สารบัญ
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และยึดหลักธรรมาภิบาล

๑

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน การบริหารจัดการแผนกาลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการ : การบริหารจัดการแผนกาลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตรากาลัง
ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

๑

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน ๑ การดาเนินการและติดตามการนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ไปปฏิบัติ
โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
แผนงาน ๒ การดาเนินการและติดตามการนาระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
ไปปฏิบัติ
โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
แผนงาน ๓ การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ไปปฏิบัติ
โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management)
แผนงาน ๔ การดาเนินการและติดตามการนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
(Job Rotation) ไปปฏิบัติ
โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)

๓

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน ๑ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการ : การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูด
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม “คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
แผนงาน ๒ การพัฒนาวิธีการและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง

๑
๑

๓
๓
๕
๕
๗
๗
๑๐
๑๐
๑๒
๑๒
๑๒
๑๔

-ขโครงการที่ ๑ : การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม
หรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความเหมาะสม
กับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โครงการที่ ๒ : พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม
มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง

๑๔

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)
แผนงาน การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ ๑ : พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา แนวทางแก้ไข
ของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)
โครงการที่ ๒ : ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

๑๙

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
แผนงาน การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
โครงการ : จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

๑๗

๑๙
๑๙
๒๑

๒๓
๒๓
๒๕

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบ
ทางจริยธรรม
แผนงาน ๑ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
แผนงาน ๒ การดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม

๒๕

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
แผนงาน ๑ การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและ
การป้องกันการกระทาผิดวินัยของบุคลากร
โครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง

๒๙

๒๕
๒๗

๒๙
๒๙

-คแผนงาน ๒ การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

๓๑

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
แผนงาน ๑ การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการ : การจัดทาแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และการกากับ ติดตาม การดาเนินการ
ตามแผนส่งเสริมดังกล่าว

๓๓
๓๓
๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๖

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน ๑ การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการ
โครงการ : ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการ
แผนงาน ๒ การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
โครงการ : จัดทาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
แผนงาน ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐาน
ความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
โครงการ : พัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนงาน ๔ การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตามแนวทางที่กาหนด
โครงการที่ ๑ : การกาหนดตาแหน่งบุคลากรสายงานนิติการ
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
โครงการที่ ๒ : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกร
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
แผนงาน ๕ การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
โครงการ : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากร
ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
แผนงาน ๖ การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการ

๓๖
๓๖
๓๖
๓๘
๓๘
๔๐
๔๐
๔๒
๔๒
๔๔
๔๖
๔๖
๔๘

-งโครงการ : การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๘

กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
โครงการที่ ๑ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรสาหรับงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปี ๒๕๖๑
โครงการที่ ๒ : การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

๕๐
๕๐

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
แผนงาน ๑ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนงาน ๒ การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
โครงการที่ ๑ : การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในยุค
Thailand 4.0”
โครงการที่ ๒ : การพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร “ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ”

๕๖
๕๖
๕๖

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
แผนงาน ๑ การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ภายในส่วนราชการ
โครงการ : การจัดทาแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนงาน ๒ การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการ : พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-development)

๖๒
๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖๗

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
แผนงาน ๑ การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
โครงการ : การจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
แผนงาน ๒ การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)

๖๗
๖๗

๕๐
๕๓

๕๙
๕๙
๖๐

๖๒
๖๕
๖๕

๖๗
๖๙
๖๙

-จแผนงาน ๓ การสารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ๗๑
โครงการ : สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
๗๑
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง
พร้อมทั้งน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โครงการ : ๑. สนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง
๒. กิจกรรม ๑๘ สานัก ร่วมใจตามรอยเบื้องยุคลบาท

๗๓
๗๓

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

๗๕

ภาคผนวก
- มติ ก.ร. ที่ ๘๖/๒๕๖๐ (ว ๒๗)
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
- ตารางแสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๗๓

๗๕
๗๕

-๑-

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑
แผนงาน

บริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
บริหารจัดการแผนกาลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ : การบริหารจัดการแผนกาลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตรากาลัง
ที่มปี ระสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
หลักการเหตุผล
ตามที่คณะอนุกรรมการจัดทาและปรับปรุงแผนกาลังคน (Manpower Planning) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้มีการจัดทาแผนกาลังคนของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๐
เพื่อเป็นกรอบทิศทางพื้นฐานในการวางแผนกาลังคน ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องมีการบริหารจัดการแผนกาลังคน ให้มีความเหมาะสม สามารถ
รองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการบริหารกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยการ
ทบทวนโครงสร้าง ระบบงานและอัตรากาลังที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า จะทาให้เกิดการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุป ทานด้านกาลังคน เพื่อ ให้ ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสม
เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธารงรักษา
กาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนรองรับการสรรหาที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ
ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามหลักวิชาการ
๒. เพื่อเป็นการกาหนดกรอบและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุค คลให้เกิดความคุ้มค่า
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐ สภาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และ
แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ของหน่วยงานของทั้งสองส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

-๒ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย
ผลผลิต

จัดทารายงานผลการบริหารจัดการแผนกาลังคน
ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตรากาลังที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า

ผลลัพธ์

๑. มีแผนกาลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานาแผนกาลังคนไปเป็น
เครื่องมือและประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน

๑
๓

๕

เกณฑ์การให้คะแนน

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกรอบการบริหารกาลังคน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการเตรียมการบริหารกาลังคนตามกรอบฯ
 ศึกษาวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมด้านกาลังคน ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การปรับปรุงระบบงานและอัตรากาลัง รวมทั้งการย้ายไปปฏิบัติงานอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 ติดตามการดาเนินการบริหารแผนกาลังคนตามกรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 นารายงานผลการดาเนินการตามกรอบการบริหารกาลังคน เสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ให้ความเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

-๓-

กลยุทธ์ที่ ๒

ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน ๑

การดาเนินการและติดตามการนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ไปปฏิบัติ

โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
หลักการเหตุผล
ส่ ว นราชการสั ง กัดรั ฐ สภาจะต้อ งดาเนินการนาระบบเส้ น ทางความก้าวหน้าในสายอาชี พ
(Career Path) ในตาแหน่งประเภทวิชาการมาปฏิบัติ โดยมีการกาหนดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
สมรรถนะ (Competencies) รวมถึงสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับที่ดารงตาแหน่งต่าง ๆ อยู่ ทั้งนี้
ในแต่ละปี สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องดาเนินการนาประกาศเส้นทางความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว ไปใช้
ประโยชน์ ใ นการก าหนดหลั ก สู ต รในการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะก้าวไป พร้อมทั้งสามารถสนับสนุน และผลักดันให้บรรลุยุทธศาสตร์
ของทั้งสองส่วนราชการ ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามการนาไปใช้ รวมถึงการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าฯ
ดังกล่าว เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง การกาหนดตาแหน่ง ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
เป้าหมาย และแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประเภทวิชาการ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าหมาย
ผลผลิต

รายงานผลการดาเนินการแผนตามระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

ผลลัพธ์

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และสามารถดาเนินการ
ตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑

-๔เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 รายงานแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการ
 ดาเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยดาเนินการพัฒนา
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 รายงานผลการดาเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมกาลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และ
การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

-๕แผนงาน ๒

การดาเนินการและติดตามการนาระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
ไปปฏิบัติ

โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
หลักการเหตุผล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
เพื่อให้สานักงานได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความเหมาะสมที่จะทดแทนตาแหน่งหลักที่ว่างลง
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุการเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการก่อนกาหนด การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ซึ่งการสูญเสียบุคลากรหลักที่สาคัญ ส่งผลทาให้เกิดปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ
ขององค์กร และเกิดปัญหาในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งหลักที่ว่างลงขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่วนราชการจะต้องนาผล
การดาเนินการแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารฯ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อดาเนินการทบทวนระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan) และพัฒนาระบบฯ ในปีต่อไป
วัตถุประสงค์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมสาหรับการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง
ผู้บริหารที่จะว่างลงในอนาคต ตามแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ที่ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน)
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอานวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการแผนตามระบบสืบทอดตาแหน่ง
เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลผลิต
รายงานผลการดาเนินการแผนตามระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan)

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบสืบทอดตาแหน่ง
และสามารถดาเนินการได้ตามระบบดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑

-๖เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑



๓




๕



เกณฑ์การให้คะแนน
มีประกาศแผนตามระบบการสืบทอดตาแหน่งให้บุคลากรในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาทราบ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ดาเนินการพัฒนาข้าราชการ และหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
ที่กาหนด (EAF)
รายงานการดาเนินการแผนตามระบบการสืบทอดตาแหน่ง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมกาลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และ
การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

-๗แผนงาน ๓

การดาเนินการและติดตามการนาระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ไปปฏิบัติ

โครงการ : ดาเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
หลักการเหตุผล
ในภาวะปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าองค์กรที่มีคนเก่งย่อมได้เปรี ยบกว่า เพราะคนเก่งจะสามารถ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้นและมีผลเสียน้อยที่สุด ทุกองค์กรจึงให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคนให้ได้คนเก่งและคนดี แต่การพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่งได้นั้น การรักษากลับยากยิ่งกว่า
ดังนั้น การรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร จึ งต้องดึงจุดดี จุดแข็ง และดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการทางานให้ประสบความสาเร็จ
ส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐ สภาตระหนัก ดีว่าทรั พยากรมนุษย์เป็น “ทุน ” ที่ส ามารถเพิ่มมูล ค่ า
มหาศาลให้กับองค์กรมากกว่าทรัพย์สินหรือทุนประเภทอื่น ๆ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ จึงได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
รวมทั้งพั ฒ นาและธ ารงรั ก ษาคนดี คนเก่ ง ขององค์ กร โดยได้กาหนดประเด็นยุ ทธศาสตร์ การเสริมสร้า ง
สมรรถนะและคุณภาพกาลังคน เพื่อให้เป็นผู้นาการเปลี่ ยนแปลงและผลักดันยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ และให้ มี ร ะบบการสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง เช่ น สรรหาจาก
ผู้ มี ผ ลการศึ กษาดี เ ด่น ผู้ ที่ มีผ ลงานดีเ ด่น ผู้ ที่ ผ่ านการคัด เลื อ กที่เ ข้ม ข้ น และจัด ท าแผนพั ฒ นารายบุค คล
ให้ เ หมาะสม ทั้ ง ในระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและนั ก บริ ห าร เช่ น การให้ ทุ นการศึ กษา ฝึ กอบรม ดู งานทั้ งในและ
ต่างประเทศ การมอบหมายงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งกาหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ต่อมา ในยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการสั งกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กาหนดให้มีการ
จัดทาเส้นทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพให้มีความชัดเจนและนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนด
แผนงานในการจัดทาระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง
ส่วนราชการสั งกัดรัฐ สภา โดยสานักงานเลขานุการ ก.ร. จึงได้กาหนดให้มีการนารูปแบบ
วิธีสรรหาและเลือกสรรผู้มีศักยภาพสูง หรือ “ระบบบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสู ง ” มาใช้ในส่ว นราชการ
สังกัดรัฐสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การดาเนินการตามแผนงานดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จ
เนื่องจากหลักเกณฑ์ของระบบในขณะนั้นไม่สามารถคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าสู่ระบบ ที่ประชุม อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภารับไปพิจารณาดาเนินการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) พัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ข้า ราชการมีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ตามมาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามที่ ก.ร. และส่วนราชการสังกัดรัฐสภากาหนด
๒) ให้มีระบบการดูแลรักษาคนดีคนเก่ง และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้อยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภา ได้ แ ก่ การจั ด ท าเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ (Career Path) การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การมอบหมายงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง
เป็นต้น

-๘ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความ
พร้ อมให้กับ ข้าราชการผู้ มีศักยภาพสู งในราชการอย่างเป็นระบบ ส่ว นราชการสั งกัดรัฐ สภาจึงได้ปรับปรุง
“ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” โดยมุ่งพัฒนาข้าราชการผู้ มีศักยภาพ
พร้อมสาหรับการพัฒนา ที่กาลังปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือระดับชานาญการ มีผลงานที่โดดเดน
มีทักษะความรู ด้า นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้ เข้ าสู่ ระบบบริ ห ารก าลั งคนคุณภาพของส่ ว นราชการ
สังกัดรัฐสภา โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริง และ
เสริมสร้างกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม
และมีระบบค่าตอบแทนที่ยึดโยงกับผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้ข้าราชการกลุ่ มดังกล่าวได้รับการ
พัฒ นาอย่ างเต็มศักยภาพ อันจะส่ งผลให้ สามารถเจริญก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสู งได้อย่างมีคุณภาพ
ในเวลาที่เหมาะสม มีศักยภาพการเป็นผู้ นาที่มีวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ว
ทันโลก และทันเหตุการณ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ สร้ า งระบบบริ ห ารข้ า ราชการผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา สร้ างระบบบริ หารจั ดการทรัพยากรบุ คคลให้ เกิ ดการท างานอย่ างมี ผ ลสั มฤทธิ์
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒) เพื่อพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมให้มีการนาศักยภาพที่มีอยู่
มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
๓) เพื่อเตรียมกาลังคนคุณภาพให้มีจานวนเพียงพอ โดยเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็น
ผู้นาด้านการบริหาร และผู้นาทางด้านวิชาการ
๔) เพื่ อ จู ง ใจ และรั ก ษาข้ าราชการผู้ มี ศั กยภาพสู ง และมี ผ ลงานดี เ ด่ น ให้ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและชานาญการ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
เป้าหมาย
ผลผลิต
รายงานผลการดาเนินการแผนตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบบริหารข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูงและสามารดาเนินการตามระบบ
ดังกล่าวได้อย่างมีสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑

-๙เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

 แผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
ได้รับความเห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปดาเนินการ
 มีการดาเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
 รายงานผลการดาเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓
๕

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมกาลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และ
การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

- ๑๐ แผนงาน ๔

การดาเนินการและติดตามการนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
(Job Rotation) ไปปฏิบัติ

โครงการ : ดำเนินกำรแผนตำมระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน (Job Rotation)
หลักการเหตุผล
ส่วนราชการสังกัดรัฐ สภามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภ าพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
มี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของทางราชการ และภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรจึงเป็นภารกิจที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้มีกลไกในการดาเนินการไปในทิศทางตามมาตรฐานและยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ที่ผ่านมาส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ด้วยวิธีการฝึกอบรมที่ให้ความรู้ในเชิงลึกมากกว่า
การปฏิบัติจริง ประกอบกับอายุเฉลี่ยของข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) มีอายุเฉลี่ยที่ ๔๑.๒๗ ปี ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ข้าราชการ
กลุ่มนี้จะทยอยออกจากระบบราชการ เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ จึงทาให้หน่วยงานต้องสูญเสียบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และอาจทาให้ เกิดปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรทั้ งการพัฒนา
กาลั งคนทดแทนและความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ในระบบ ดังนั้น รูปแบบหนึ่งของ
การพัฒนาที่สามารถนามาใช้ได้ในงานที่ปฏิบัติอยู่แล้วโดยเน้นให้ข้าราชการสามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคย
ปฏิบั ติมาก่อน และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้ มีผู้ ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่ มงานต่าง ๆ อยู่พร้อม
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ ตลอดเวลา
๒. เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการให้สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
๔. เพื่อพัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าในสายอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

- ๑๑ เป้าหมาย
ผลผลิต
รายงานผลการดาเนินการตามแผนระบบ
ผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการตามระบบ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 แผนระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(Job Rotation) ได้รับความเห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาไปดาเนินการ
 การดาเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
 รายงานผลการดาเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมกาลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรและ
การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

- ๑๒ -

กลยุทธ์ที่ ๓
แผนงาน ๑

เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ ๑ : การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดที่มีคุณภาพ
คุณธรรม “คนดี คนเก่ง” เพือ่ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกระบวนการสรรหาบุคลากรภาครัฐ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา กลยุ ทธ์
การด าเนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการดึ ง ดูด และได้ ม าซึ่ ง ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะที่สาคัญให้เข้ามาปฏิบัติงานราชการ โดยมีจุดเน้นที่การสรรหาให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของช่อ งทาง และวิธีการสรรหาที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด อีกทั้งความจาเป็นที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับ
กลยุทธ์การสรรหาให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการดึงดูดคนดีมีความสามารถให้เข้ามาสู่
กระบวนการสรรหาต่อไป
การสรรหา (Recruitment) คื อ กระบวนการค้ น หา และจู ง ใจให้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานมาสมัครกับส่วนราชการ
การวั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง เป็ น การทดสอบความรู้ ค วามสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การปฏิบัติ หรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสอบ
หนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามาร ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (มติ ก.ร. ที่ ๔/๒๕๕๘ (ว ๑) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘)
การวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นการพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม เพื่อให้บุค คลที่มีคุณภาพ
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (มติ ก.ร. ที่ ๔/๒๕๕๘ (ว ๑)
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
คุณลั กษณะอื่ น ๆ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และหลั ก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไข
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาตามที่ ก.ร. กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายนอกที่มีความสนใจที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- ๑๓ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ระดับความสาเร็จของการบริหารหลักเกณฑ์และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
มีหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลเข้ารับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา
ราชการสังกัดรัฐสภา ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและดาเนินการเพื่อจูงใจ
ปัจจุบัน
กลุ่มคน ที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
 ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการสังกัดรัฐสภา
๒
 จัดทากรอบการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดรัฐสภา ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
๓
 นาเสนอหลักเกณฑ์ที่มีการทบทวนและพัฒนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ก่อนเสนอ
อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ
 นาเสนอหลักเกณฑ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เสนอ อ.ก.ร. สรรหาฯ พิจารณาเห็นชอบ
๔
 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕
 ติดตามและสรุปผลการนาหลักเกณฑ์ไปสู่การปฏิบัติ
 รายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๒๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

