัดเลอืกบคุลากรผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภาของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
๔. โครงการคัดเลอืกส านักทีม่ีผลงานด้าน 
การส่งเสริมตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
รัฐสภาและความโปรง่ใสของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
๕. โครงการวันแหง่คุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 แผนงานที ่๒  การด าเนนิการตามหลกัสตูร 
การสรา้งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม รวมทัง้ 
สง่เสรมิใหม้ผีูน้ าตน้แบบทางจรยิธรรม 
- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ 
ค่านิยมหลัก เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการ
ด้านวินัยและการป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกบัการทุจรติในภาครัฐ 

แผนงานที ่๑ การรณรงคส์ง่เสรมิและสนบัสนนุการ
ด าเนนิการดา้นวนิยัและการปอ้งกนัการกระท าผดิ
วนิยัของบคุลากร 
- โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบตัิตน 
ตามวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

 
 
 
 

แผนงานที ่๒  การรณรงคส์ง่เสรมิมาตรการปอ้งกนั
การกระท าผดิกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการทจุรติใน
ภาครฐั 
- โครงการส่งเสริมกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลือ่นและผลักดันนโยบาย 
ความโปร่งใสของรัฐสภา 

แผนงาน การด าเนนิการตามนโยบายและมาตรฐาน
ความโปรง่ใสของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา 
- กิจกรรมการจัดท าแผนและก ากับติดตามส่งเสริม 
สนับสนนุการด าเนนิการดา้นคุณธรรมและความ
โปรง่ใสของสว่นราชการสังกดัรัฐสภาและก ากบั
ติดตามการด าเนินการดังกลา่ว 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ มศีกัยภาพสงู และน าเทคโนโลยี 
มาสนบัสนนุภารกจิดา้นกระบวนการนติบิญัญตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสรา้งกระบวนการพฒันา
ทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงานที ่๑ การปรบัปรงุมาตรฐานความรู ้ทกัษะ 
สมรรถนะของบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัภารกจิของ
สว่นราชการ 
- โครงการติดตามผลการด าเนินการในการน า
ความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเปน็
ส าหรบัต าแหน่งข้าราชการรฐัสภาสามญัไปใช้
ประโยชน์ในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา 

 แผนงานที ่๒ การบรูณาการหลกัสตูรการพฒันา
บคุลากรรว่มกนัของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา 
ทัง้สองสว่นราชการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ความรู ้ทกัษะ สมรรถนะของบคุลากรทีเ่หมาะสม
กบัภารกจิของสว่นราชการ (โครงการรว่ม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา จะด าเนนิการพฒันาบุคลากรฯ 
ส าหรบัหลักสตูรตามสายงาน จ านวน ๘ หลกัสูตร 
ดังนี ้
๑. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานวทิยาการ 
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 ๒. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานทรัพยากรบคุคล 
๓. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานวเิทศสัมพนัธ์  
๔. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
๕. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานประชาสัมพันธ ์
๖. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานวชิาการตรวจสอบ
ภายใน 
๗. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ข้าราชการสายงานวิชาการเงินและบัญชี 
๘. หลกัสูตรการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ ขา้ราชการสายงานวชิาการบญัช ี
และพัฒนาบคุลากรตามหลกัสูตรร่วม  
จ านวน ๕ หลกัสูตร ดังนี ้
๑. หลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหาร 
๒. หลกัสูตรส าหรับผูบ้ังคบับัญชากลุ่มงาน 
๓. หลกัสูตรการเปน็ข้าราชการทีด่ ี
๔. หลกัสูตรเตรียมความพรอ้มเลื่อนระดับ
ปฏิบัติการขึน้ช านาญการ 
๕. หลกัสูตรเตรียมความพรอ้มเลื่อนระดับ 
ช านาญการขึ้นช านาญการพเิศษ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ส่วนราชการสังกดัรฐัภา ไดก้ าหนดใหห้นว่ยงาน
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามสายงานรว่มกนั 
โดยจดัท าหลกัสูตรในสายงานเพ่ิมเติมขึน้อีก 
จ านวน ๓ หลกัสูตร ดังนี ้
๑. หลกัสูตรสายงานนติิการ  
๒. หลกัสูตรสางานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. หลกัสูตรสายงานวชิาการพัสด ุ