- ๑๔ แผนงาน ๒

กำรพัฒนำวิธีกำรและดำเนินกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภำพ
คุณธรรม มีควำมเหมำะสมมำดำรงตำแหน่ง

มีจานวน ๒ โครงการ ดังนี้
โครงกำรที่ ๑ : การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือ
กลุ่มงานในประเภทวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง
กิจกรรม : การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือ
กลุ่มงานในประเภทวิชาการ
หลักการและเหตุผล
ก.ร. ในคราวประชุมครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๑๕ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาเห็ นว่ า
การที่ ก.ร. กาหนดตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการตามมาตรา ๓๐ เพื่อให้มีอานาจ
บังคับ บัญชาข้าราชการในกลุ่ มหรื อกลุ่มงานและปฏิบัติงานในทางวิชาการ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากลุ่ ม หรื อ กลุ่ ม งานในทางวิ ช าการมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น การที่ ชั ด เจน
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ ความชานาญงาน ความเชี่ยวชาญ พฤติกรรมทางจริยธรรม
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่งจะแต่งตั้ง
ซึ่งเป็นประโยชน์กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภายิ่งขึ้น (มติ ก.ร. ที่ ๖/๒๕๕๙ (ว ๒) ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ส านั กงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรเลื อกสรรผู้ ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ ง และหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการแต่ งตั้ งข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม หรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการตามที่ ก.ร. กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรั ฐสภาสามัญสั งกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรในตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับชานาญการพิเศษ
ตัวชี้วัด
ระดับ ความส าเร็ จ ของการคั ดเลื อ กข้ า ราชการรัฐ สภาสามัญ เพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง

- ๑๕ เป้าหมาย (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลผลิต
๑. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.ร.
กาหนด
๒. มีผู้บังคับบัญชากลุ่ม หรือกลุ่มงานในประเภท
วิชาการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ เพื่อรองรับภารกิจงานของ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่มีความหลากหลายได้

ผลลัพธ์
-

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดาเนินงาน

๑

 สารวจตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานที่ว่าง
 ศึกษาและวิเคราะห์ตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานที่ว่าง ให้ตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภา
สามัญให้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ
แผนการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อดาเนินการเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรให้เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 ดาเนินการประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตาฐานกาหนดสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเลือกสรรกาหนด
 รายงานผลการเลือกสรรตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน
ในประเภทวิชาการ และเผยแพร่ให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ
 รายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อพิจารณา
และให้ข้อแนะนาแนวทาง การดาเนินการแก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป

๒

๓

๔
๕

- ๑๖ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

- ๑๗ โครงกำรที่ ๒ : พัฒนำวิธีกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภำพ คุณธรรม มีควำมเหมำะสม
มำดำรงตำแหน่ง
กิจกรรม : กำรกำหนดแนวทำง/วิธีกำรเลือกสรรและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภำพ คุณธรรม และมี
ควำมเหมำะสมมำดำรงตำแหน่ง (คำแนะนำกำรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์/ศูนย์รวม
กำรประเมิน (Assessment Center)
หลักกำรและเหตุผล
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นกระบวนการแสวงหาและคัดกรองบุคคลเพื่อให้หน่วยงาน
ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถโดดเด่นให้เข้า มาทางานในตาแหน่งที่หน่วยงานต้องการ โดยผ่าน
กระบวนการทดสอบต่าง ๆ เพื่อคัด กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมออก และเหลื อเฉพาะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและตรงกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุ ดไว้ นอกจากนี้ การเลือกสรรบุคคล
ยั งสามารถใช้ได้กั บ การประเมิน บุ ค คลเพื่ อเลื่ อ นตาแหน่ง ซึ่งจะช่ว ยให้ ห น่ว ยงานสามารถวางคนได้อย่า ง
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับงานหรือระดับที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้น หน่วยงานจึงจาเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลหรื อ
ประเมินบุคคลทั้ง ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงการคุณลักษณะอื่น ๆ ที่บุคคล
แสดงออก โดยประเมินผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดมาดารงตาแหน่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิธีการ/แนวทางในการเลือกสรรและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมี
ความเหมาะสมให้มาดารงตาแหน่ง
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคคลากรและข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาวิธีการและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคล
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
๒. ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไก จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกและ
แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย (ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลผลิต

แนวทาง/วิธีการ ในการใช้เครื่องมือสาหรับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง

ผลลัพธ์

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง และมีการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งต่าง ๆ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑

- ๑๘ เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน

๑

๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน

 ศึกษา ทบทวน วิธีการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง
เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคัดเลือก และแนวทางแก้ไขการจัดการเรื่องร้องทุกข์
เกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแนวทาง/วิธีการ ในการใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
 เสนอผลการศึกษา ทบทวน และแนวทาง/วิธีการ ในการใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากบุคคลฯ พิจารณา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เห็นชอบ ให้เสนอต่อ
อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒

- ๑๙ -

กลยุทธ์ที่ ๔
แผนงาน

เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management
System : PMS)
การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

โครงการที่ ๑ : พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา แนวทางแก้ไขของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management
System : PMS)
หลักการเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามความในมาตรา ๕๙
ที่กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ ก.ร. ก าหนด และหนั ง สื อ คณะกรรมการข้ า ราชการรั ฐ สภาที่ ๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) ลงวั น ที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
โดย ก.ร. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ใช้สาหรับ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (เลื่ อ นเงิ นเดื อนเป็ น เปอร์เ ซ็น ต์ ) ตั้ งแต่ รอบการประเมิน ที่ ๑/๒๕๕๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เป็นต้นไป ประกอบกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งหมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ข) กาหนดให้
ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทางานให้แก่บุคลากรอย่างไร
การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเรื่องที่สาคัญเพราะ
ผลของการประเมินจะถูกนาไปใชเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อน ระดับตาแหนง การแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง การโยกยายหนาที่การงาน การใหออกจากงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้
จากการที่ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาได้ น าระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน มาใช้ ใ นการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ได้พบปญหาของการใช้ระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เช่น การมอบหมายงาน ความรู้ความเขาใจในการใช้แบบประเมินผลและ
วิธีการประเมินผลที่ไม่ถูกต้อง ความรู้หรือทักษะของผู ประเมินเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การกาหนดตั ว ชี้ วัด และค่ าเป้ า หมายส่ ว นราชการสั ง กัด รัฐ สภาจึ ง ควรมี การปรับ ปรุ งระบบการบริ ห ารผล
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจ และการจัดสรร
วงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ซึ่งจะนาไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อองค์กร และมี
ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกคน

- ๒๐ ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
ผลผลิต

ผลลัพธ์

รายงานผลการทบทวนการปรับปรุงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถนาไปสู่การบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน

๑

๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน

 ศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อสารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
- การมอบหมายงาน
- การกาหนดตัวชี้วัด
- การประเมินผล
- การปรับวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน
 จัดทารายงานผลการศึกษา
 รายงานผลการศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

- ๒๑ โครงการที่ ๒ : ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
กิจกรรม : ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
หลักการเหตุผล
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กาหนดวิสัยทัศน์
ของแผนคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กาหนดพันธกิจสาคัญด้านหนึ่งคือการจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวางเป้าประสงค์ให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น
จึงได้มีการกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภ าพ
และยึ ด หลั ก ธรรมาภิบ าล และวางกลยุ ทธ์ ที่ ๔ ในการเสริ มสร้ างระบบการบริห ารผลการปฏิ บัติร าชการ
(Performance Management System : PMS) โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวคาดหวังผลลัพธ์ว่าส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเลขานุการ ก.ร. ได้พิจารณาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรั พยากรบุ คคลฯ ฉบั บที่ ๒ พบว่ามีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ให้ มีการ
ดาเนินการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดการสร้าง
วัฒ นธรรมองค์กรที่ยึ ดถือผลงานเป็ น หลั กอย่างแท้จริง โดยมีการจัดทา แผนการเชื่อมโยงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยนาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามภารกิจที่ไ ด้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบการ
จัดทาคือ คณะอนุกรรมการจัดทาการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับแผนพัฒนารายบุคคล
ภายใต้คณะยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้ดาเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดาเนินการตามแผนการเชื่อมโยงฯ ดังกล่าวยังไม่มีการติดตาม
การดาเนินงานหรือปรับปรุงการดาเนินงาน
ดังนั้ น จึ ง เห็ น ควรจั ดให้ มีการติด ตามการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบั ติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยการสัมภาษณ์และจัดทา Focus group ข้าราชการสังกัดสานักด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา “รายงานผลการ
ติ ด ตามการเชื่ อ มโยงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ( PMS) กั บ แผนพั ฒ นารายบุ ค คล ( IDP)”
เสนอคณะอนุกรรมการจัดทาแผนเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับแผนพัฒนารายบุคคลและ
รายงานคณะยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามลาดับ โดยคาดหวังให้
รายงานดังกล่ าว เป็ น ข้อ มูล สนั บ สนุ น การเชื่อ มโยงการประเมิ นผลการปฏิ บัติง าน (PMS) กับแผนพั ฒ นา
รายบุคคล (IDP) และบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ ๔ ที่กาหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการดาเนินการอย่างมีมาตรฐาน สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามและรายงานผลการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการสังกัดสานักด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

- ๒๒ ตัวชี้วัด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็นแนวทางเดียวกัน
เป้าหมาย
ผลผลิต
รายงานผลการติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลในการปรับปรุง
การเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 จัดทาแผนการติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 มีการดาเนินการตามแผนการติดตามเชื่อมโยงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการติดตามเชื่อมโยงระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒

- ๒๓ -

กลยุทธ์ที่ ๕

แผนงาน

ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

โครงการ : จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
หลักการเหตุผล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ น าระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม
(Departmental Personnel Information System : DPIS) ซึ่งเป็นระบบที่สานักงาน ก.พ. เป็นผู้ ดาเนินการ
โดยสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดาเนินการนาระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งในปัจจุบันฐานข้อมูล
อาทิ คาสั่ งเลื่ อนเงิน เดือน คาสั่ งย้ าย คาสั่ งการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง คาสั่งเลื่ อนระดับตาแหน่งที่สู งขึ้น
การฝึกอบรม คุณวุฒิการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุก ๆ ปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลของบุคลากรมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการจัด
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานมีข้อมูลของบุคลากรที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้บริหารหรือ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสามารถน าฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรไปใช้ ใ นการบริ ห ารงานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อมีฐานข้อมูลของบุคลากรมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จระดับความสาเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย
ผลผลิต
รายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับระบบงานภายใน
ของสานักงาน

ผลลัพธ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทาให้สามารถใช้สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนองต่อการนาไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร

- ๒๔ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 จัดทาฐานข้อมูลของบุคลากรให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS)
 รายงานผลสารวจความพึงพอใจและผลการนาฐานข้อมูลบุคลากรไปใช้
ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สานักบริหารงานกลาง
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓

- ๒๕ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้อง
กลยุทธ์ที่ ๑
แผนงำน ๑
จริยธรรม

ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบ
ทางจริยธรรม
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม

โครงการ :
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและ
ความโปร่งใส
๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส ระดับกลาง
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
หลักการเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา ๒๕๘ ข (๔) กาหนดให้มี
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
เข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐและสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของ
แต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึง ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความร่ ว มมือในการดาเนิ นการปรั บ ปรุ งและทบทวนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐ สภาให้ ส อดคล้องกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ ง การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อสามารถนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกาลังใจในการที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็นผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน ให้มีการจัดทาประมวลจริ ยธรรมข้าราชการรัฐ สภาที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับรัฐธรรมแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสาคัญในประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ฉบับใหม่ และสามารถนาไปปฏิบัติและพัฒนาตนจนก้าวไปสู่การเป็นผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม

- ๒๖ กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๑,๐๐๐ คน
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับ
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
๑. มีการดาเนินการ ตามแผนงานที่ ๑ การดาเนินการ บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นคนดี
ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
มีคณ
ุ ธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ข้าราชการรัฐสภา และมาตรฐานทางจริยธรรม
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. การคัดเลือกและยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นของสานักงาน ฯ และประกาศยกย่อง
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีแผนการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 มีการรายงานผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘

- ๒๗ แผนงำน ๒

การดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม

โครงการที่ ๑ : ขยายผลและต่อยอดหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
- การสัมมนาผู้บริหารสร้างปฏิญญาเป็นผู้นาวัฒนธรรมองค์กร
- กิจกรรมคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค ๔.๐
- กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร
โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐
หลักการเหตุผล
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมตามที่ป ระมวลจริ ย ธรรมข้า ราชการรัฐ สภากาหนด ดัง นั้น ส านัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภาจึ งได้ มี
การจัดสร้างหลักสูตรจริยธรรมนาทีมงาน และเริ่มดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่อง
มาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตลอด ๒ ปีงบประมาณ ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหารและระดับ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นผู้นาต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้นาการสร้างปฏิญญาความดีในระดับกลุ่มงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติความดีของแต่ละกลุ่มงาน
ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ขยายผลหลักสูตรจริยธรรม
นาทีมงานในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงโดยใช้ชื่อโครงการสัมมนาผู้บริหารสร้างปฏิญญาเป็นผู้นาวัฒนธรรมองค์กร
พร้ อมทั้งตอกย้ าการมีส่ วนร่ ว มในการสร้างพฤติกรรมที่ดีตามปฏิญญาในระดับบุคลากรผู้ ปฏิบัติในชื่อของ
กิจกรรมคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค ๔.๐ และกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร รวมทั้ ง กระจายโครงการไปสู่ ส านั ก ต่ า ง ๆ ภายในสั ง กั ด ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ในโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและขั บ เคลื่ อ นประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการรั ฐ สภา ๔.๐ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร ดั ง นั้ น ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจึ ง ได้ ว างแผนเพื่ อ ปลู ก ฝั ง อบ รม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งการมุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นปัจจัยนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปลุ ก จิ ต ส านึ ก บุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
๒. เพื่อสนับสนุนให้มีแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
สร้างแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมภายในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ลการส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาตั้ง แต่ ร ะดับ บริ ห ารจนถึ ง บุ ค ลากรของส านั ก งานฯ
จานวน ๒๐๐ คน

- ๒๘ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
๒. การกากับ ติดตามการสร้างเสริมจริยธรรม
เป้าหมาย
ผลผลิต
๑. มีการดาเนินการตามแผนได้ครบถ้วน
๒. มีเครื่องมือในการกากับติดตามและประเมินผล

ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นคนดี
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และมาตรฐานทางจริยธรรม

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีแผนปฏิบัติการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม

๓

 ดาเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม

๕

 รายงานผลการดาเนินการตามหลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรม ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘

- ๒๙ -

กลยุทธ์ที่ ๒
แผนงำน ๑
ผิด

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทา
วินัยของบุคลากร

โครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง”
กิจกรรม : ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัย พร้อมกรณี
ตัวอย่าง
หลักการเหตุผล :
ด้วยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัด
ในสิ่ งที่ถูกต้อง กลยุ ทธ์ที่ ๒ ส่ งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิ ด
กฎหมายที่เกี่ย วกับ การทุจ ริ ตในภาครั ฐ ได้กาหนดให้ มี การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ รณรงค์ส่ งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัยของบุคลากร
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การรณรงค์ส่ งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการทางวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ส ามารถบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ
ที่กาหนดไว้ สานั กงานเลขานุการ ก.ร. จึงได้จัด “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินั ยและ
โทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารับรู้กฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการและมีการ
ปฏิบั ติต ามกฎเกณฑ์ต่า ง ๆ ในการปฏิบั ติร าชการ ไม่ป ระพฤติ ฝ่ า ฝื นหรือ กระทาการอัน อาจเป็นเหตุ ของ
การเสื่อมเสียเกียรติของตนเองและองค์กร
๒. เพื่อลดจานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย:
ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด:
๑. ระดับความสาเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมและรับรู้การดาเนินการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากร
๒. จานวนกรณีการกระทาผิดวินัยมีจานวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

- ๓๐ เป้าหมาย
ผลผลิต
๑. ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ
โทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เพิ่มมากขึ้น
๒. จานวนกรณีการกระทาผิดวินัยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านวินัยและ
การป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ
๒. จานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัยลดลง
ในแต่ละปี

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีเนื้อหา/แนวทางการรณรงค์การรับรู้เรื่องวินัย รวมทั้งการป้องกันการกระทาผิดวินัย
ของบุคลากร
 ดาเนินการรณรงค์ ส่งเสริม การรับรู้ เรื่องวินัย รวมทั้งการป้องกันการกระทาผิดวินัย
ของบุคลากร
 รายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๐๑

- ๓๑ แผนงาน ๒

การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

โครงการ :
๑. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช.
กับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ศึกษาเรียนรู้และดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
๒. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายล าดั บ รอง” ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ในส่วนกลาง
หลักการเหตุผล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น และให้ ความรู้ กั บ ประชาชนถึ งอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและประพฤติ มิช อบทั้ งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่ าวอย่ างเข้มงวดและมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่ นดินทั้งราชการส่ วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และงานของรั ฐ อย่ า งอื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทา
บริ ห ารสาธารณะและการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
รวมตลอดทั้ งพั ฒ นาเจ้ า หน้ าที่ ของรั ฐ ให้ มีค วามซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต ดั งนั้ น ส านั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภาซึ่ งเป็ น
หน่ ว ยงานของรั ฐ จึงได้ดาเนิ น การรณรงค์ส่ งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิ ดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการลง
นามในบั น ทึ กข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระหว่า งส านัก งาน ป.ป.ช.
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในวงงานรัฐสภา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อป้องกันการกระทาผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๓๐๐ คน