 แผนงานที ่๓ การพฒันาขดีความสามารถของ
บคุลากร ทกุระดบั/ทกุสายงาน ตามมาตรฐาน
ความรู ้ความสามารถทกัษะ และสมรรถนะ 
ทีก่ าหนด รวมทัง้ทกัษะทีจ่ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 
ในอนาคต 
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- โครงการพัฒนาความพร้อมในการปฏิบตัิงาน 
เชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ดังนี ้

๑. โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถที่จ าเป็น
ส าหรบัการปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญตัิและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตรช์าต ิ

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ด้านวิชาการของบุคลากรส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

๓. โครงการเสริมสร้างเสริมเทคนิคจัดการ
เรื่องราวร้องทกุข์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. โครงการพัฒนาความรูแ้ละทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจ
รัฐสภา 

๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบั 
การปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญตัิและการตดิตามงาน
ยุทธศาสตร์ชาติความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรบัการปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญตัิและ 
การติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

 แผนงานที ่๔ การพฒันาบคุลากรสายงานนติกิาร 
ในเปน็นกักฎหมายนติบิญัญตัติามแนวทางที่
ก าหนด 
- โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหนง่ 
นิติกรให้เป็นนักกฎหมายนติบิัญญตัิ 

 แผนงานที ่๕ การตดิตามประเมนิผลผลติ ผลลพัธ ์
และความคุม้คา่ในการพฒันาบคุลากรของ 
สว่นราชการ 
- โครงการประเมินความคุม้ค่าด้านการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสงักัดรฐัสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 
- โครงกำรพัฒนำทกัษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลใหแ้ก่บคุลำกรของส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ทรัพยากรบุคคล 

แผนงานที ่๑ การพฒันาหลกัสตูรการพฒันาทกัษะ
ขดีความสามารถการใชภ้าษาตา่งประเทศ 
- โครงการพัฒนาหลักสตูรการพัฒนาทักษะและ 
ขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ 
งานนิตบิัญญตัิ (English for Law) ของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  

 แผนงานที ่๒ การพฒันาทกัษะและขดีความสามารถ
การใชภ้าษาตา่งประเทศใหแ้กบ่คุลากร 
- โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

แผนงานที ่๑  การพฒันาแผนการจดัการความรู ้
(Knowledge Management : KM) ภายใน 
สว่นราชการ 
- โครงการพัฒนาการจดัการความรู้และระบบ 
การเรียนรูข้ององค์กร 

 แผนงานที ่๒ การสนบัสนนุใหบ้คุลากรเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง  
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP : Individual development plan)  
ตามกรอบการพัฒนา 

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ สรา้งความผาสกุและพฒันาคณุภาพชวีติของทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามสขุอยา่งสมดลุ
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคล 

แผนงานที ่๑ การศกึษาความตอ้งการและบรหิาร
จดัการเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของบคุลากร 
ใหม้สีมดลุทัง้ชวีติการท างานและสว่นตวั 
- โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตและการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 แผนงานที ่๒ การสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละสรา้ง
บรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามสขุ (Happy Workplace) 
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีความสุข (Happy Workplace) 
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 แผนงานที ่๓ การส ารวจความคดิเหน็ และความ 

พงึพอใจของบคุลากรตอ่การบรหิารทรพัยากร
บคุคล 
- กิจกรรมส ารวจความคดิเหน็และความพึงพอใจ
ของบคุลากรต่อการบรหิารทรัพยากรบคุคล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน การสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลากร
ด าเนนิชวีติบนวถิคีวามพอเพียงพรอ้มทัง้นอ้มน า
พระบรมราโชวาทมาเปน็แนวทางในการปฏบิตัิ 
- โครงการสง่เสรมิการปฏิบตัิตามหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

แผนงานที ่๑ การสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลากร
มคีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นกจิกรรมเพือ่สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและกจิกรรมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
- โครงการสง่เสรมิสนับสนุนและพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่สังคม สิ่งแวดล้อม 
และความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 แผนงานที ่๒ การสง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลากร
มกีารพฒันาทางดา้นจติใจในการมสีว่นรว่มพฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยยดึหลกัความรบัผดิชอบ 
ตอ่สงัคม 
- โครงการเยาวชน CSR พัฒนาประชาธปิไตย 

 



๕๐ 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๓ งบประมาณ 
  โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒๗ โครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 
จ านวนรวม ๘,๗๐๔,๙๐๐ บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย จ านวนโครงการ งบประมาณ 

๑) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา ๒๔ ๓,๙๗๙,๙๐๐ 
๒) ค่าใช้จา่ยในการทุนการศกึษา ๑ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
๓) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาบคุลากร ณ ต่างประเทศ ๑ ๑,๘๗๕,๐๐๐ 

๔) ค่าใช้จา่ยในการแลกเปลีย่นข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ๑ ๗๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมประเภทของกำรพัฒนำบุคลำกร

ทนุกำรศึกษำ : 
๑ โครงกำร

ร้อยละ ๒๔.๑๒

กำรพัฒนำ
ณ ต่ำงประเทศ :

๑ โครงกำร
ร้อยละ ๒๑.๕๔

ฝึกอบรมและสัมมนำ : 
๒๔ โครงกำร

ร้อยละ ๔๕.๗๒

แลกเปล่ียน
ณ ต่ำงประเทศ : 

๑ โครงกำร
ร้อยละ ๘.๖๒

ฝึกอบรม&สัมมนำ ทุนกำรศึกษำ พัฒนำ ณ ตปท. แลกเปล่ียน ณ ตปท .

จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองที่ ๓

แนทำงฯ ๓ .๓ :  
๒ โครงกำร

ร้อยละ ๗ .๔๑

แนวทำงฯ ๓ .๔ :
๙ โครงกำร

ร้อยละ ๓๓ .๓๓

แนวทำงฯ ๓ .๒ :  
 ๑๖ โครงกำร

ร้อยละ ๕๙ .๒๖

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ .๒ แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ .๓ แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ .๔



 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕๑ 

แนวทางการพฒันา ๓.๒  
พฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรอ์งคก์รไดอ้ยา่งเปน็ระบบ 

และหลากหลาย 
 

 
 

 

 

 

๑. โครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถที่จ าเป็น
ส าหรบัการปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญตัิและการ
ติดตามงานตามยุทธศาสตรช์าต ิ

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบตัิงานดา้น
วิชาการของบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๓. โครงการเสริมสร้างเทคนคิการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 

๔. โครงการส าหรับนกักฎหมายนิติบญัญตัิ 

๕. โครงการการพัฒนาความรูแ้ละทักษะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจ
รัฐสภา 

๖. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการปฏบิัติงานยังรัฐสภาแห่งใหม ่

 

 

 
(๖.๑) หลักสตูรส าหรบักลุ่มผู้บริหาร 
(๖.๒) หลักสตูรส าหรบักลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ 

ด้านเทคโนโลย ี
(๖.๓) หลักสตูรส าหรบักลุ่มผู้ท างาน 

ด้านนโยบายและวิชาการ 
(๖.๔) หลักสตูรส าหรบักลุ่มผู้ปฏิบัติงานอืน่ 

๗. โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพ่ือการ
ปฏิบัตงิานรัฐสภา (English for Parliamentary 
work) 

๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบั 
การปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญตัิและการตดิตามงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

(๘.๑) กิจกรรมการพัฒนาผูบ้ังคับบัญชากลุ่ม
งานเพื่อการขับเคลือ่นสู่องคก์รสมรรถนะสงู 

(๘.๒) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิงาน 
เพื่อพัฒนาผู้สบืทอดต าแหนง่ผู้บรหิาร 

 

 

 

 
 
๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบรหิาร
(Management  Competency) 

-  กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดงูาน 
ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