- ๓๒ ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ
เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
มีการจัดบรรยายและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและ ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม มาตรการด้านวินัยและ
อย่างน้อย ๒๐๐ คน
การป้องกันการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ
๒. จานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัยลดลงในแต่ละปี
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการ ตามแผนงานที่ ๒ การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ
 มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
 มีการจัดทารายงานผลกสารดาเนินการตามแผนงานที่ ๒ การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘

- ๓๓ -

กลยุทธ์ที่ ๓

ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา

แผนงาน
การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑ช
โครงการ : การจัดทาแผนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา และการกากับ ติดตาม การดาเนินการตามแผนส่งเสริมดังกล่าว
หลักการเหตุผล
คณะกรรมการข้ า ราชการรั ฐ สภา (ก.ร.) ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่ ช่วย
ปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการรัฐสภาตระหนักถึงความสาคัญของการประพฤติ ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม
ข้ า ราชการรั ฐ สภา มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ ถื อ
ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก มีการยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้าง
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งคุณธรรม” เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ส่ว น
ราชการสังกัดรัฐสภา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา มี ก ารบู ร ณาการด าเนิ น การด้ า นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และกาหนดมาตรการ/แนวทางการดาเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา มี ก ารจั ด ท าแผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และกาหนดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิด
ผลลัพธ์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภา ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน
๓. เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางในการกากับ ติดตาม การดาเนินการตามแผน
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการดาเนิ นการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่ ง ใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นความโปร่ ง ใสที่ มี ต่ อ ส่ ว นราชการ
สังกัดรัฐสภา

- ๓๔ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการดาเนินการ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสได้รับ
๒. คู่มือการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการ ความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
๓. รายงานผลการดาเนินการตามแผนส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับ
คะแนน
๑

๒

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการจัดทาแผนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนอ ก.ร. เห็นชอบ
 มีการจัดทาคู่มือการดาเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 มีการกากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน
 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
 มีการกากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน
 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

- ๓๕ ระดับ
คะแนน
๔

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการกากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
 เสนอรายงานผลการดาเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม สนับสนุน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อ ก.ร. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการ
ในปีงบประมาณต่อไป
 เผยแพร่รายงานผลการดาเนินการฯ ให้ข้าราชการรัฐสภาได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘

- ๓๖ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้เชีย่ วชาญ มีศกั ยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๓.๓๓๓$....................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน ๑

การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการ

โครงการ : ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เช่น ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน นโยบาย
ภาครั ฐที่เกี่ย วข้อง เพื่อน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุงพจนานุกรมองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะองค์กรและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามี เ ครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่ วนราชการ
ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
เป้าหมาย
ผลผลิต
มาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้รับการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ นโยบาย และทิศทางตามยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๓๗ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติงาน
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว เพื่อพิจารณาปรับปรุง
มาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
 จัดทาแผนการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รายงานผลการปรับปรุงมาตรฐาน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากาลัง สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๖๘

- ๓๘ แผนงาน ๒

การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากร
ที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

โครงการ : จัดทาหลักสูตรการเป็นข้าราชการทีด่ ี (การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๓ กาหนดให้ผู้ได้รับบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ร.
ซึ่งตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ กาหนดว่าการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการ เพื่อ ให้ รู้ ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการและเป็ น ข้า ราชการที่ ดี ให้ ส่ ว นราชการ
สังกัดรัฐสภาดาเนินการในกระบวนการดังต่อไปนี้
(๑) การปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อานาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกั บกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
(๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี โดยถือ
ระยะเวลาในการพัฒนาดังกล่าวเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องดาเนินการพัฒนาข้าราชการ
รัฐ สภาสามัญที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการให้แล้ ว เสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลา
การทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ซึ่ ง ก าหนดระยะเวลา ๖ เดื อ น และประเมิ น ผลการพั ฒ นาเสนอต่ อ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ รั บ
การปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
๒. เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ และพัฒนาเครือข่ายในการทางาน
๓. เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เสริมสร้าง
สัมพันธภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๓๙ ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการจัดทาและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ เป็นต้น
๒. จานวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่บูรณาการ
เป้าหมาย
ผลผลิต
๑. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดทาและ
บูรณาการร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด

ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีกรอบแนวทางในการจัดทาและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 มีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
อย่างน้อย ๑ หลักสูตรเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรายงานแก่
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
 ดาเนินการจัดหลักสูตรที่กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
 รายงานผลการดาเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗

- ๔๐ แผนงาน ๓

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต

โครงการ : พัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักการเหตุผล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภานาหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะหรือพฤติ กรรมการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต ให้แก่บุคลากร โดยดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และครอบคลุมข้าราชการ
ทุกประเภทและระดับตาแหนง ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งและสายงานต่างๆ ให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการพั ฒ นาข้ า ราชการให้ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มสู่ ก ารด ารงต าแหน่ ง
ในระดั บ ที่สู ง ขึ้น หรื อการเตรี ย มสู่ ก ารเป็ น ผู้ บ ริ ห าร รวมทั้ง การจัด ท าแผนพัฒ นารายบุ ค คล (Individual
Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลตามความจาเป็นและเหมาะสม ให้สามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยการพัฒ นาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภาใช้วิธีการหรือ
กิจกรรมการในพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ประกอบด้วย การฝึกอบรมและสัมมนาภายในสานักงานฯ และ
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับภายนอกหน่วยงาน, การให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่ อสร้ างบุ คลากรที่มีศั กยภาพขึ้นมารองรับการขับเคลื่ อนภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ
สานักงานฯ ในอนาคตและการส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานด้านนิติบัญญัติต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ร่วมกันกับบุคลากรจากนานาประเทศ และสร้างสมประสบการณ์ในการ
ปฏิบั ติงาน เพื่อน าความรู้ และประสบการณ์ มาปรับใช้ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรมอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล เช่น การสอนงาน
การมอบหมายโครงการพิเศษ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ น าแนวทางดั ง กล่ า วไปสู ก ารปฏิ บั ติ โ ดยก าหนดโครงการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภา ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ อ ย่ า งมือ อาชี พ และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นส าหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตลอดจน เพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงานฯ เป็นปัจจั ยสาคัญ
ในการขับเคลื่อนสานักงานฯให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กาหนด ประกอบด้วยโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)
- โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)
เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual development plan)
- โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม)
- โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ

- ๔๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมี
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ รวมทั้ ง ทั ก ษะที่ จ าเ ป็ น ต่ อ
การปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาขี ด ความ สามารถของบุ ค ลากรตามมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
เป้าหมาย
ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ

ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
 มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ

๓

 ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด

๕

 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๔๒ แผนงาน ๔

การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางที่กาหนด

โครงการที่ ๑ : การกาหนดตาแหน่งบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
กิจกรรม : จัดทาร่างระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... และ
ร่างหลักเกณฑ์การบริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ศึกษา
และจัดทาระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และ ก.ร. พิจารณา
หลักการเหตุผล
มาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บั ญ ญั ติ ว่ า
เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา ให้มีตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ในสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การบริหาร
ราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา
โดย ก.ร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา และจัดทาระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
สานักงานเลขานุการ ก.ร. จึงจัดทาร่างระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบั ญญัติ พ.ศ. .... และร่ างหลั กเกณฑ์การบริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อให้ นักกฎหมายนิติบัญญัติ
สามารถพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภาได้ตามมาตรา ๓๕ โดยนาเสนอร่างระเบียบ ก.ร.
ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และ
ก.ร. พิจารณา
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ส าหรั บการก าหนดต าแหน่ ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ และการบริ ห าร
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ตั้งแต่การเข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ การรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
และการเลื่อนชั้นของนักกฎหมายนิติบัญญัติ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ สายงานนิ ติ ก ารที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาร่างระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ๔๓ เป้าหมาย
ผลผลิต
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง
นักกฎหมาย นิติบัญญัติ พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์
การบริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ รวม ๓ เรื่อง

ผลลัพธ์
มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ของรัฐสภาตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

คาอธิบายค่าเป้าหมาย
 จัดทาร่างระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
 จัดทาร่างหลักเกณฑ์ตามร่างระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ พ.ศ. ....
 รายงานผลการจัดทาร่างตามคะแนน ๑ และ ๓ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อทราบ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากาลัง
สานักงานเลขานุการ ก.ร. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒

- ๔๔ โครงการที่ ๒ : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
หลักการเหตุผล
สภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาเป็ น องค์ ก รฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
ในการขับเคลื่อนการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมั่นคง โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความ
เห็นชอบให้คาแนะนา หรือเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตาแหน่ง และอานาจหน้าที่อื่น ๆ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงาน
สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ งานตามบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ ส ภา
ดังกล่ าวข้างต้น อัน เป็น ภารกิจส าคัญในการดาเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งข้าราชการในตาแหน่งนิติกร ถือว่าเป็นตาแหน่งที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูล
ด้ า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตลอดจนการให้ ค วามเห็ น และมุ ม มองทางกฎหมายแก่ ส มาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กาหนด ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีศักยภาพ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การด าเนิ น กิ จ การของ
ฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายการบริหารราชการ
แผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพื่ อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน และติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นาข้ า ราชการรั ฐ สภาสามัญ ในต าแหน่ ง นิ ติ กรให้ มี ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและ
ระบบงานด้านนิติบัญญัติ
๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีบทบาทสาคัญที่จะรองรับการทางานทางด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ของรัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับ
๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการตาแหน่งนิติกร จานวน ๕๐ - ๖๐ คน
ตัวชี้วัด
จานวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด

- ๔๕ เป้าหมาย
ผลผลิต
๑. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรตามความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
๒. ผู้ผ่านการอบรมมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับประเมิน
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ

ผลลัพธ์
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
และระบบงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมายเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถรองรับการทางาน
ทางด้านกระบวนการนิติบัญญัติ

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑




๓
๕




เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมาย
นิติบัญญัติสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
รายงานผลการดาเนินการหลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม สานักพัฒนาบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔

- ๔๖ แผนงาน ๕

การพัฒนาบุคลากรสายงานวิทยาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

โครงการ : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ
หลักการเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และให้รัฐสภาเป็นองค์กรหลักในการใช้อานาจด้านนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญต่าง ๆ โดยมี
สมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ในฐานะเป็ น
หน่วยงานสนับสนุนการดาเนินกิจการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นหน่วยงานหลัก
ที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ภ ารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ทั้งในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย และการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน อันเป็นภารกิจสาคัญของชาติ ซึ่งข้าราชการในตาแหน่งวิทยากรถือว่าเป็นตาแหน่งที่มีบทบาทสาคัญยิ่ง
ในการสนับสนุนข้อมูลด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านวิชาการ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางวิชาการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในตาแหน่ง
วิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพสูงสุดทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการรองรับและสนับสนุน
การปฏิบั ติภ ารกิจ ของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ ส ภาให้ เป็นไปด้ว ยความละเอียดรอบคอบ
มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติ
ต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึ ง ก าหนดจั ด โครงการฝึ ก อบรมการพั ฒ นาข้ า ราชการในต าแหน่ ง วิ ท ยากรให้ เ ป็ น นั ก วิ ช าการนิ ติ บั ญ ญั ติ
เพื่ อพั ฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ใ นการสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ การให้ ค วามเห็ น
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และระบบงานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นง านด้ า นการควบคุ ม
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งวิทยากรของสานั กงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ความเห็นทางวิชาการ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ
๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการซึ่งเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีบทบาทสาคัญที่จะรองรับการทางานทางด้านกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๔๗ กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการตาแหน่งวิทยากร
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
เป้าหมาย
ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด

ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
(การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการดังกล่าวจะ
ดาเนินเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ ดังนั้นจึงมี
การติดตามการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป)

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
 กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
 มีจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงาน
นิติบัญญัติ

๓

 มีการดาเนินการจัดหลักสูตรที่กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด

๕

 รายงานผลการดาเนินการหลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

เงื่อนไข
การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายงานวิช าการดั ง กล่ า วจะด าเนิ น เสร็ จ ภายในปลายปี ง บประมาณ
ดังนั้นจึงมีการติดตามการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗

- ๔๘ แผนงาน ๖

การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการ

โครงกำร : การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักการเหตุผล
กรอบตัว ชี้วั ดการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐ สภา ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้กาหนดตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสาเร็จในการประเมิน
ความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มี ก ารประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า โครงการอย่ า งจริ ง จั ง โดยได้ พิ จ ารณาเลื อ กโครงการด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เป็นโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเลือกนามาเป็นโครงการนาร่องการประเมินความคุ้มค่า ที่มีการ
กาหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความสาเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลากร
ส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การคัดเลือกโครงการพัฒนาบุคลากรที่จะนามาประเมิน ต้องเป็น
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง ตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และกาหนดตัวชี้วัดผลผลิตผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กาหนดโครงการ และชื่อตัวชี้วัดที่จะนามาประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดั ง นั้ น ส านั ก พั ฒ นาบุ ค ลากร ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร และส านั ก พั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดทาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การประเมินความคุ้มค่า
ของโครงการพัฒนาบุคลากรที่คัดเลือกมาประเมิน มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลสาเร็จการ
ดาเนินงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวัดผลในด้านประสิทธิ ภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)
และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบตัว ชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ ๒ ทั้งนี้ ข้อมูล
จากการประเมินความคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลสาเร็จการดาเนินงานของโครงการ และสอดคล้องตามกรอบ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทารายละเอียดโครงการที่นามาประเมินความคุ้มค่าให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนาไปพิจารณาประเมินความคุ้มค่าของการดาเนินโครงการได้ตามแนวทางและวิธีการ
ที่ถูกต้อง
๓. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกากับ ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่คัดเลือกมาประเมินฯ

- ๔๙ กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตรที่นามา
ประเมินความคุ้มค่า
ตัวชี้วัด
ระดับ ความสาเร็ จของการติดตามประเมินผลผลิ ต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒ นา
บุคลากร
เป้าหมาย
ผลผลิต
มีแนวทางการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากร และนาร่อง
ดาเนินการประเมินตามแนวทางที่กาหนด

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑




๒



๓



๔



๕



เกณฑ์การให้คะแนน
มีการกาหนดแนวทางและรายละเอียดการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ของโครงการพัฒนาบุคลากร
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการคัดเลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนาร่องดาเนินการประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์และความคุ้มค่า
โครงการที่นามาทาความตกลง ซึ่งได้มีการจัดทารายงานประเมินผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าโครงการเสนอต่อผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการที่นามาทาความตกลง ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๖๐
โครงการที่นามาทาความตกลง ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๗๐
โครงการที่นามาทาความตกลง ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙

- ๕๐ -

กลยุทธ์ที่ ๒

นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน

การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร

โครงการที่ ๑ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน ICT สำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Digital Parliament
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการทางานเป็นอย่างมาก
ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้ การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนยังได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานหลั ก ใช้ไอทีห นุนระบบราชการ โดยมีเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการด้วยไอซีทีมุ่งสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” หวังบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและ
โปร่งใส เป็นการเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย รองรับในการ
สนับสนุนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและ
เชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในและต่ า งประเทศ งานด้ า นการประชุ ม วิ ช าการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กระบวนงานนิติบัญญัติเป็นหลัก และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาชน รวมทั้งโลกของสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล จึงต้องมีการ
จั ด สรรอุ ป กรณ์ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละ Application ที่ ส ามารถรองรั บ การท างานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น น าไปสู่
การพัฒนา Digital Parliament และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และบุคลากรวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ได้ตรงตามภารกิจด้านนิติบัญญัติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการทางานในยุคของโลกยุคดิจิทัล
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
ดังนั้น สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรั บสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนา Digital Parliament เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ส มาชิก สภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Digital Parliament
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานของ
สมาชิกฯ รวมจานวน ๒๕๐ คน

- ๕๑ กิจกรรมที่ ๒ : การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า น ICT ส าหรั บ บุ ค ลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนา Digital Parliament
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่นิยม
ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ Application ในการพัฒ นาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งกากับส่งเสริมให้นาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล พั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นดิ จิทั ล สารสนเทศให้ มี
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ไปตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนา Digital
Parliament ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชน
บุคลากรของส านั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม
การใช้ งานสอดคล้ องในการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบงานคอมพิ วเตอร์ และ Application ต่าง ๆ มาใช้
ได้ตรงความต้องการของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารที่พั ฒ นาในการทางานในยุ ค ดิจิ ทัล การใช้ งานร่ ว มกั น และการใช้งานโปรแกรม Application
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงการใช้ ICT ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงปลอดภัย
ดังนั้น สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนา
Digital Parliament เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอีกช่องทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนา Digital Parliament
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจานวน ๑๕๐ คน

- ๕๒ กิจกรรมที่ ๓ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้าน ICT
สาหรับ Super User
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่นิยม
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ Application ในการพัฒ นาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งกากับส่งเสริมให้นาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล พั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นดิ จิทั ล สารสนเทศให้ มี
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลไปตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนา
Digital Parliament ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อรองรับภารกิจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและประชาชน
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงจาเป็นต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม
การใช้ งานที่ส อดคล้ อ งในการน าเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ และ Application ต่า ง ๆ
มาใช้ได้ตรงความต้องการของหน่ ว ยงานสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสมาชิก สภา
นิ ติบั ญญั ติแห่ งชาติ อีก ทั้ง เป็ น การกระตุ้ นให้ บุ คลากรส านักงานเลขาธิ การวุฒิ ส ภาได้ทราบถึง เทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาในการทางานในยุคดิจิทัล การใช้งานร่วมกัน และการใช้งานโปรแกรม
Application ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงการใช้ ICT ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงปลอดภัย
ดังนั้น ส านั กเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็ นสมควรให้ มีการจัด การสั มมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT สาหรับ Super User" เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ กับ กลุ่ มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความจาเป็นในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนามาช่ว ย
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยวิทยากรจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความจาเป็นและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในสานักฯ ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน ICT สาหรับ Super User "
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการส านั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ตัวแทนแต่ละส านักฯ ละ ๒ คน กลุ่มช่วยอานวยการ
นักบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มละ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมรวม จานวน ๕๐ คน

- ๕๓ โครงการที่ ๒ : การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก
ผู้ คนส่ ว นใหญ่นิ ย มใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่อ พัฒ นาและสนับสนุนการปฏิ บัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กระแสของสานักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จะต้อง
สนับสนุนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและ
เชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในและต่ า งประเทศ งานด้ า นการประชุ ม วิ ช าการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ของกระบวนงานนิติบัญญัติเป็นหลัก จึงต้องมีการจัดสรรอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และ Application ที่สามารถ
รองรั บ การท างานที่ เป็ นปั จจุ บั นและตรงตามความต้ องการของผู้ รั บบริการ คือสมาชิกวุฒิ สภาและบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการใช้งานที่สอดคล้องกับ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ตรงความต้องการของหน่วยงาน และสามารถ
ปฏิบั ติงานเพื่อสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของสมาชิกวุฒิ ส ภา อีกทั้งเป็น การกระตุ้น ให้ บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ พัฒนาในการทางานโดยมีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบงานคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ใช้งานร่วมกัน เช่นระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office)
และยังมีการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปและโปรแกรมเฉพาะสาหรับพัฒนางานของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และระบบงานบน Mobile ในชีวิตประจาวันและการทางานเป็นส่วนมาก เพื่อให้รองรับกับยุคดิจิทัล
บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นทรัพยากรอันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาหน่วยงาน องค์กร
และประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแผนหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย จากความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะจัดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในวงงานวุฒิสภาเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง และเป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร อั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะน าไปสู่
การพัฒ นาคุณภาพในการให้บ ริ การ ส่ งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิ สภาให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒ นา สนับ สนุ นการศึกษาและการทางานภายในองค์กร จึงจัด ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ด้ว ยโปรแกรมส าเร็จรูป ตามหลั กสู ตรฯ และการใช้ระบบงานสารสนเทศของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สามารถนาไปพัฒนาและนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

- ๕๔ กลุ่มเป้าหมาย
ข้ า ราชการส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ที่ มี ภารกิ จรั บผิ ดชอบงานในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ระบบงาน หรือการใช้งานโปรแกรมที่เปิดรับสมัคร จานวน ๑๖๐ คน
ตัวชี้วัด
๑. จานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
๒. ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้ บริการของส่ ว นราชการในด้านการใช้
เทคโนโลยี
เป้าหมาย
ผลผลิต
จานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์
๑. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
๒. บุคลากรสามารถนาเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
 จานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาหนดปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๒. ร้ อ ยละความพึ งพอใจของผู้ รั บบริก ารต่อ การให้ บ ริก ารของส่ ว นราชการสั ง กัด รัฐ สภา
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับคะแนน
๑
๒

เกณฑ์การให้คะแนน
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

- ๕๕ ระดับคะแนน
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑

- ๕๖ -

กลยุทธ์ที่ ๓

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน ๑

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ

โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักการเหตุผล
ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
(International Language) อี ก ทั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) ซึ่ ง เป็ น การรวมตั ว กั น ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภาษาท้องถิ่นที่ต่างกัน ได้มีการกาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษา
ราชการของประชาคมอาเซียน ทาให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้นสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
และบุคลากรในหน่วยงานราชการของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้ กับ บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เช่นเดียวกับ สานักงานเลขาธิการวุฒิส ภาซึ่งมี
ความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการมากขึ้น เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อสนับสนุน
ข้อมูลด้านต่าง ๆ การสนับสนุนการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ และการติดต่อประสานงาน
กับต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้กาหนดให้
การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ
อานวยการ และบริ ห าร เพื่ อ ให้ ข้ าราชการรั ฐ สภาสามัญ น าภาษาอั งกฤษมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า ง
เหมาะสมตามระดับตาแหน่ง
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการ
สื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษในการปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของส านั ก งานฯ ทั้ ง นี้ ในการจั ด หลั ก สู ต ร
การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของส านักงานฯ ควรมีการปรับปรุง และพัฒ นาหลั กสูตรให้เหมาะสมและ
ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ ดั ง นั้ น “กิ จ กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั กษะและขี ด ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” จึงเป็นการพิจารณาทบทวน ประเมินผลการดาเนินการ และ
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เ หมาะสม มี ม าตรฐาน
มีความสอดคล้องและทันสมัยตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยในการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
สานั กงานฯ จะเชิญนั กวิชาการหรื อผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ มาช่วยจัดทาหลักสูตร
เพื่อให้ เนื้ อหาหลั กสู ตรมีความเป็ นมาตรฐานตามหลั กวิช าการ มีการทดสอบความรู้และทักษะของผู้ เข้ารั บ
การอบรมเพื่อวัดการผ่านเกณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมตามที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้ง การติดตามการนาทักษะไป
ใช้ใ นการปฏิ บั ติ งาน โดยกรอบแนวทางในการจัดหลั กสู ตรการพัฒ นาทัก ษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาอั ง กฤษของส านั ก งานฯ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและทักษะการทางานในระดับสากล (Global Mindset) ที่ต้องใช้ ภ าษาอังกฤษในการสื่ อสาร
มากขึ้น ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และการนาภาษาอังกฤษมาเป็น
เครื่องมือปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพิ่มพูนความรู้และนามาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้ รวมทั้ง การพัฒนา

- ๕๗ ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน โดยเน้นด้านกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
ในการปฏิบั ติงาน อาทิ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ ความเห็นทางวิชาการ
ด้านกฎหมาย ตลอดจนการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ของบุ คลากรให้ พร้ อมต่อการปฏิบัติงาน และเกิดการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการซึ่งได้รับการ
คาดหวังจากผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และความจาเป็นในการนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด

มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านภาษา ต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผลผลิต
มีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา ต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถ
สนับสนุนภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้รับ
โอกาสในการสัมมนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
๒. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนินการที่ผ่านมา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษา
๓
 จัดทาหลักสูตรพัฒนาทัษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน อาทิ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินการเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
๕
 จัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศไปใช้ดาเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
 รายงานผลการดาเนินการจัดทาหลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

- ๕๘ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๕๙ แผนงาน ๒

การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร

โครงการที่ ๑ : การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
ในยุค Thailand 4.0”
หลักการเหตุผล
ด้ว ยนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) เป็ น แนวคิ ดการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะองค์กรภาครัฐ จึงมีความ
จาเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถให้สอดรับ
กับนโยบายและความเปลี่ยนแปลง โดยบุคลากรควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญและทักษะการทางาน
ในระดับสากล (Global Mindset) ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญและ
มีบ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ทั้ง ในด้ า นการติ ด ต่ อสื่ อ สาร และเป็ นเครื่อ งมือ ในการใช้ เ ทคโนโลยีแ ละแสวงหาข้ อ มู ล
เพื่อการพัฒ นาที่ กว้างขวางยิ่ งขึ้ น ส านั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา จึงมี ความจาเป็นในการเสริม สร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ แก่บุคลากรเพื่อเป็ นการส่ งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภ าพและเพื่อให้ส อดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลของส่ ว นราชการสั งกั ดรั ฐ สภา ฉบับ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ในยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ พั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลให้ เป็ นผู้ มี ความเชี่ ยวชาญ มี ศั กยภาพสู ง และน าเทคโนโลยี
มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ทรัพยากร
บุคคลมีทักษะและขีดความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
ที่ใ ช้ ในการติ ดต่ อ สื่ อ สารกั น ทั่ ว โลก การส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ านภาษาอัง กฤษจึ ง เป็ น ประโยชน์แ ก่ ข้า ราชการ
ในการพัฒนาตนเองและเป็นการส่งเสริมภารกิจของสานักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความสาคัญของทักษะภาษาอังกฤษและการเตรียม
ความพร้ อ มให้ บุ ค ลากรส านั ก งานฯ สามารถนาภาษาอั ง กฤษมาใช้ ในการปฏิ บัติ ร าชการอย่ างมั่ น ใจและ
มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมุ่งเน้ น ทั กษะการติดต่อ สื่ อสารในสถานการณ์ต่ างๆ และการนาภาษาอังกฤษมาเป็ น
เครื่องมือปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนสามารถนาองค์ความรู้ มาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้
ดังนั้น ส านั กพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเห็ นควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency
based HRD) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0” ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการสื่อสาร
อย่างครบถ้วน
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมั่นใจและเต็มประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้
ยกระดับการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จานวน ๒๐ คน

- ๖๐ โครงการที่ ๒ : การพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร "ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ"
หลักการและเหตุผล
ส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภามีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุ นการด าเนินงานด้านนิ ติบั ญญั ติ
ของชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยข้าราชการในตาแหน่งนิติกรเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติด้านกฎหมาย ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบหรือให้ความเห็นทางกฎหมายในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมและ
รอบด้านนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีความจาเป็นที่ต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อใช้ในการประกอบ
การดาเนิ น งานให้ มีคุณภาพมากยิ่ งขึ้น นอกจากนี้ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของไทยทาให้ บทบาทของ
หน่วยงานนิติบัญญัติมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของกฎหมาย ความร่วมมือ
ด้า นต่ า งๆ การศึก ษาแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละความคิด เห็ น ระหว่ า งกั น ดั ง นั้ น ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ด้านกฎหมายในงานนิติบัญญัติจึงมีความสาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งนิติกรที่มีความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ซึ่งจาเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่กว้างขวาง ทั้ งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ
เพื่อศึกษาวิจัย วิเคราะห์และนาเสนองานวิชาการด้านกฎหมายที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภา
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภาจึ ง เห็ นควรให้ มี ก ารจั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามหลั ก สมรรถนะ (Competency based HRD) การพั ฒ นาทั ก ษะที่จ าเป็ น ต่อ การปฏิบั ติ ง าน หลั กสู ตร
"ภาษาอั งกฤษด้ านกฎหมายเพื่ อสนั บ สนุ นงานนิ ติ บั ญญั ติ " เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ และทั กษะภาษาอั งกฤษ
ด้านกฎหมายแก่ข้าราชการในตาแหน่งนิติกร และสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และให้ ความเห็ นทางวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้น อันเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพของนิ ติกรสู่ การเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการคาดหวังจากผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเกิดการพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านวิชาการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาแหน่งนิติกร และบุคลากรที่จาเป็นต้องใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน จานวน ๑๕ คน
ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ
และคุณภาพ ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด

- ๖๑ เป้าหมาย
ผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ

ผลลัพธ์
๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้รับ
โอกาสในการสัมมนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
๒. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 กาหนดหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
 ดาเนินการจัดหลักสูตรที่กาหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
 ติดตามและประเมินผลการใช้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรที่กาหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๖๒ -

กลยุทธ์ที่ ๔
แผนงาน ๑

ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ภายในส่วนราชการ

โครงการ : การจัดทาแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักการเหตุผล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การความรู้ ( Knowledge
Management : KM)เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มาประมวลกลั่นกรอง จัดเก็บให้เป็นระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร รวมทั้ง สร้างระบบที่ช่วย
ในการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อนามาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร ประกอบกับ
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ได้มีการ
กาหนดขอบเขตการจั ดการความรู้ จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้ว ย ด้านกระบวนการนิติบัญญั ติ , ด้านการ
ต่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่ ง เป็ น กรอบ
แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์ กร และนโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้ง การกาหนดแผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการ, แผนงาน
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ แ ละการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ , แผนงาน
การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นในการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สานักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจึ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ แ ละระบบการเรี ย นรู้
ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา โดยมี ค ณะกรรมการจั ด การความรู้ ข องส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ซึ่งมี นางสาวมาลี พิล าหอม ที่ป รึ กษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการ และเป็นผู้ บริห าร
ด้านการจัดการความรู้ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Office : CKO) และมีผู้อานวยการ
สานักทุกสานักเป็นกรรมการดาเนินการพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดการความรู้ของสานักงานฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจั ดการความรู้ รวมทั้ง ผลลั พธ์ของการดาเนินการจัดการความรู้ที่ส นับสนุนหรือสะท้อนถึงการบรรลุ
เป้าหมายของสานักงานฯ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ โดยสานักต่างๆ จะมีการเสนอองค์ความรู้ที่จาเป็นต่ อการปฏิบัติงานซึ่งสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์การและสถานการณ์ความจาเป็นในปัจจุบัน ซึ่งทาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงาน
ด้านต่ างๆ ขององค์กร และพัฒ นาความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานของบุคลากร อั นจะเป็นส่ วนหนึ่ ง
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ให้ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด

- ๖๓ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งถู ก ต้ อง รวดเร็ ว ทั น สมั ย และเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
๒.เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินการจัดการความรู้ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ สะดวก เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการแสวงหา จัดเก็บ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ให้บุคลากรสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ
๕. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติในการดาเนินการจัดการความรู้ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย
สานักที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดทาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
๒. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
เป้าหมาย
ผลผลิต
มีแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผน
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน
๒. มีจานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
 พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้
 จัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปี เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการและติดตาม
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ

- ๖๔ ระดับคะแนน
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้บรรลุเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รายงานการดาเนินการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ๖๕ แผนงาน ๒

การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
> การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่อ e-Learning
> การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ Non-training

โครงการ : พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-development)
หลักการเหตุผล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความจาเป็นของบุคลากร ทั้งการจัดหลักสูตร
ฝึ ก อบรมภายในส านั กงานฯ และการส่ ง บุค ลากรไปฝึ กอบรมกับ หน่ ว ยงานภายนอก รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่ การฝึกอบรม ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Development) เป็นวิธีการที่เน้นให้บุคลากร
มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น โดยสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการ อาทิ การเรียนรู้ด้ว ยตนเองผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-Learning)หรือการเรียนรู้โดยสื่ออื่นไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเรียนรู้จากหนังสือ
ตารา เอกสารวิชาการ เป็นต้น
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น องค์กร
จะต้อ งพัฒ นาต่ าง ๆ ระบบการสนั บ สนุน ให้ บุ ค ลากรเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ เป็ น การเตรีย มช่อ งทางและ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บุคลากรสามารถเลือกสื่อต่าง ๆ สาหรับการเรียนรู้ได้ตรงกับความสนใจ และ
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุดังกล่าวสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้กาหนด
จั ด โครงการพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self-Development) ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
ของบุ ค ลากร เป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง จะท าให้ บุ ค ลากรเกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
และนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ให้ ส านั ก งานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา มี แนวทางการพั ฒ นาบุ คลากรด้ ว ยวิธี การเรีย นรู้
ด้วยตนเองที่ชัดเจน เป็นระบบ
๒. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และรั บ ทราบแนวทางการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 60 คน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่ านการอบรมหลักสู ตรการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

- ๖๖ เป้าหมาย
ผลผลิต
มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการตามแผน
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน
๒. มีจานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 กาหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร โดยมีรายละเอียด อาทิ กิจกรรม
ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการพัฒนา และการติดตามผล
 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 รายงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙

- ๖๗ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข
อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑

ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล

แผนงาน ๑

การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว

โครงการ : การจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจาก ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภาได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริ ห าร
จั ดการภาครั ฐ ระดั บ พื้น ฐาน (PMQA) โดยเกณฑ์ คุณภาพการบริห ารจัดการภาครั ฐ หมวด ๕ การมุ่ งเน้ น
บุคลากร เป็นการมุ่นเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ก่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒ นาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
HR 2 : ส่ ว นราชการมี ก ารดู แ ลปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า นสุ ข ภาพ
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทางานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดงกล่าว
ความหมาย
สภาพแวดล้อมในการทางาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย
การป้องกันภัย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้ า หมายตามพั น ธกิ จ และบุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน ส่ ว นราชการ
ควรวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ น ามาออกแบบ ปรั บ ปรุ ง และ
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น เช่น ด้านสุขอนามัย
มีการจั ด บริ การตรวจสุ ขภาพบุ ค ลากรประจาปี จัด กีฬ า กิ จกรรมสั นทนาการต่าง ๆ ด้า นความปลอดภั ย
มีบัน ไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้าออกส าหรับบุคคลภายนอก ด้านการป้องกันภัย มีระบบ
ป้องกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทางาน มีการจัดสถานที่ทางานให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์ส่วนหย่อม
ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีความสมดุลทั้งด้านการทางานและชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการ
จัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร พร้อมทั้งมีการดาเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร
ให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดต่อไป

- ๖๘ วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของคุณภาพชีวิต เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
ค่าครองชีพ เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน
ตัวชี้วัด
๑) ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
๒) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เป้าหมาย
ผลผลิต
แผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร

ผลลัพธ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนมัยที่ดี
เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๓