๑๐. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑. โครงการพัฒนาการจดัการความรูแ้ละระบบ 
การเรียนรูข้ององค์กร 

(๑๑.๑) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแขง็
ให้กับทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) 

(๑๑.๒)  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(COPs) 
(๑๑.๓) กิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 

๑๒. โครงการสง่ข้าราชการไปศึกษา/ฝึกอบรมกับ
หนว่ยงานภายนอก 

๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมการพฒันาบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕๒ 

แนวทางการพฒันา ๓.๓  
สรา้งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติการท างาน

ของบคุลากรทัง้สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศในการปฏบิตังิานภายในองคก์ร

และหลากหลาย 

แนวทางการพฒันา ๓.๔  
สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิตัตินตามประมวล
จรยิธรรม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การบรรลเุปา้หมาย 

ขององคก์ร 

 

๑๔. โครงการสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๕. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

๑๖. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาไทยกบัตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 

 

๑๗. โครงการสง่เสรมิความสมัพันธแ์ละสรา้ง
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมคีวามสุข 

๑๘. โครงการสง่เสรมิสนบัสนนุและพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่สังคม สิ่งแวดล้อม 
และความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑๙. โครงการสง่เสรมิการปฏิบตัติามวัฒนธรรม
องค์กรของส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภาและคา่นิยม
ร่วมของสว่นราชการสังกัดรฐัสภาเพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๒๐. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตัิ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา 

๒๑. โครงการคัดเลือกบคุลากรผูม้ีคุณธรรมและ
จริยธรรมดเีดน่ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภาของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

๒๒. โครงการคัดเลือกส านักทีม่ีผลงานด้านการ
ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา
และความโปร่งใสของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

๒๓. โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครอืข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

 

๒๔. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

๒๕. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจรติ 

๒๖. โครงการสง่เสรมิการปฏิบตัติามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๗. โครงการสง่เสรมิความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมโครงการตามแผนพฒันาบคุลากรฯ 
จ านวน ๒๗ โครงการ  

แบง่ตามแนวทางการพฒันา ดงันี ้

๑. แนวทางการพฒันา ๓.๒ 
จ านวน ๑๖ หลกัสตูร/กจิกรรม 

๒. แนวทางการพฒันา ๓.๓ 
จ านวน ๒ หลกัสตูร/กจิกรรม 

๓. แนวทางการพฒันา ๓.๔ 
     จ านวน ๙ หลกัสตูร/กจิกรรม 



 
 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตักิารพัฒนาบคุลากร ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
๕๔ 

แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาบคุลากร ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒๗ โครงการ (จ าแนกรายหลกัสตูร/กจิกรรม จ านวน ๓๑ หลกัสตูร/กจิกรรม) 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญตัิ
และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การสนับสนุนงานด้านการติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการปฏริูป
ประเทศ และจัดท าการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนติิกร 
วิทยากร นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และ
พนักงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
งานด้านการตดิตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศฯ 
รวมจ านวน ๘๐ คน 

 

   

๙๐,๐๐๐ 

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานด้านวิชาการของบคุลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัตงิาน
ด้านวิชาการในกระบวนการ 
นิติบัญญตัิของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

ข้าราชการต าแหน่งนติิกร 
และวิทยากร ผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านวิชาการในกระบวนการ
นิติบัญญตั ิ(ส านักงาน
ประธานวุฒิสภา, ส านัก
วิชาการ, ส านักการประชุม, 
ส านักก ากับและตรวจสอบ, 
ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓, 
ส านักกฎหมาย และ 
ส านักรายงานการประชุมฯ)  
รวมจ านวน ๕๐ คน 

 

   

๕๐,๐๐๐ 

๓. โครงการเสริมสร้างเทคนคิการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจท่ีก าหนด 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๒๑ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนติิกร 
และวิทยากร ผู้ปฏิบตัิงาน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
จ านวน ๒๕ คน 

    

๑๐๕,๐๐๐ 



 
๕๕ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

และศึกษาดูงาน จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

๔. โครงการส าหรับนักกฎหมายนติิบัญญตัิ ตัวช้ีวัดผลผลติ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการฝึกอบรม
โครงการส าหรบันักกฎหมายนิติบญัญัติ 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส าหรับ 
นักกฎหมายนติิบัญญัติ ผ่านการ
ฝึกอบรมโดยได้คะแนนการทดสอบ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามพร้อม
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิโดยมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทาง
กฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ระบบงานด้านนิติ
บัญญัติ การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ
การออกกฎหมาย การตดิตาม
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตาม
ความรับผิดชอบของรัฐสภาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมน่้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายได้
เสรมิสร้างทักษะและสามารถน าความรู ้

- การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
ทีป่รับปรุงใหมจ่ากหลักสตูรเดิมโดยมี
หัวข้อวิชาเพิ่มขึ้น ๖ หัวข้อวิชา ดังนี ้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมายตามกระบวนการภายหลงั
เมื่อกฎหมายมผีลใช้บังคับแล้ว 
(๒) การสัมมนาระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนญู 
(๓) กฎหมายระหว่างประเทศและ
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
(๔) สภาพปัญหาความขดัแย้งใน
สังคมไทย การป้องกันและระงับความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธ ี
(๕) ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนา
ประเทศ 
(๖) คุณธรรมส าหรับนักกฎหมาย 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๓๐ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งนติิกร 
ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป
และเป็นผู้ผา่นการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ 
ในต าแหน่งนิติกรให้เป็น 
นักกฎหมายนิติบญัญตัิมาแล้ว 
จ านวน ๔๐ คน 

   

 ๑๓๓,๐๐๐ 



 
๕๖ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

๕. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

- การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
จ านวน ๓๒ คน 

    

๘๐,๐๐๐ 

๖. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานยังรัฐสภาแห่งใหม่ 

(๖.๑) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้บริหาร 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ 
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีิจิทลั 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๒๗ คน     

๕๘๕,๐๐๐ 

(๖.๒) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน
เฉพาะด้านเทคโนโลย ี

ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม 
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และเจา้พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
จ านวน ๓๐ คน 

    

 

(๖.๓) หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ท างาน 
ด้านนโยบายและวิชาการ  

 ระยะเวลา/สถานที ่:  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการ จ านวน ๕๐๖ คน     

 

(๖.๔) หลักสตูรส าหรับกลุม่ผู้ปฏิบัตงิาน
อื่น 
 

 ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการต าแหน่งประเภท
ทั่วไป จ านวน ๕๔๒ คน 
(ยกเว้นเจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์) 

    

 



 
๕๗ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๗. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติงานรัฐสภา (English for 
Parliamentary work)  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา 
(English for Parliamentary work) 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ณ ต่างจังหวัด 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
จ านวน ๒๐ คน  

 

  

๑๓๐,๐๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงานด้านนติิบัญญัติและ
การติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(๘.๑) กิจกรรมการพัฒนาผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ 
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

- การศึกษาดูงานให้ความรูเ้พื่อ 
การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเพื่อ
การขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสงู 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ หน่วยงานภายนอก 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๘๐ คน 

    

๑๘๐,๐๐๐ 
๘๕,๐๐๐ 

    (๘.๒) กิจกรรมการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผูส้ืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหาร 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

การอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการผู้สืบทอดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก  
จ านวน ๒๔ คน      

 

 

๙๕,๐๐๐ 

๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
(Management  Competency) 

- กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดงูาน
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร กิจกรรมการสมัมนาและ 
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ให้กับผู้บริหารของส านักงานฯ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน 
การบริหารจัดการองค์กรส าหรับ
ผู้บริหาร  
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๘ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
และต่างจังหวัด 

ผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๒๗ คน 

   

 ๕๗๐,๐๐๐ 

  
 

  
    

 



 
๕๘ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
กิจกรรมการสมัมนาและศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารจดัการองค์กรมีความ 
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

  

    

 

๑๐. โครงการเตรยีมความพร้อมสูก่ารด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ประจ าป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจท่ีก าหนด 
ตวัช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการฝกึอบรม
ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