๕








เกณฑ์การให้คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์รายงานข้อมูลเพื่อจัดทาแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
มีร่างแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
นาร่างแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเสนอเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
มีประกาศ/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ดาเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
รายงานผลการดาเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิต ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานสวัสดิการ สานักการคลังและงบประมาณ
๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

- ๖๙ แผนงาน ๒

การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข (Happy Workplace)

โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข (Happy Workplace)
หลักการเหตุผล
เนื่ องจาก ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภาได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริห าร
จั ดการภาครั ฐ ระดั บ พื้น ฐาน (PMQA) โดยเกณฑ์ คุณภาพการบริห ารจัดการภาครั ฐ หมวด ๕ การมุ่ งเน้ น
บุคลากร เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ก่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
HR 3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรทีม่ ีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร
ความหมาย
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและ
สติปัญญาเพื่อให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุผล ส่วนราชการที่มีระดับความผูกพันของ
บุ ค ลากรสู ง แสดงให้ เ ห็ น เด่ น ชั ด ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ซึ่ ง ท าให้ บุ ค ลากรมี แ รงจู ง ใจ
ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสาเร็จของ
ส่วนราชการ
บุคลากรในส่วนราชการรู้สึกผูกพัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนร่ วมงานและที่ทางาน ประโยชน์ของความผู กพันของบุคลากร คือ ทาให้ เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกัน
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ร่ ว มกันปฏิบัติ การสื่ อสารที่ดี การแลกเปลี่ ยนข้อมูล มีความคล่ องตัว
การให้อานาจในการตัดสิ นใจและความรับผิ ดชอบต่อผลการดาเนินการ ปัจจัยแห่ งความสาเร็จที่จะนามา
ซึ่งความผูกพัน รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการงาน ระบบการยกย่องชมเชย และ
ระบบการให้ ร างวัล ที่มีป ระสิ ทธิผ ล โอกาสและการดูแลที่เ ท่าเที ยมกัน และการมีมิต รไมตรีกับครอบครั ว
ของบุคลากร
ดังนั้ น เพื่อให้ บุ คลากรมีความความสั มพันธ์และการสร้างบรรยากาศที่เอื้ อต่อการทางาน
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและมีความสุ ข จึ งต้อ งมีการจัด ทาแผนงานสร้างความผู กพันของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งมีการดาเนินการตามแผนให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากร
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ส่วนราชการแสดงความใส่ใจต่อบุคลากร โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม
สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กรในหมู่บุคลากร ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน

- ๗๐ ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ
เป้าหมาย
ผลผลิต
แผนงานสร้างความผูกพันของบุคลากร

ผลลัพธ์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนมัยที่ดี
เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดี

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑
๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 กาหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)
 ดาเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
 รายงานผลการดาเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
(Happy Workplace) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

- ๗๑ แผนงาน ๓

การสารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ : สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการเหตุผล
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยในการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ผ่านมา ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานเลขานุการ ก.ร. โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่มีหน้าที่กากับ ติดตามการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จึงได้สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรเป็นแนวทางในการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลไปสู่การดาเนินการให้มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การดาเนิน การด้านบุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และเป็น
ฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพนาไปสู่การดาเนินการ
ในปีงบประมาณต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการสังกัดสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
ผลผลิต
รายงานผลการสารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์
มีผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑

- ๗๒ เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑



๒



๓



๔



๕



เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ ๕๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ ๖๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒

- ๗๓ -

กลยุทธ์ที่ ๒
แผนงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมนา
พระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

โครงการ : ๑. สนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง
๒. กิจกรรม ๑๘ สานัก ร่วมใจตามรอยเบื้องยุคลบาท
หลักการเหตุผล
ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และสาคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญรุดหน้าข้าราชการคืออาชีพที่ประชาชนฝากความหวัง นับถือและศรัทธา ดังนั้น ข้าราชการจึงต้อง
ด ารงตนให้ เ ป็ น แบบอย่ า งในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามพอเพี ย งต่ อ การด ารงชี พ ดั ง พระราชด ารั ส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ได้พระราชทานว่า "คนเราถ้าพอในความต้องการ
มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทาอะไรต้อง
พอเพียง หมายความว่าพอ ประมาณซื่อตรง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข..." สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ดั งกล่ าวมารณรงค์ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ บุ คลากรทุ กคน น้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่ อม
นามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
การดาเนินชีวิตและรับราชการ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกสานัก
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จของการจัดโครงการ
๒. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามที่เป้าหมายกาหนด
เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
๑. มีการดาเนินการตามแผน ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ สามารถทาให้บุคลากร
๒. ร้อยละ ๘๐ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและนาไปประยุกต์ปฏิบัติงาน
โครงการ
ได้จริง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๑

- ๗๔ เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

เกณฑ์การให้คะแนน
 มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด

๓

 มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ

๕

 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนงานที่ ๒ การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘

- ๗๕ -

กลยุทธ์ที่ ๓

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงาน ๑

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงาน ๒

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยยึ ด หลั ก ความ
รับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ : ศึกษารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corparate social Responsibiliby : CSR)
เกณฑ์การให้คะแนน/การดาเนินการ
ระดับคะแนน
๑

๓
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
 ศึกษา วิเคราะห์การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 จัดทาแผนการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 ดาเนินการตามแผนที่กาหนด บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
 รายงานผลการดาเนินการตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ
แผนงานดังกล่าวข้างต้น ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดาเนิ น การกิจกรรมรับผิ ดชอบต่ อสั งคมของส่ ว นราชการสังกัดรัฐ สภาให้ เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

คำนำ
ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) เฉพาะกิจ ศึกษาและ
จัดทายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้การจัดทาร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังกล่าว มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อ.ก.ร. เฉพาะกิจฯ จึงได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาจัดทายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้นาเอาสถานการณ์
และสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาองค์ ก รและพั ฒ นาประเทศมาเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายให้ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำล ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ” โดยมุ่งให้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านวิชาการและ
การให้ บ ริ การ เพื่อสนั บ สนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกรัฐสภา
ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบสนองหรือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
ขอให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นายุทธศาสตร์ การบริห ารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบทิ ศทาง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้ บ รรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ในการบริห ารทรั พยากรบุ คคลอย่า งมี ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และเกิดประโยชนสู งสุ ด ต่อ สถาบัน นิติ บั ญ ญั ติ
ประเทศชาติและประชาชนต่อไป
อ.ก.ร. เฉพำะกิจ ศึกษำและจัดทำยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
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บทนา

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

๑

ส่ ว นราชการสั งกัดรั ฐ สภาได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามาแล้ ว ทั้ ง สิ้ น ๒ ฉบั บ ได้ แ ก่
ยุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ดรัฐ สภา ซึ่งได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ และยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น การระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ให้ ได้มาซึ่งทรั พยากรบุ คคลที่เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สามารถปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางเพื่อปรั บปรุงโครงสร้าง
และระบบงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง อ านวยความสะดวกในการออกกฎ
ระเบียบ และการงบประมาณที่เหมาะสมสาหรับราชการของฝ่ายนิติบัญญัติ
เนื่ องจากยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลของส่ ว นราชการ
สั ง กั ด รั ฐ สภา ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ เ ป็ น กรอบ
ทิศทางการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จะครบวาระ ๕ ปี และจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการและการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความสอดคล้องและสามารถ
รองรับบริบทและสภาพแวดล้อมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในคราวประชุ ม คณะกรรมการข้ า ราชการรั ฐ สภา (ก.ร.) ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ จึ ง ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) เฉพาะกิจ ศึกษาและจั ดทายุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และได้มีประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทายุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภา มีอานาจหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้ ส่ ว นราชการสั งกัดรัฐ สภาได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
ต่อมา ในการประชุม อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทายุทธศาสตร์การ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง คณะทางานศึกษาและ
จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กัดรัฐ สภา
โดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก งานเลขานุ ก าร ก.ร. เป็ น ประธานคณะท างาน
และมี ค ณะท างานประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรของส านั ก งานเลขาธิ ก า ร
สภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีอานาจหน้าที่ในการศึกษา
รวบรวมข้ อ มู ล รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เป็นงานที่เกิดจาก
การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา และด าเนิ น การ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ป้ า หมายตามอ านาจหน้ า ที่ มี ข้ อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
การจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลฯ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๒

ภายใต้ บ ริ บ ทและสภาพแวดล้ อ มของประเทศไทยและของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไป อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทายุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและคณะทางานศึกษา
และจัดทายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้ร วบรวมประเด็น ปั จ จัย ต่าง ๆ กอปรกับ ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรั ฐสภาที่ผ่านมา ข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน น ามาด าเนิ น การศึ ก ษา
ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สาหรับการบังคับใช้

เป็ น ระยะเวลา ๕ ปี เพื่ อ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นางาน
ด้านทรัพยากรบุคคลของส่ ว นราชการสั ง กัดรัฐ สภา ให้ ส อดรับกับการปฏิ บั ติ
ภารกิจหลักด้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งสามารถรองรับ
สภาพแวดล้อมและบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง สร้างบุคลากรของรัฐสภาให้
เป็นบุคลากรที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

๓

บริบทและกรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

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

๔

อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ได้ น าข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการและการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภามาเป็ น กรอบแนวคิ ด และทิ ศ ทางของยุ ท ธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย
๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิ ช อบในทุกภาคส่วน ตลอดจนการบริห ารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นผู้ให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
๒. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เป็นกรอบในการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กรอบแนวทางการพัฒ นาตาม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ ประกอบด้ว ย ๖ ยุ ทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่น คง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น (๓) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ (๖) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ

๓. แ ผน พั ฒ น ำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแ ห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กาหนดหลักการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนา
ที่ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น หลั ก ปรั ช ญาพื้ น ฐาน
ในการก ากั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศให้ เ ติ บ โตอย่ า งมี ดุ ล ยภาพ ค านึ ง ถึ ง
การวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว การพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสานึกคานึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ
๔. นโยบำย “ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) เป็ น แนวคิ ด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “Value-Based Economy”
หรื อ “เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม” ด้ ว ยการใช้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม โดยใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อน
เน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร โดยมีภ าครัฐเป็นผู้สนับสนุน
ทั้งนี้ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ จะสร้างความเชื่อมโยงไปสู่การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย สอดรับกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลง
๕. แนวโน้ ม ควำมเปลี่ ย นแปลงด้ ำ นกำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของโลก (HR Trends) รวบรวมจากรายงานของ The World
Economic Forum ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อ องค์กร แรงงาน และระบบการทางาน รวมทั้ง
คุณสมบัติต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์ที่จาเป็นสาหรับการทางานในอนาคต
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๕

๖. แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำผู้ แ ทนรำษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์ คือ “สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ( High Performance Organization)
เพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจสถาบันนิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน”
โ ดยได้ น ารายละเอี ย ดมาศึ ก ษาเพื่ อ ให้ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของส่วนราชการ
๗. แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ฉบั บ ที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “องค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” โดยได้นารายละเอียดมาศึกษาเพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของส่วนราชการ
๘. ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรก้ำวไปสู่กำรเป็น
Smart Parliament & Digital Parliament เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นา
ทรั พยากรบุ คคลให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาองค์กรเพื่อ มุ่งสู่ การเป็ น
Smart Parliament และ Digital Parliament
๙. แผนยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นประชำคมอำเซี ย นของส่ ว นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการด าเนิ น การด้ า นประชาคมอาเซี ย นของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๑๐. นโยบำย ก.ร. และผู้บริหำร ด้านการบริหารทรัพยากรบุค คล
มีการมุ่งเน้นใน ๔ เรื่อง คือ (๑) การเตรียมการสู่การเป็น Smart Parliament
(๒) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร (๓) กรอบแนวทางในการจัดทา
ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลฯ และ (๔) การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑๑. ข้อมูลกำลังคนของส่วนรำชกำรสังกัดรั ฐสภำ โดยศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลัง ข้อมูลเชิงประชากร และแนวโน้มการสูญเสียกาลังคน
ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การก าลั ง คน
ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภ าให้ เ หมาะสมกั บ ภ ารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
๑๒. ผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสัง กัดรั ฐสภำ ฉบับที่ ๑ และ ๒ เพื่อให้ ส่ ว นราชการสั งกั ด
รัฐสภามีการประเมินสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล รับทราบ
ระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ดาเนินการในช่วงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ที่ผ่านมา โดยการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานความส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard)
ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
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๖

๑๓. กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ในประเด็นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยดาเนินการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล
และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งจาก
บุคลากรภายนอกซึ่งเป็นผู้ รับ บริ การ และบุคลากรภายในซึ่งเป็นผู้ ให้บริ ก าร/
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ อดี ต ประธานรั ฐ สภา อดี ต สมาชิ ก รั ฐ สภา สมาชิ ก สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สมาชิกสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ผู้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา
ตลอดจนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสื่อมวลชน
จ านวนทั้ ง สิ้ น ๘๑ คน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ ทราบปั ญ หา/อุ ป สรรค
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งความคาดหวังต่อบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑๔. กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยในและภำยนอกองค์ ก ร
ของส่วนรำชกำรสังกัดรั ฐสภำ (SWOT Analysis) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้
บุ คลากรของส านั กงานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎรและส านั กงานเลขาธิ การ
วุ ฒิ ส ภาร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ หาช่ อ งว่ า งระหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นบวก
และด้านลบขององค์กร และนาข้อมูลที่ได้มากาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร
ให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๗

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

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

๘

คุณภาพชีวิต

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

๙

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แผนงาน

บริหารจัดการ
แผนกาลังคน
ติดตามระบบ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ

สรรหาคนเก่ง

ติดตาม
PMS

แต่งตั้ง
จัดการระบบ
ให้ทันสมัย
ครบถ้วน

ขับเคลื่อน
ผลักดันกลไก
ดาเนินการ
หลักสูตรสร้าง
จริยธรรม

ป้องกันการทุจริต
ดาเนินการ
นโยบายโปร่งใส

ปรับปรุง
มาตรฐาน
ความรู้
ทักษะ
สมรรถนะ
การพัฒนา

บูรณาการ
หลักสูตร
นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ
นักวิชาการ

พัฒนา
ทักษะ IT
ประเมิน
ผลการ
พัฒนา

พัฒนา
หลักสูตร

แผน KM

สวัสดิการ
ความสัมพันธ์

พัฒนา
ทักษะ
ภาษา

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง

สารวจความ
พึงพอใจ

CSR

เศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรม
การเรียนรู้

ความโปร่งใส

รณรงค์ด้าน
วินัย

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

สร้างความผาสุกและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มคี วามสุขอย่างสมดุล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาภาษา
ต่างประเทศ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ
มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

กระบวนการพัฒนา

ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ป้องกันการกระทา
ผิดวินัย/กฎหมาย

ทรัพยากรบุคคลมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
มีความสุข ความสมดุล
รักและผูกพันต่อองค์กร

คุณธรรม จริยธรรม
ผู้นาต้นแบบ

ทรัพยากรบุคคลมีความเชี่ยวชาญ มี
ศักยภาพสูง นาระบบเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านนิติบญ
ั ญัติ

สารสนเทศด้านบุคคล

ทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิตามหลัก
คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม
และวินัยข้าราชการ

PMS

เป้าประสงค์

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล
รองรับการเปลี่ยนแปลง

สรรหาเชิงรุก

สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระบบความก้าวหน้า
ในอาชีพ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชำญและมีศกั ยภำพสูง

บริหารจัดการแผน
กาลังคน

พันธกิจ

ขับเคลือ่ นและผลักดันกำรดำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร

กลยุทธ์

ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

กิจกรรม
ความพอเพียง
ให้ความรู้
กิจกรรม CSR

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

๑๐

วิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก

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

๑๑

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
วิสย
ั ทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพ

มีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
มีควำมคล่องตัว สำมำรถ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของบทบำทและภำรกิจของ
รัฐสภำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ขับเคลื่อนและผลักดัน
กำรดำเนินกำรด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม
และกำรปฏิบัติ
ตำมวินัยข้ำรำชกำร

ทรัพยำกรบุคคล
ยึดมั่นต่อกำรปฏิบตั ิตำม
หลักคุณธรรม มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม
และวินัยข้ำรำชกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญและ
มีศักยภำพสูง

สร้ำงควำมผำสุกและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของทรัพยำกรบุคคล
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทรัพยำกรบุคคลเป็น
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญและ
มีศักยภำพสูง
รวมทั้งสำมำรถนำระบบ
เทคโนโลยีมำสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนกระบวนกำร
นิติบัญญัติได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ทรัพยำกรบุคคลมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข
มีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิต
กำรทำงำนกับชีวิตส่วนตัว
มีควำมรัก ควำมสำมัคคี
และควำมผูกพันต่อองค์กร

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

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์

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

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล

๑) บริหำรจัดกำรแผนกำลังคนให้เหมำะสมกับภำรกิจ ยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๒) ขับเคลื่อนระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้แก่บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
๓) เสริมสร้ำงระบบกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลำกรตรงตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๔) เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System : PMS)
๕) ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ

๒. ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคล
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

๑) ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นำต้นแบบทำงจริยธรรม
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรทุจริตในภำครัฐ
๓) ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบำยควำมโปร่งใสของรัฐสภำ

๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผู้มีควำม
เชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และนำเทคโนโลยี
มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำร
นิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑) เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ
๒) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓) พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล
๔) ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุล
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑) ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มป
ี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล

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

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มป
ี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยด
ึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
(๑) มีแผนกาลังคนที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ
(๒) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานา
แผนกาลังคนไปเป็นเครื่องมือและ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
งานบุคคล

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
แผนกาลังคนที่เหมาะสมกับส่วนราชการ
มีการลด/เพิ่มขนาดกาลังคนและการกาหนด
ตาแหน่งตามความจาเป็นของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระยะยาวให้เกิดความต่อเนื่องและ
มีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง
(๒) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถ
นาแผนกาลังคนไปเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามภารกิจที่สว่ นราชการ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

๑) บริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด แผนงำน

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนกำลังคนให้เหมำะสมกับภำรกิจ ยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ

การบริหารจัดการแผนกาลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการแผนกาลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

หน่วยงำนหลัก
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มป
ี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยด
ึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบ
ความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง ๔ ระบบ
และสามารถดาเนินการตามระบบ
ความก้าวหน้าในอาชีพต่าง ๆ
(๒) มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามเจตนารมณ์ของระบบ
และเป็นทีย่ อมรับ
(๓) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อระบบความก้าวหน้าในอาชีพ

แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ
ดาเนินการระบบความก้าวหน้าในอาชีพต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพียงพอ มีความพร้อมด้านต่าง ๆ
สาหรับการปฏิบตั ิงานในบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
(๒) เพื่อให้ส่วนราชการมีการดาเนินการเชิงรุก
ในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่
ปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๓) เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee
engagement) ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้แก่บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
๒) ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักธรรมาภิบาล

การดาเนินการและติดตามการนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพไปปฏิบัติ ได้แก่
> แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
> แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
> ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
> แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
(Job Rotation)
 ระดับความสาเร็จของของการดาเนินการตามระบบความก้าวหน้าในอาชีพ
 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบความก้าวหน้าในอาชีพ

หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มป
ี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยด
ึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ
ปรับปรุง พัฒนา หลักเกณฑ์ วิธกี าร
สรรหา และดาเนินการเพื่อจูงใจกลุ่ม
คนที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
(๒) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ
ปรับปรุง พัฒนา หลักเกณฑ์ วิธกี าร
คัดเลือกและแต่งตั้ง และมีการดาเนินการ
เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งต่าง ๆ

แผนงำน
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสรรหา
บุคลากรที่มคี ุณภาพ ตรงตามความต้องการ
ของส่วนราชการมาปฏิบัติงาน
(๒) เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นจากการคัดเลือกและแต่งตั้ง

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้ำงระบบกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลำกรตรงตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
๓) เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากร
ตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓.๑) การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และดาเนินการสรรหาเพื่อ
ดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน
กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๓.๒) การพัฒนาวิธีการและดาเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสม
มาดารงตาแหน่ง

 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์



วิธีการ เงื่อนไข เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบตั ิงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
 ระดับความสาเร็จของการบริหารหลักเกณฑ์
และดาเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี
คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบตั ิงานกับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)



ระดับความสาเร็จของการพัฒนาวิธีการ
และดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม
มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/
กลไก จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)

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

๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มป
ี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยด
ึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานทีส่ ามารถ
นาไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด แผนงำน

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
มีการดาเนินการอย่างมีมาตรฐาน สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ิงาน
(๒) เพื่อให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากรในหน่วยงาน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System : PMS)

๔) เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)

การติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จในการติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงำนหลัก
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มป
ี ระสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยด
ึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทาให้สามารถใช้สบื ค้นข้อมูลเพื่อตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด แผนงำน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั สามารถนาไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ

๕) ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

หน่วยงำนหลัก
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.) / สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
สานักสารสนเทศ (สผ.) / สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.)
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิง่ ที่ถก
ู ต้อง

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

๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินย
ั ข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณขององคกร

แผนงำน

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเป็นบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
(๒) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
บุคลากรที่จะสามารถเป็นผู้นาที่ดีในด้านการ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
(๓) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีแก่ตัวบุคคลและ
องค์กร

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นำต้นแบบทำงจริยธรรม

๑.๑) การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้
มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม

๑.๒) การดาเนินการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม

 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตาม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคุณธรรมและปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐานทางจริยธรรม

๑) ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม
และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม
 มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ในระดับผู้บังคับบัญชา
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน




ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม
มีการกากับ ติดตาม การสร้างเสริม
จริยธรรม
หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินย
ั ข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณขององคกร

(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีการดาเนินการเพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ
(๒) จานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละปี

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ

๒.๑) การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภารับรู้กฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการ
และมีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
ในการปฏิบัตริ าชการ ไม่ประพฤติฝ่าฝืน
หรือกระทาการอันอาจเป็นเหตุของ
การเสื่อมเสียเกียรติของตนเองและองค์กร
(๒) เพื่อลดจานวนกรณีการกระทาผิด
ทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงำน กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนวินยั และกำรป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ



ระดับความสาเร็จของการรณรงค์
ส่งเสริมและรับรู้การดาเนินการ
ด้านวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากร
จานวนกรณีการกระทาผิดทางวินัย
มีจานวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)

๒.๒) การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ

ระดับความสาเร็จของการรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงำนหลัก
สานักการคลังและงบประมาณ (สผ./สว.)
สานักกฎหมาย (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)

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

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินย
ั ข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณขององคกร

ผลลัพธ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีการดาเนินการตามนโยบาย
และมาตรฐานความโปร่งใส
ได้รับความเชื่อมัน่ และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด

(๒) เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีกระบวนการทางานที่ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

แผนงำน กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบำยควำมโปร่งใสของรัฐสภำ
๓) ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา

การดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 ระดับความสาเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านความโปร่งใสที่มีต่อ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ
มีศก
ั ยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ
ด้านกระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ มีศก
ั ยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๑.๓) การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน
ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด รวมทั้ง
ทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต

มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการ ตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

 ระดับความสาเร็จของการจัดทาและ
บูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เช่น หลักสูตร
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง หลักสูตรนักกฎหมายนิตบิ ัญญัติ
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ เป็นต้น
 จานวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่บูรณาการ

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร
ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนด
รวมทั้งทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต

หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

แผนงำน

๑.๑) การปรับปรุงมาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

๑.๒) การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรร่วมกันของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาทัง้ สองส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ
สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด

๑) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
(๒) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐาน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร
ที่เหมาะสมกับภารกิจ นโยบายและทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
(๒) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
(๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์
ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ มีศก
ั ยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

แผนงำน

(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐาน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร
ที่เหมาะสมกับภารกิจ นโยบายและทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
(๒) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
(๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์
ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

๑.๔) การพัฒนาบุคลากรสายงาน
นิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตามแนวทางที่กาหนด

๑.๕) การพัฒนาบุคลากรสายงาน
วิชาการให้เป็นนักวิชาการ
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ

๑.๖) การติดตามประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

๑) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ

จานวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด

ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
บุคลากรสายงานวิชาการให้เป็น
นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

ระดับความสาเร็จของการติดตาม
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
(๒) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ

หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ มีศก
ั ยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(๑) มีผู้ผา่ นเกณฑ์การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่กาหนด
(๒) บุคลากรสามารถนาเทคโนโลยี
มาเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ที่จาเป็น
สาหรับการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบท
ความเปลีย่ นแปลงทั้งภายในและภายนอก
และมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เป็นไปตาม
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาองค์กร
(๒) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้สะดวก
รวดเร็ว ครอบคลุมบริการทางวิชาการ
ที่หลากหลายและทั่วถึง

แผนงำน กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
 จานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส่วนราชการ
ในด้านการใช้เทคโนโลยี
หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
สานักสารสนเทศ (สผ.)
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.)

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ มีศก
ั ยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(๑) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ได้รับโอกาสการพัฒนาตามหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
การใช้ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีผู้ผา่ นการพัฒนาทักษะภาษา
ต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหลักสูตร
และเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
เช่น กาหนดเกณฑ์ผลสอบ เป็นต้น
(๒) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากร สาหรับใช้ในการสือ่ สาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงำน กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล
๓) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล

๓.๑) การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ

๓.๒) การพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากร

มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐานและ
สามารถสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
สานักภาษาต่างประเทศ (สผ./สว.)

หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
สานักภาษาต่างประเทศ (สผ./สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ มีศก
ั ยภาพสูง
และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(๑) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวนบุคลากรทีผ่ า่ นการอบรม
หลักสูตรการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง เป็นไปตาม
เป้าหมายรายปีที่กาหนด

๔.๑) การพัฒนาแผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
ภายในส่วนราชการ

๔.๒) การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
> การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ผ่านสื่อ e-Learning
> การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ Non-training

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

๔) ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
แผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ของ
ส่วนราชการ

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแผน
การจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน/
ภารกิจ มีมาตรฐาน และสามารถดาเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามความต้องการ ผ่านกระบวนการ
เครื่องมือ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
เช่น e-Learning กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นต้น

แผนงำน กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงำนหลัก
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
ของทรัพยากรบุคคล ให้มค
ี วามสุขอย่างสมดุล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของทรัพยากรบุคคล
ให้มค
ี วามสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงำน
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้มีฐานข้อมูลความต้องการของ
บุคลากรเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการ
สภาพแวดล้อม การจัดระเบียบพืน้ ที่ให้
เหมาะสมกับสุขอนามัย รวมถึงระบบงาน
และโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้เกิดสมดุล
(๒) ส่วนราชการแสดงความใส่ใจต่อ
บุคลากร โดยส่งเสริมความสัมพันธ์
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร ในหมู่บุคลากร
ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้ จาก
ความไม่สมดุลของคุณภาพชีวิต เช่น
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาค่าครองชีพ เป็นต้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล
๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
๑.๑) การศึกษาความต้องการ และ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรให้มีสมดุลทั้งชีวิต
การทางานและชีวิตส่วนตัว

๑.๒) การส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
(Happy Workplace)

๑.๓) การสารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร

ร้อยละความสาเร็จของการจัด
กิจกรรม/โครงการ

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ
มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
หน่วยงำนหลัก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
สานักการคลังและงบประมาณ (สผ./สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
สานักงานเลขานุการ ก.ร.

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

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของทรัพยากรบุคคล
ให้มค
ี วามสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์ปฏิบัตไิ ด้จริง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
นาไปปฏิบตั ิ สามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม

แผนงำน กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง
พร้อมทั้งน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

 ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ
 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ตามเป้าหมายรายปีที่กาหนด

หน่วยงำนหลัก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของทรัพยากรบุคคล
ให้มค
ี วามสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์
การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์ปฏิบัตไิ ด้จริง

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด แผนงำน

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้างจิตสาธารณะ (Public Mind)
โดยมุ่งให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
มีการพัฒนาด้านจิตใจ เกิดสานึกต่อสังคม
และมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม
(๒) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

๓.๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

๓.๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจกรรม/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจกรรม/
โครงการ

หน่วยงำนหลัก
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงำนหลัก
สานักบริหารงานกลาง (สผ./สว.)
สานักพัฒนาบุคลากร (สผ.)
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

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

๓๔

ตารางแสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
บาล
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึ หลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการแผนกาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน :
การบริหารจัดการแผน
กาลังคน ให้เหมาะสม
กับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และการเปลีย่ นแปลงของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการ
แผนกาลังคนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ : บริหารจัดการ
แผนกาลังคน ภายใต้
ระบบงานและอัตรากาลังที่
มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต

ผลผลิต :
จัดทารายงานผลการ
บริหารจัดการแผน
กาลังคน ภายใต้
โครงสร้าง ระบบงาน
และอัตรากาลังที่มี
ประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า

ผลผลิต :
- ส่วนราชการจัดทา
แผนกาลังคนที่
สอดคล้องกับความ
จาเป็นตามภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์
สานักงานฯ ใน
ปัจจุบัน และอนาคต

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต :
- รายงานผลการ
ทบทวนแผนกาลังคน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
กาลังคนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
กาลังคนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการมี
ส่วนราชการ
ส่วนราชการ
กาลังคนที่มีขีด
สามารถนาแผน
สามารถนาแผน
สมรรถนะเหมาะสม
กาลังคนไปเป็น
กาลังคนไปเป็น
กับสภาพการณ์และ
เครื่องมือประกอบการ เครื่องมือ
การขับเคลื่อน
ตัดสินใจในการ
ประกอบการตัดสินใจ นโยบาย พันธกิจและ
บริหารงานบุคคล
ในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของ
งานบุคคล
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการ
สามารถนาแผน
กาลังคนไปเป็น
เครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการมี
กาลังคนที่มีขีด
สมรรถนะเหมาะสม
กับสภาพการณ์และ
การขับเคลื่อน
นโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ส.กลาง
(สว./สผ.)
- ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน ๑ :
การดาเนินการและติดตาม
การนาระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career Path) ไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
แผนตามระบบ
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(๒) ร้อยละความ
โครงการ : ดาเนินการแผน พึงพอใจของบุคลากร
ตามระบบความก้าวหน้า ที่มีต่อระบบความ
ในสายอาชีพ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
(วัดความพึงพอใจฯ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินการแผน
ตามระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และ
สามารถดาเนินการ
ตามระบบดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
- รายงานผลการนา
ระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ไปปฏิบตั ิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ร้อยละ ๗๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ไปปฏิบตั ิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

-๒-

ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ไปปฏิบตั ิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ไปปฏิบตั ิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
- ร้อยละ ๘๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
กาลังคนคุณภาพ
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๒ :
การดาเนินการและติดตาม
การนาระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession
Plan)
ไปปฏิบตั ิ

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
แผนตามระบบ
สืบทอดตาแหน่ง

โครงการ : ดาเนินการแผน
ตามระบบสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan)

(๒) ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบ
สืบทอดตาแหน่ง
(วัดความพึงพอใจฯ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินการแผน
ตามระบบสืบทอด
ตาแหน่ง
(Succession Plan)
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบสืบ
ทอดตาแหน่ง
และสามารถ
ดาเนินการได้ตาม
ระบบดังกล่าว
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ร้อยละ ๗๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง

ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง

ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง

ผลผลิต :
รายงานผลการนา
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
- ร้อยละ ๘๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสืบทอด
ตาแหน่ง

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดตาแหน่งสาคัญ

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดตาแหน่งสาคัญ

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดตาแหน่งสาคัญ

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดตาแหน่งสาคัญ

-๓-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
กาลังคนคุณภาพ
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๓ :
การดาเนินการและติดตาม
การนาระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง
(Talent Management)
ไปปฏิบตั ิ

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
แผนตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

โครงการ : ดาเนินการ
แผนตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ีศักยภาพสูง
(Talent Management)

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินการแผนตาม
ระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ี
ศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลผลิต :
- ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ
รุ่นที่ ๑
- รายงานผลการการ
(๒) ร้อยละความ
นาระบบบริหาร
พึงพอใจของบุคลากร
ข้าราชการผูม้ ี
ที่มีต่อระบบบริหาร
ศักยภาพสูง (Talent
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ผลลัพธ์ :
Management)
(วัดความพึงพอใจฯ
ส่วนราชการสังกัด
ในปีงบประมาณ
รัฐสภามีระบบบริหาร ไปปฏิบตั ิ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓)
ข้าราชการ
ผู้มีศักยภาพสูงและ พ.ศ. ๒๕๖๒
สามารถดาเนินการ ผลลัพธ์ :
ตามระบบดังกล่าว
ส่วนราชการสามารถ
ได้อย่างมี
เริ่มดาเนินการ
ประสิทธิภาพ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
เป็นรุ่นที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต :
- ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ
รุ่นที่ ๒
- รายงานผลการการ
นาระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ี
ศักยภาพสูง (Talent
Management)
ไปปฏิบตั ิ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ว่าร้อยละ ๗๐

ผลผลิต :
- ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ
รุ่นที่ ๓
- รายงานผลการการ
นาระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ี
ศักยภาพสูง (Talent
Management)
ไปปฏิบตั ิ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ว่าร้อยละ ๗๕

ผลผลิต :
- ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ
รุ่นที่ ๔
- รายงานผลการการ
นาระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ี
ศักยภาพสูง (Talent
Management)
ไปปฏิบตั ิ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ว่าร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์ :
- ส่วนราชการ
สามารถดาเนินการ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
เป็นรุ่นที่ ๒

ผลลัพธ์ :
- ส่วนราชการ
สามารถดาเนินการ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสูร่ ะบบ
เป็นรุ่นที่ ๓

ผลลัพธ์ :
- ส่วนราชการ
สามารถดาเนินการ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
เป็นรุ่นที่ ๔

-๔-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
กาลังคนคุณภาพ
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ส่วนราชการนาผล
การพัฒนาข้าราชการ
รวมทั้งความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้าง
ประโยชน์จาก
โครงการฯ เพื่อไป
พัฒนาดาเนินการ
ในปีต่อไป
แผนงาน ๔ :
(๑) ระดับความสาเร็จ ผลผลิต :
ผลผลิต :
ผลผลิต :
การดาเนินการและติดตาม ของการดาเนินการ
รายงานผลการ
รายงานผลการนา
- รายงานผลการนา
การนาระบบการหมุนเวียน แผนตามระบบการ
ดาเนินการตามแผน ระบบการหมุนเวียน ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
หมุนเวียนการ
ระบบการหมุนเวียน การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
(Job Rotation) ไปปฏิบตั ิ ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ภายในกลุ่มงาน/สานัก ภายในกลุ่มงาน/
ของส่วนราชการ
สาหรับข้าราชการ
สานัก สาหรับ
(๒) ร้อยละความ
โครงการ : ดาเนินการแผน พึงพอใจของบุคลากร สังกัดรัฐสภา
ประเภทวิชาการ ระดับ ข้าราชการประเภท
ตามระบบการหมุนเวียน
ปฏิบัติการ/ชานาญการ วิชาการ ระดับ
ที่มีต่อระบบการ
ผลลัพธ์ :
การปฏิบัติงาน
ใน ๒ สายงาน
ปฏิบัติการ/ชานาญ
หมุนเวียนการ
ส่วนราชการสังกัด
(Job Rotation)
การ ในอีก ๒ สายงาน
ปฏิบัติงาน
รัฐสภามีระบบหมุนเวียน
- บุคลากร
(วัดความพึงพอใจฯ
การปฏิบัติงาน และ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ในปีงบประมาณ
สามารถดาเนินการ
พึงพอใจต่อระบบ
พ.ศ. ๒๕๖๓)
ตามระบบดังกล่าว
บริหารข้าราชการผู้มี
ได้อย่างมี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ประสิทธิภาพ
กว่าร้อยละ ๗๐