ข้าราชการระดับปฏบิัติการ 
และช านาญการที่อยู่ในเกณฑ์
การประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับทีสู่งขึ้น ในปี ๒๕๖๔
จ านวน ๖๙ คน 

 

   

๔๓,๐๐๐ 

๑๑. โครงการพัฒนาการจัดการความรู ้
และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
    (๑๑.๑) กิจกรรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้  
(KM Team) 
    (๑๑.๒)  กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ 
(COPs) 
    (๑๑.๓) กิจกรรมวันแห่งการเรยีนรู ้
(KM Day) 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
มีการจัดท าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านกังาน
เลขาธิการวุฒสิภาอย่างน้อย ๓ องค์
ความรู ้
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบคุลากรหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทีไ่ด้รับจากการด าเนินการจัดการ
ความรูไ้ปใช้ประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานได ้

- การอบรมเพื่อเสริมสรา้งความรู ้
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานจัดการ
ความรู้ให้แก่ทีมงานจัดการความรู ้
การจัดกิจกรรมจัดการความรู/้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้ง การจัด 
กิจกรรมวันแห่งการเรยีนรู้ (KM Day) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
๑. การอบรมฯ  
๒. กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ  
๓. กิจกรรม KM Day  
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

   

๑๔๐,๐๐๐ 



 
๕๙ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๒. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมใน
หลักสตูรตา่งๆ กับหน่วยงานภายนอก 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หลักสตูร และ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด 
ตวัช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการอบรมได้
จัดท ารายงานผลการศึกษา/อบรมใน
หลักสตูรตา่งๆ กับหน่วยงานภายนอก 

- การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกบั
หน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่
จ าเป็นและสอดคล้องต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -  
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ณ หน่วยงานภายนอก 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

    

๑,๐๘๐,๙๐๐ 

๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP)  
ตามแนวทางที่ก าหนด  
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ได้มีการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP)  
ตามแนวทางที่ก าหนด 

- ด าเนินการจดัท าและด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
((Individual Development Plan : 
IDP) 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ –  
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

    

- 

๑๔. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
มีการจัดท ากรอบแนวทางในการ 
จัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 
ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จ านวน ๑ ฉบับ 

- การจัดสรรทุนการศึกษา และทนุ
การฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

   

๒,๑๐๐,๐๐๐ 



 
๖๐ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม
ให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท – ปริญญาเอก หรือทุน
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จ านวน ๕ ทุน 

๑๕. โครงการพัฒนาบุคลากรส านกังาน
เลขาธิการวุฒสิภา ณ ต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ จ านวน ๓ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน  
โดยจดัท ารายงานผลการศึกษาดูงาน 
ณ ต่างประเทศ จ านวน ๕ ฉบับ 

- การพัฒนาบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 
เป็นการพัฒนาส าหรับหลักสตูร
ฝึกอบรมภายนอกท่ีมีการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
ระยะเวลา :  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -  
เดือนกันยายน ๒๕๖๔  
ณ ต่างประเทศ 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

    

๑,๘๗๕,๐๐๐ 

๑๖. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกบั
ต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการฯ จ านวน ๑ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู ้
และประสบการณ์แลกเปลี่ยน  
โดยจดัท ารายงานผลการแลกเปลีย่น  
ณ ต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบับ 

- จัดการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกบั
ต่างประเทศ เพ่ือใหไ้ด้รบัความรู้และ
ประสบการณ์ด้านระบบงานรัฐสภา
กับเจ้าหน้าที่รัฐสภาต่างประเทศ 
ระยะเวลา :  
เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ต่างประเทศ 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 

 

  

๗๕๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการส่งเสริมความสมัพันธ์และ
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมความสมัพันธ์และสรา้ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอยา่ง 
มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

กลุ่มที่ ๑ บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป 
กลุ่มที่ ๒ บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่มีอายุ ๓๕ - ๔๙ ปี 

    

๕๕,๐๐๐ 



 
๖๑ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการสง่เสริม
ความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุขของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  

ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา รวมจ านวน ๑๐๐ คน 

๑๘. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพือ่สังคม 
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ร่วมโครงการครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
และสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  
และหน่วยงานภายนอก 

ข้าราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๒๖๐ คน 

 

 

  

๓๘,๐๐๐ 

๑๙. โครงการส่งเสริมการปฏิบตัิตาม
วัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและค่านิยมร่วมของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาเพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมาย
ขององค์กร 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการได้
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและคา่นิยม
ร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

- การจัดกิจกรรมการสัมมนาศึกษา 
ดูงานเกี่ยวกับ Best Practice 
วัฒนธรรมองค์กร ยุค ๔.๐ 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ หน่วยงานภายนอก 
 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๑๐๐ คน 

 

 

  

๙๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

        



 
๖๒ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒๐. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภา 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการได้
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

- การจัดศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา/องค์กรต้นแบบ
คุณธรรม 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๖ ช่ัวโมง 
ณ หน่วยงานภายนอก 
 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
จ านวน ๑๐๐ คน 

 

 

  

๘๕,๐๐๐ 

๒๑. โครงการคดัเลือกบุคลากรผูม้คีุณธรรม
และจริยธรรมดเีด่นตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานในสังกดั
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมคดัเลือกข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรที่ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นข้าราชการผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นมีขวัญก าลังใจในการ 
ประพฤติปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

- การจัดกิจกรรมเกีย่วกับการคดัเลือก
บุคลากรผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาทีไ่ด้รบั
การเสนอช่ือเข้าร่วมการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 
จ านวน ๓๘ คน     

๖๔,๐๐๐ 

๒๒. โครงการคดัเลือกส านักท่ีมผีลงาน 
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานในสังกดั
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร
เข้าร่วมคดัเลือกส านักท่ีมผีลงานดา้น
การส่งเสริมตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
 

- การจัดกิจกรรมเกีย่วกับการคดัเลือก
ส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสรมิตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ทุกหน่วย 

 

 

  

๓๕,๖๐๐ 



 
๖๓ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของส านักท่ีเขา้ร่วมคดัเลือก
ส านักท่ีมีผลงานด้านการส่งเสรมิตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีการจดัท ารายงานและเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมใหม้กีาร
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

 

๒๓. โครงการวันแห่งคณุธรรมและเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรเข้าร่วม
โครงการวันแห่งคณุธรรม 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจในการบรหิาร
จัดการโครงการ 

- การจัดกิจกรรมวันแห่งคณุธรรมและ
เครือข่ายคณุธรรมและความโปร่งใส 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๓ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

   

 ๑๑๓,๐๐๐ 

๒๔. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลและ 
ความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย/แผนงานการด าเนินการด้าน
คุณธรรม และความโปร่งใส 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ 
ความโปร่งใส 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๓ ช่ัวโมง 
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ตัวแทนคณะท างานดา้น
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภายในส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
จ านวน ๗๐ คน 

 

   

๑๓,๙๐๐ 

๒๕. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้ร่วมโครงการ 

- การอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
ที่ได้รับการบรรจุใหม ่

    
๓๕,๐๐๐ 



 
๖๔ 

โครงการ ตวัชีว้ดั ขอบเขตการด าเนนิงาน กลุม่เป้าหมาย 
ไตรมาส 

งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง  
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
และหน่วยงานภายนอก 

๒๖. โครงการส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติหนา้ทีร่าชการและ
ด ารงชีวิตส่วนตน 

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลา/สถานท่ี :  
จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง  
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
และหน่วยงานภายนอก 

ข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  
ประเภทวชิาการ  
ระดับช านาญการ  
จ านวน ๑๐๐ คน 

    

๘๘,๐๐๐ 

๒๗. โครงการส่งเสริมความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้แสดงความจงรักภักดีตอ่
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริยต์ามแผนงานโครงการ 
ที่ก าหนด 

- การจัดกิจกรรมเกีย่วกับการส่งเสริม
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ระยะเวลา/สถานท่ี : 
จ านวน ๖ ช่ัวโมง  
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

บุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

  

 

 

๑๗๑,๕๐๐ 

 

 