-๕-

- ส่วนราชการนาผล
การพัฒนาข้าราชการ
รวมทั้งความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้าง
ประโยชน์จาก
โครงการฯ เพื่อไป
พัฒนาดาเนินการ
ในปีต่อไป
ผลผลิต :
- รายงานผลการนา
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
ยังกลุ่มงาน/สานักอื่น
สาหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ/
ชานาญการ
- บุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕

พ.ศ. ๒๕๖๕
- ส่วนราชการนาผล
การพัฒนาข้าราชการ
รวมทั้งความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้าง
ประโยชน์จาก
โครงการฯ เพื่อไป
พัฒนาดาเนินการ
ในปีต่อไป
ผลผลิต :
- รายงานผลการนา
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
ยังกลุ่มงาน/สานักอื่น
สาหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ/
ชานาญการ
- บุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ ี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
กาลังคนคุณภาพ
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ :
- รายงานผลการนา
ผลการดาเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้

ผลลัพธ์ :
- รายงานผลการนา
ผลการดาเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้

-๖-

ผลลัพธ์ :
- ส่วนราชการนาผล
การพัฒนาข้าราชการ
รวมทั้งความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้างประโยชน์
จากโครงการฯ
เพื่อไปพัฒนา
ดาเนินการในปีต่อไป
- รายงานผลการนา
ผลการดาเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลลัพธ์ :
- ส่วนราชการนาผล
การพัฒนาข้าราชการ
รวมทั้งความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้างประโยชน์
จากโครงการฯ
เพื่อไปพัฒนา
ดาเนินการในปีต่อไป
- รายงานผลการนา
ผลการดาเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน ๑ :
การพัฒนาหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และดาเนิน
การสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี
คนเก่ง ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ตัวชี้วัด

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และ
ดาเนินการ สรรหาเพื่อ
ดึงดูดคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบตั ิงานกับ
ส่วนราชการสังกัด
๑) โครงการ: พัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รัฐสภา
การดาเนินงานเพื่อเพิ่มขีด (๒) ระดับความสาเร็จ
ความสามารถในการดึงดูด ของการบริหาร
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม“คน หลักเกณฑ์และดาเนิน
ดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับ การสรรหาเพื่อดึงดูด
คนดี คนเก่ง ให้เข้ามา
ราชการเป็นข้าราชการ
ปฏิบัติงานกับส่วน
รัฐสภาสามัญ
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลผลิต :
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน

ผลผลิต :
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน (UIS,
นักศึกษาฝึกงาน,
ผลลัพธ์ :
นักบริหารการ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่)
พัฒนาหลักเกณฑ์
ผลลัพธ์ :
วิธีการสรรหา และ
ส่วนราชการสามารถ
ดาเนินการเพื่อจูงใจ สรรหาบุคคลที่
กลุ่มคนที่มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมเข้ามารับ
เป็นคนดี ให้เข้ามา
ราชการในส่วน
ปฏิบัติงานกับ
ราชการสังกัดรัฐสภา
ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต :
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน

ผลผลิต :
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน

ผลผลิต :
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

-๗-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- สนง.ก.ร.
- ส.กลาง
(สผ./สว.)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๒ :
การพัฒนาวิธีการและ
ดาเนินการคัดเลือกและ
แต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลทีม่ ี
คุณภาพ คุณธรรม มีความ
เหมาะสมมาดารงตาแหน่ง

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาวิธีการ
และดาเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อให้บุคคลที่มี
คุณภาพ คุณธรรม มี
ความเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่ง
(๒) ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไก จัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการที่ ๑ :
การคัดเลือกข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บงั คับบัญชากลุม่ หรือ
กลุ่มงานในประเภท
วิชาการ ที่มีคุณภาพ
มีคุณธรรม และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง
กิจกรรม :
- การคัดเลือกข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุม่ หรือ
กลุ่มงานในประเภท
วิชาการ

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต:
มีหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ
สังกัดรัฐสภา
ที่มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลผลิต :

ผลผลิต :

—
ผลลัพธ์ :
—

—
ผลลัพธ์ :
—

ผลผลิต :
มีการทบทวน
แนวทาง/วิธีการ
ในการใช้เครื่องมือ
สาหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง
พัฒนา หลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกและ
ดาเนินการเพื่อจูงใจ
กลุ่มคนที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็นคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบตั ิงาน
กับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง
พัฒนา หลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกและ
ดาเนินการเพื่อจูงใจ
กลุ่มคนที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็นคนดี คนเก่ง
ให้เข้ามาปฏิบตั ิงาน
กับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

-๘-

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลผลิต :
—
ผลลัพธ์ :
—

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- สนง.ก.ร.
- ส.กลาง
(สผ/สว)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ ๒ :
พัฒนาวิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณภาพ คุณธรรม
มีความเหมาะสม
มาดารงตาแหน่ง
กิจกรรม :
- การกาหนดแนวทาง/
วิธีการเลือกสรรและแต่งตั้ง
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ
คุณธรรม และมีความ
เหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
(คาแนะนาการประเมิน
สมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ /ศูนย์รวม
การประเมิน
(Assessment Center)

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาวิธีการ
และดาเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อให้บุคคลที่มี
คุณภาพ คุณธรรม มี
ความเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่ง
(๒) ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไก จัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต:
แนวทาง/วิธีการ
ในการใช้เครื่องมือ
สาหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลผลิต :

ผลผลิต :

—
ผลลัพธ์ :
—

—
ผลลัพธ์ :
—

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง
พัฒนาหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งและมีการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้
บุคคลทีเ่ หมาะสม
มาดารงตาแหน่งต่าง ๆ

ผลผลิต :
มีการทบทวน
แนวทาง/วิธีการ
ในการใช้เครื่องมือ
สาหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง
พัฒนาหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งและมีการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้
บุคคลที่เหมาะสม
มาดารงตาแหน่งต่าง ๆ

-๙-

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- สนง.ก.ร.
- ส.กลาง
(สผ/สว)

หมายเหตุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management System : PMS)
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน :
การติดตามการดาเนินงาน
และปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน
โครงการ
๑) โครงการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและรับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา
แนวทางแก้ไขของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างระบบการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance
Management System :
PMS)
๒) โครงการติดตาม
การเชื่อมโยง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
ในการติดตามการ
ดาเนินงานและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต :
- รายงานผลการ
ทบทวนการปรับปรุง
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
นาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต :
รายงานผลการ
ติดตามการเชื่อมโยง
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินการทบทวน/
ปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
นาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต :
รายงานผลการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานเพื่อสร้าง
เครื่องมือในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) จานวน ๑ ครั้ง

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต :
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต :
- ส.กลาง
รายงานผลการ
(สผ./สว.)
ดาเนินงานตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
นาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
นาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
นาไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
ผลผลิต :
รายงานผล
—
การสัมมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เครื่องมือในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) จากผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)
จานวน ๑ ครั้ง

- ๑๐ -

ผลผลิต :
รายงาน
การประเมินผล
การปรับปรุง
การเชื่อมโยง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
จานวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีข้อมูล
ในการปรับปรุง
การเชื่อมโยงระบบ
การบริหาร
ผลการปฏิบตั ิงาน
(PMS) กับ
แผนพัฒนาบุคคล
(IDP)

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ :
ผู้บริหารของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
และผูบ้ ังคับบัญชา
กลุ่มงานมีเครื่องมือ
ในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ :
ผู้บังคับบัญชากลุม่
—
งานส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถ
จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และ
ประเมินผลการ
พัฒนาได้อย่างถูกต้อง

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ :
ผู้บริหารรับทราบ
ผลสัมฤทธิ์การ
เชื่อมโยงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)
กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
แผนงาน :
การจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
สผ.
โครงการขับเคลื่อน
การนาเข้าข้อมูลระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

ระดับความสาเร็จของ
การจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้
ทันสมัยครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

ผลผลิต :
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมัย
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน
ของสานักงาน

ผลผลิต :
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมัย
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน
ของสานักงาน

ผลผลิต :
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมัย
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน
ของสานักงาน

ผลผลิต :
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมัย
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน
ของสานักงาน

ผลผลิต :
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมัย
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน
ของสานักงาน

ผลลัพธ์ :
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ :
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ :
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ :
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ :
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

- ๑๑ -

- สนง.ก.ร.
- ส.กลาง
(สผ./สว.)
- ส.พัฒน์
(สผ./สว.)
- ส. สารสนเทศ
(สผ./สว.)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ
สว.
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ทาให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ทาให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร

ทาให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร

- ๑๒ -

ทาให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร

พ.ศ. ๒๕๖๕
ทาให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบสนอง
ต่อการนาไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้อง
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กร
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้นาต้นแบบทางจริยธรรม
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน ๑ :
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภามาตรฐาน
ทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม
ให้มผี ู้นาต้นแบบทางจริยธรรม

ตัวชี้วัด

(๑) ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวล
สผ.
จริยธรรมข้าราชการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ รัฐสภา มาตรฐาน
จริยธรรม
ทางจริยธรรม
- กิจกรรมการพัฒนาและ (๒) มีผู้นาต้นแบบ
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของ
ทางคุณธรรม
ส่วนราชการสังกัด
- กิจกรรมการส่งเสริม
รัฐสภาในระดับ
ค่านิยมองค์กร
ผู้บังคับบัญชาของ
- กิจกรรมการคัดเลือก
ส่วนราชการสังกัด
ผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดีเด่น รัฐสภา
- กิจกรรมการคัดเลือกสานัก
ที่มีผลงานด้านการส่งเสริม

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของ
สานักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกปี

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของ
สานักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกปี

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของ
สานักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกปี

- ๑๓ -

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของ
สานักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกปี

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่นของ
สานักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกปี

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ส.พัฒน์
(สผ./สว.)
- ทุก
หน่วยงาน

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาฯ
- กิจกรรมตามโครงการ
หลักสูตรจริยธรรมนาทีมงาน
และวิทยากรกระบวนการ
เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมใน
องค์กร
สว.
๑) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
และความโปร่งใส
๒) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิตาม
ประมวลข้าราชการรัฐสภา
แผนงาน ๒ :
การดาเนินการตามหลักสูตร
การสร้างเสริมจริยธรรม
สผ.
๑.โครงการสร้างเสริมจริยธรรม
นาทีมงาน
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“วิทยากรกระบวนการเพื่อ
ขับเคลื่อนจริยธรรม

(๑) ระดับ
ความสาเร็จของการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรการสร้าง
เสริมจริยธรรม
(๒) มีการกากับ
ติดตามการสร้างเสริม
จริยธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นคนมี
คุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และ
มาตรฐานจริยธรรม

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นคนมี
คุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และ
มาตรฐานจริยธรรม

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นคนมี
คุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และ
มาตรฐานจริยธรรม

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นคนมี
คุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และ
มาตรฐานจริยธรรม

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นคนมี
คุณธรรม และปฏิบตั ิ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และ
มาตรฐานจริยธรรม

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
ตามหลักสูตรการ
สร้างเสริมจริยธรรม
ได้ครบถ้วน
(๒) มีเครื่องมือและมี
การรายงานการ
ติดตามประเมินผล
โครงการ

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
ตามหลักสูตรการ
สร้างเสริมจริยธรรม
ได้ครบถ้วน
(๒) มีรายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ทุก ๖ เดือน

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
ตามหลักสูตรการ
สร้างเสริมจริยธรรม
ได้ครบถ้วน
(๒) มีรายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ทุก ๖ เดือน

ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนินการ
ตามหลักสูตรการ
สร้างเสริมจริยธรรม
ได้ครบถ้วน
(๒) มีรายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ทุก ๖ เดือน

ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
(๑) มีการดาเนินการ (สผ./สว.)
ตามหลักสูตรการ
- ทุกหน่วยงาน
สร้างเสริมจริยธรรม
ได้ครบถ้วน
(๒) มีรายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ทุก ๖ เดือน

- ๑๔ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ
ในองค์กร”
สว.
๑. โครงการขยายผลและ
ต่อยอดหลักสูตรการสร้างเสริม
จริยธรรม
๒. โครงการพัฒนาเครือข่าย
และขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

- ๑๕ -

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๑ :
การรณรงค์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินการด้าน
วินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของ
บุคลากร

(๑) ระดับ
ความสาเร็จของการ
รณรงค์ส่งเสริมและ
รับรู้การดาเนินการ
ด้านวินยั และการ
ป้องกันการกระทาผิด
วินัยของบุคลากร

๑) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินยั และโทษทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณี
ตัวอย่าง
- กิจกรรมฝึกอบรม/
สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ
โทษทางวินัย พร้อมกรณี
ตัวอย่าง

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
มีจานวนลดลงกว่า
ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ
เพิ่มมากขึ้น
(๒) จานวนกรณี
การกระทาผิดวินัย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลผลิต :
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ
เพิ่มมากขึ้น
(๒) จานวนกรณี
การกระทาผิดวินัย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลผลิต :
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ
เพิ่มมากขึ้น
(๒) จานวนกรณี
การกระทาผิดวินัย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลผลิต :
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ
เพิ่มมากขึ้น
(๒) จานวนกรณี
การกระทาผิดวินัย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลผลิต :
- สนง.ก.ร.
(๑) ข้าราชการมี
- ส.กลาง
ความรู้ ความเข้าใจ
(สผ./สว.)
เกี่ยวกับวินัยและโทษ - ส.พัฒน์
ทางวินัยของ
(สผ./สว.)
ข้าราชการ
เพิ่มมากขึ้น
(๒) จานวนกรณี
การกระทาผิดวินัย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

- ๑๖ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง
แผนงาน ๒ :
ผลผลิต :
ระดับความสาเร็จ
การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ ของการรณรงค์ - มีการจัดการบรรยายป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย ส่งเสริมมาตรการ
และศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ป้องกันการกระทาผิด ด้านการป้องกันและ
กฎหมายที่เกีย่ วกับ ปราบปรามการทุจริต
สผ.
การทุจริตในภาครัฐ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
๑. โครงการเรียนรู้
อย่างน้อย ๒๐๐ คน
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี
ผลลัพธ์ :
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
สว.
การดาเนินการ
๑. โครงการเรียนรู้
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันและ
มาตรการด้านวินัย
ปราบปรามการทุจริตระหว่าง
และการป้องกันการ
สานักงาน ป.ป.ช. กับ
กระทาผิดกฎหมาย
สนง.สว. และ สนง.สผ.
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
๒. โครงการสัมมนาเพื่อ
ในภาครัฐ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
(๒) จานวนกรณีการ
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
กระทาผิดทางวินัย
ทับซ้อน
ลดลงในแต่ละฝั่ง
๓. โครงการฝึกอบรม

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง
ผลผลิต :
มีการจัดการบรรยาย
และศึกษาดูงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย ๒๐๐ คน

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง
ผลผลิต :
มีการจัดการบรรยาย
และศึกษาดูงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย ๒๐๐ คน

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ
(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ
(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง

หลักสูตร “พระราชบัญญัติการ

- ๑๗ -

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง
ผลผลิต :
(๑) มีการดาเนิน
กิจกรรมตามหลักสูตร
การสร้างเสริม
จริยธรรมได้ครบถ้วน
(๒) มีรายงานการ
ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ
ทุก ๖ เดือน

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง
ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
(๑) มีการดาเนิน
(สผ./สว.)
กิจกรรมตามหลักสูตร
การสร้างเสริม
จริยธรรมได้ครบถ้วน
(๒) มีรายงานการ
ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ
ทุก ๖ เดือน

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
การดาเนินการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
กฎหมายลาดับรอง” สาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง

(๒) จานวนกรณีการ
กระทาผิดทางวินัย
ลดลงในแต่ละฝั่ง

ผลผลิต :
(๑) แผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(๒) คู่มือการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๓) รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลผลิต :
- สนง.ก.ร.
(๑) แผนส่งเสริม
- ส.พัฒน์
สนับสนุน คุณธรรม
(สผ./สว.)
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(๒) คู่มือการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๓) รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา
แผนงาน :
การดาเนินการตามนโยบาย
และมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สผ./สว.
โครงการ :
โครงการ การจัดทาแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และการกากับ
ติดตาม การดาเนินการตาม
แผนส่งเสริมดังกล่าว

(๑) ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
นโยบายและ
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านความโปร่งใสที่มี
ต่อส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลผลิต :
(๑) แผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(๒) คู่มือการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๓) รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลผลิต :
(๑) แผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(๒) คู่มือการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๓) รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ผลผลิต :
(๑) แผนส่งเสริม
สนับสนุน คุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(๒) คู่มือการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๓) รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินการ
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

- ๑๘ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ดาเนินการ
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ดาเนินการ
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ดาเนินการ
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ

- ๑๙ -

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ดาเนินการ
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ดาเนินการ
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชีย่ วชาญ มีศักยภาพสูง และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมี
เป้
าหมาย
ประสิ
ทธิภ: าพ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง
๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ ีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๑
การปรับปรุงมาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วน
ราชการ
โครงการ
ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ
สมรรถนะของบุคลากรให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วน
ราชการ

มีมาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรทีเ่ หมาะสม
กับภารกิจของ
ส่วนราชการ
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาที่ได้รับการ
พิจารณาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลผลิต
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ที่ได้รับการพิจารณา
ปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลผลิต
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ที่ได้รับการพิจารณา
ปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลผลิต
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ที่ได้รับการพิจารณา
ปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลผลิต
สนง.ก.ร.
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ที่ได้รับการพิจารณา
ปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

- ๒๐ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน ๒ :
การบูรณาการหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรร่วมกันของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสอง
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้ ทักษะ
สมรรถนะของบุคลากร
ทีเ่ หมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการ
โครงการ:
โครงการการพัฒนาหลักสูตร
สาหรับบุคลากรสานักงาน

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เหมาะสมกับภารกิจ
นโยบาย และทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
(๒) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะ
ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) ระดับความสาเร็จ ผลผลิต :
ของการจัดทาและ
(๑) มีหลักสูตรการ
บูรณาการหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรที่
การพัฒนาบุคลากร
จัดทาและบูรณาการ
ของส่วนราชการสังกัด ร่วมกันของส่วน
รัฐสภา เช่น หลักสูตร ราชการสังกัดรัฐสภา
นักบริหารระดับสูง
(๒) จานวนบุคลากร
หลักสูตร
ที่ผ่านการพัฒนา
นักบริหารระดับกลาง ตามหลักสูตรการ
หลักสูตรนักกฎหมาย พัฒนาบุคลากรที่
นิติบัญญัติ หลักสูตร บูรณาการ
นักวิชาการนิติบัญญัติ
เป็นต้น

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กับภารกิจ นโยบาย
และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กับภารกิจ นโยบาย
และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กับภารกิจ นโยบาย
และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กับภารกิจ นโยบาย
และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดทาและบูรณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) จานวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่บรู ณาการ

ผลผลิต :
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดทาและบูรณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) จานวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่บรู ณาการ

ผลผลิต :
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดทาและบูรณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) จานวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่บรู ณาการ

ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
(๑) มีหลักสูตรการ
(สผ./สว.)
พัฒนาบุคลากรที่
จัดทาและบูรณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
(๒) จานวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่บรู ณาการ

- ๒๑ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(๒) จานวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรที่บรู ณาการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
แผนงาน ๓ :
ระดับความสาเร็จของ ผลผลิต :
การพัฒนาขีดความสามารถของ การพัฒนาขีดความ
ร้อยละ ๘๐
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน สามารถของบุคลากร ของบุคลากรที่เป็น
ตามมาตรฐานความรู้
ตามมาตรฐานความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความสามารถ ทักษะ และ
ความสามารถ ทักษะ การพัฒนาความรู้
สมรรถนะที่กาหนด รวมทั้งทักษะ และสมรรถนะที่
ความสามารถ ทักษะ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
กาหนด รวมทั้งทักษะ และสมรรถนะ
ในอนาคต
ผลลัพธ์ :
ที่จาเป็นต่อการ
สผ.
ปฏิบัติงานในอนาคต บุคลากรของส่วน
-.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
ราชการสังกัดรัฐสภา
สานักงานเลขาธิการสภา
มีความรู้ ทักษะ
ผู้แทนราษฎร
สมรรถนะที่เพียงพอ
สว.
เหมาะสม สามารถ
- โครงการพัฒนาบุคลากรของ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เต็มศักยภาพ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
ร้อยละ ๘๐
(สผ./สว.)
ของบุคลากรที่เป็น - ทุกหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

ผลลัพธ์ :
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

- ๒๒ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน ๔ :
การพัฒนาบุคลากรสายงาน
นิติการให้เป็นนักกฎหมาย
นิติบัญญัติตามแนวทาง
ที่กาหนด
โครงการที่ ๑ : การกาหนด
ตาแหน่งบุคลากรสายงานนิติการ
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
กิจกรรม : จัดทาร่างระเบียบ
ก.ร. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
และร่างหลักเกณฑ์การบริหารนัก
กฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา
และจัดทาระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
ตาแหน่งนักกฎหมายนิติบญ
ั ญัติ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
และ ก.ร. พิจารณา

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จ
ในการจัดทา
หลักเกณฑ์
การกาหนดตาแหน่ง
นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต :
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วย
การกาหนดตาแหน่ง
นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ พ.ศ. ....
และหลักเกณฑ์การ
บริหาร
นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ
รวม ๓ เรื่อง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
—

—

ผลลัพธ์ :
มีการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายของ
รัฐสภาตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลผลิต :
ทบทวนระเบียบ ก.ร.
ว่าด้วยการกาหนด
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ พ.ศ. ....
และหลักเกณฑ์การ
บริหาร
นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ
รวม ๓ เรื่อง
ผลลัพธ์ :
มีการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายของ
รัฐสภาตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๒๓ -

พ.ศ. ๒๕๖๕
—

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- สนง.ก.ร.

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ ๒ : หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
ในตาแหน่งนิติการให้เป็น
นักกฎหมายนิติบัญญัติ

ตัวชี้วัด
- จานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่ง
นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
(1) บุคลากรทีเ่ ป็น
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

ผลผลิต :
(1) บุคลากรทีเ่ ป็น
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

ผลผลิต :
(1) บุคลากรทีเ่ ป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
รับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

ผลผลิต :
(1) บุคลากรทีเ่ ป็น
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

ผลผลิต :
ส.พัฒน์
(1) บุคลากรทีเ่ ป็น (สผ/สว)
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเห็นทาง
กฎหมาย การ
ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินและ
ระบบงานด้าน
นิติบัญญัติ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเห็นทาง
กฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน
นิติบัญญัติ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเห็นทาง
กฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน
นิติบัญญัติ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเห็นทาง
กฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน
นิติบัญญัติ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเห็นทาง
กฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน
นิติบัญญัติ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

- ๒๔ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน ๕ :
การพัฒนาบุคลากรสายงาน
วิชาการให้เป็นนักวิชาการ
สนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ
โครงการ:
- หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในตาแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ
นิติบัญญัติ

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
สายงานวิชาการให้
เป็นนักวิชาการ
สนับสนุนงานนิติ
บัญญัติ

พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นสายงานหลัก
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถ
รองรับการทางาน
ทางด้าน
กระบวนการนิติ
บัญญัติ
ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ตามหลักสูตรที่
กาหนด

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการทางาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการทางาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการทางาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการทางาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญัติ

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
ร้อยละ ๘๐
(สผ./สว.)
ของบุคลากรที่เป็น - ทุกหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ :
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ที่
สามารถนาความรู้ที่ ได้รับจากการพัฒนา
ได้รับจากการพัฒนา ไปปรับใช้ในการ
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

- ๒๕ -

หมายเหตุ

การพัฒนา
บุคลากรสาย
งานวิชาการ
ดังกล่าวจะ
ดาเนินเสร็จ
ภายใน
ปลายปี
งบประมาณ
ดังนั้นจึงมี
การติดตาม
การ
ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน ๖ :
การติดตามประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการ
โครงการ:
- กิจกรรมการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของ
การติดตาม
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากร

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต :
มีแนวทางการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าของโครงการ
พัฒนาบุคลากร
และนาร่อง
ดาเนินการประเมิน
ตามแนวทาง
ที่กาหนด
ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
ร้อยละ ๕๐
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน
ที่กาหนด

ผลผลิต :
ร้อยละ ๖๐
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน
ที่กาหนด

ผลผลิต :
ร้อยละ ๗๐
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน
ที่กาหนด

ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
ร้อยละ ๘๐
(สผ./สว.)
ของโครงการพัฒนา - ทุกหน่วยงาน
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน
ที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาดาเนินการ
ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

- ๒๖ -

หมายเหตุ
โครงการนา
ร่องใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
- สผ. ๕
โครงการ
- สว. ๕
โครงการ
(รายละเอียด
ปรากฏตาม
กรอบตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑)

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน :
การพัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

ตัวชี้วัด

(๑) จานวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สผ.
๑) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน สนับสนุนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ปฏิบัติงานตาม
สื่อสาร ของสานักงานเลขาธิการ เป้าหมายรายปีที่
สภาผู้แทนราษฎร ประจาปี ๒๕๖๑ กาหนด
กิจกรรมที่ ๑ การจัดฝึกอบรม
(๒) ร้อยละความพึง
หลักสูตร“การใช้งาน Google
พอใจของผู้รับบริการ
Classroom เพื่อการเรียนการ
ต่อการให้บริการของ
สอน ”
ส่วนราชการในด้าน
กิจกรรมที่ ๒ ความรู้สู่การ
การใช้เทคโนโลยี
ถ่ายทอด : IoT & Chat Bot
กิจกรรมที่ ๓ การฝึกอบรม
การนาเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การย้ายไปรัฐสภาแห่งใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
๑.จานวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
๑.จานวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
๑.จานวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
๑.จานวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
๑.จานวนบุคลากรที่
(สผ./สว.)
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา - ส. สารสนเทศ
ทักษะการใช้
(สผ./สว.)
เทคโนโลยีและการ - ทุกหน่วยงาน
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์ :
(๑) มีผผู้ ่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด
(๒) บุคลากรสามารถ
นาเทคโนโลยีมา
เสริมการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ :
(๑) มีผผู้ ่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด
(๒) บุคลากรสามารถ
นาเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ :
(๑) มีผผู้ ่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด
(๒) บุคลากรสามารถ
นาเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ :
(๑) มีผผู้ ่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด
(๒) บุคลากรสามารถ
นาเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ :
(๑) มีผผู้ ่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด
(๒) บุคลากรสามารถ
นาเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- ๒๗ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

สว.
๑) โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ : การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน ICT
สาหรับสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ เรื่อง การเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา
Digital Parliament
กิจกรรมที่ ๒ : การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจสาหรับบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง
การเตรียมความพร้อมการพัฒนา
Digital Parliament
กิจกรรมที่ ๓ : การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้าน ICT สาหรับ Super User

- ๒๘ -

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๒) โครงการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หลักสูตร “พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร”

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ ๑ :
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
สผ.
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สว.
กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

มีหลักสูตรในการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ต่างประเทศที่มี
มาตรฐานและสามารถ
สนับสนุนภารกิจ
ของรัฐสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
มีการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
มีการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
มีการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
มีการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต :
ส.พัฒน์
มีการจัดทาหลักสูตร (สผ/สว)
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ :
มีการนาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ดาเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
มีการนาหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ดาเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
มีการนาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ดาเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
มีการนาหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ดาเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร

ผลลัพธ์ :
มีการนาหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ดาเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร

- ๒๙ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๒ :
การพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร

จานวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

สผ.
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สว.
โครงการที่ ๑ :
การพัฒนาทักษะด้านภาษา
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0”
โครงการที่ ๒ :
การพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ หลักสูตร
“ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญ
ั ญัติ”

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๕
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ

ผลผลิต :
ร้อยละ ๘๕
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ

ผลผลิต :
ร้อยละ ๙๐
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ

ผลลัพธ์ :
(๑) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีผผู้ ่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปี
ที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีผผู้ ่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีผผู้ ่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีผผู้ ่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ
(๒) มีผผู้ ่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
กาหนด

- ๓๐ -

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๑ :
การพัฒนาแผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management :
KM) ภายในส่วนราชการ

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
แผนการจัดการความรู้
ของส่วนราชการ
(๒) ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้
ของส่วนราชการ

พ.ศ. ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

โครงการ : สผ.
โครงการการจัดการความรู้
ของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
โครงการ : สว.
การจัดทาแผนการจัดการความรู้
และระบบการเรียนรู้ของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผลผลิต :
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต :
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต :
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต :
- ส.พัฒน์
มีแผนการจัดการ
(สผ./สว.)
ความรู้ที่สอดคล้อง - ทุกหน่วยงาน
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์ :
ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน (๒) มีจานวน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
บุคลากรทีผ่ ่านการ อบรมหลักสูตร
อบรมหลักสูตรการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย รายปีที่กาหนด
รายปีที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

- ๓๑ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน ๒ :
การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
 การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ผา่ นสื่อ
e-Learning
 การพัฒนาตนเองด้วย
วิธีการ Non-training
โครงการ: สผ., สว.
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-development)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตาม
เป้าหมายรายปีที่
กาหนด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลผลิต :
มีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการ
เรียนรูด้ ้วยตนเองที่
ชัดเจนและเป็น
ระบบ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต :
มีการจัดทาแผนการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
ของบุคลากร

ผลผลิต :
มีการจัดทาแผนการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
ของบุคลากร

ผลผลิต :
มีการจัดทาแผนการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
ของบุคลากร

ผลผลิต :
มีการจัดทาแผนการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
ของบุคลากร

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
ผลลัพธ์ :
สังกัดรัฐสภา
(๑) ส่วนราชการ
ดาเนินการตาม
สังกัดรัฐสภา
แผนการจัดการ
ดาเนินการตาม
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
แผนการจัดการ
(๒) มีจานวน
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน บุคลากรทีผ่ ่านการ
(๒) มีจานวน
อบรมหลักสูตรการ
บุคลากรทีผ่ ่านการ เรียนรูด้ ้วยตนเอง
อบรมหลักสูตรการ เป็นไปตามเป้าหมาย
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
รายปีที่กาหนด
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

ผลลัพธ์ :
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ดาเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน
(๒) มีจานวน
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่กาหนด

- ๓๒ -

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ส.พัฒน์
(สผ./สว.)
- ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
าพพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance) และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เป้ประสิ
าหมายทธิ:ภทรั
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
แผนงาน ๑ :
การศึกษาความต้องการ
และบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรให้มีสมดุลทั้งชีวิต
การทางานและชีวิตส่วนตัว
สผ.
กิจกรรม : จัดทาแผน
เสริมสร้างความผาสุกของ
บุคลากรสานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และ
แผนเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

(๑) ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาแผน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร

ผลผลิต :
แผนเสริมสร้าง
ความผาสุก (สผ.)/
แผนยกระดับคุณภาพ
(๒) ร้อยละความสาเร็จ ชีวิตบุคลากร (สว.)
ของการดาเนินการตาม ผลลัพธ์ :
แผนยกระดับคุณภาพ บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

ผลผลิต :
แผนเสริมสร้าง
ความผาสุก (สผ.)/
แผนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร (สว.)

ผลผลิต :
แผนเสริมสร้าง
ความผาสุก (สผ.)/
แผนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร (สว.)

ผลผลิต :
แผนเสริมสร้าง
ความผาสุก (สผ.)/
แผนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร (สว.)

ผลผลิต :
- ส.การคลัง
แผนเสริมสร้าง
(สผ./สว.)
ความผาสุก (สผ.)/
- คณะกรรมการ
แผนยกระดับคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตบุคลากร (สว.)

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

- ๓๓ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

สว.
โครงการจัดทาแผน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บุคลากร
แผนงาน ๒ :
ร้อยละความสาเร็จของ
การส่งเสริมความสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม/
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อ โครงการ
ต่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
(Happy Workplace)
สผ.
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อ
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
(Happy Workplace)
แผนงาน ๓ :
ร้อยละความพึงพอใจ
การสารวจความคิดเห็นและ ของบุคลากรต่อการ
ความพึงพอใจของบุคลากร บริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล

พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต :
ผลผลิต :
ผลผลิต :
ผลผลิต :
ผลผลิต :
คณะกรรมการ
จัดโครงการ/กิจกรรม จัดโครงการ/กิจกรรม จัดโครงการ/กิจกรรม จัดโครงการ/กิจกรรม จัดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ผลลัพธ์ :
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีสุขอนามัย
ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ผลผลิต :
รายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต :
รายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต :
รายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต :
รายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต :
- สนง.ก.ร.
รายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

- ๓๔ -

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลลัพธ์ :
มีผลการสารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ :
มีผลการสารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลลัพธ์ :
มีผลการสารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ :
มีผลการสารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ :
มีผลการสารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลผลิต :
- มีการดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
- มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
- มีการดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
- มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
- มีการดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
- มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน :
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรดาเนินชีวิตบน
วิถีความพอเพียง พร้อมทั้ง
น้อมนาพระบรมราโชวาท
มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ

(๑) ร้อยละความสาเร็จ ผลผลิต :
ของการจัดกิจกรรม/
(๑) มีการดาเนินการ
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่กาหนด
(๒) จานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ ๘๐
ตามเป้าหมายรายปี
(๒) มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐

ผลผลิต :
- มีการดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
- มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐

- ๓๕ -

- ส.พัฒน์
(สผ./สว.)
- ส.กลาง
(สผ./สว.)

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ
สผ.
กิจกรรม : การดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สว.
โครงการที่ ๑ : สนับสนุน
ความโปร่งใสป้องกันการ
ทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง
โครงการที่ ๒ : กิจกรรม
๑๘ สานัก รวมใจตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท

ตัวชี้วัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลลัพธ์ :
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ :
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง

ผลลัพธ์ :
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง

- ๓๖ -

ผลลัพธ์ :
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง

พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลลัพธ์ :
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ
ทาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน ๑ :
ร้อยละความสาเร็จ
การส่งเสริมและสนับสนุน ของการจัดกิจกรรม/
ให้บุคลากรมีความรู้
โครงการ
ความเข้าใจด้านกิจกรรม
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
แผนงาน ๒ :
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีพัฒนาการ
ด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยยึดหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนงานดังกล่าวข้างต้นดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- ๓๗ -

