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 กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์     ๑ 
  และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 แผนงาน การบริหารจัดการแผนก าลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ      ๑ 
  ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 โครงการ  : การบริหารจัดการแผนก าลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตราก าลัง    ๑ 
  ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการ     ๓ 
  สังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงาน ๑ การด าเนินการและติดตามการน าระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ     ๓ 
  (Career Path) ไปปฏิบัติ 
 โครงการ  :  ด าเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)     ๓ 
 แผนงาน ๒  การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)     ๕ 
  ไปปฏิบัติ 
 โครงการ  :  ด าเนินการแผนตามระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)     ๕ 
 แผนงาน ๓  การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง    ๗ 
  (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
 โครงการ  : ด าเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง      ๗ 
  (Talent Management) 
 แผนงาน ๔  การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน    ๑๐ 
  (Job Rotation) ไปปฏิบัติ 
 โครงการ  :  ด าเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)   ๑๐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการ   ๑๒ 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 แผนงาน ๑ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง  ๑๒ 
  ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 โครงการ  :  การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดึงดูด   ๑๒ 
  ที่มีคุณภาพ คุณธรรม “คนดี คนเก่ง” เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 
  เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 แผนงาน ๒  การพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ  ๑๔ 
  คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 

สารบัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ   ๑ 
 และยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 โครงการที่ ๑ : การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม  ๑๔ 
    หรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความเหมาะสม 
    กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 โครงการที่ ๒ : พัฒนาวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม   ๑๗ 
    มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 

 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน      ๑๙ 
  (Performance Management System : PMS) 
 แผนงาน  การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน   ๑๙ 
 โครงการที่ ๑ : พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา แนวทางแก้ไข   ๑๙ 
    ของบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
    (Performance Management System : PMS) 
 โครงการที่ ๒ : ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)    ๒๑ 
    กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล   ๒๓ 
  ให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนงาน   การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย  ๒๓ 
  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 โครงการ  : จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย   ๒๓ 
  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ขับเคลื่อนและผลักดันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ   ๒๕ 
  ทางจริยธรรม 
 แผนงาน ๑  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ    ๒๕ 
  ตามประมวลจริยธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
 แผนงาน ๒  การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม      ๒๗ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกัน     ๒๙ 
  การกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 
 แผนงาน ๑  การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและ     ๒๙ 
  การป้องกันการกระท าผิดวินัยของบุคลากร 
 โครงการ  : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย   ๒๙ 
  ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม           ๒๕ 
                    และกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
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 แผนงาน ๒  การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริต   ๓๑ 
  ในภาครัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา     ๓๓ 
 แผนงาน ๑  การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ๓๓ 
 โครงการ  :  การจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   ๓๓ 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และการก ากับ ติดตาม การด าเนินการ 
  ตามแผนส่งเสริมดังกล่าว 
 
 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   ๓๖ 
  ที่มีประสิทธิภาพ 
 แผนงาน ๑  การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ  ๓๖ 
  ของส่วนราชการ 
 โครงการ   : ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ   ๓๖ 
  ของส่วนราชการ 
 แผนงาน ๒  การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   ๓๘ 
  ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
  ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
 โครงการ  : จัดท าหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ   ๓๘ 
  ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
 แผนงาน ๓  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐาน   ๔๐ 
  ความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็น 
  ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
 โครงการ  :  พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา      ๔๐ 
 แผนงาน ๔  การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ    ๔๒ 
  ตามแนวทางที่ก าหนด 
 โครงการที่ ๑  :  การก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายงานนิติการ      ๔๒ 
    ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 โครงการที่ ๒  :  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกร     ๔๔ 
    ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
 แผนงาน ๕  การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ   ๔๖ 
 โครงการ  :  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากร     ๔๖ 
  ให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 
 แผนงาน ๖  การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร   ๔๘ 
  ของส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง          ๓๖ 
  และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนติิบัญญัติ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการ  : การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร      ๔๘ 
  ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 กลยุทธ์ที่ ๒   น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ๕๐ 
 แผนงาน   การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม    ๕๐ 
  เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 โครงการที่ ๑  : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๕๐ 
     แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรส าหรับงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 โครงการที่ ๒  : การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ  ๕๓ 
     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล     ๕๖ 
 แผนงาน ๑ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ   ๕๖ 
 โครงการ  :   การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ   ๕๖ 
  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 แผนงาน ๒ การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร   ๕๙ 
 โครงการที่ ๑  :  การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในยุค  ๕๙ 
    Thailand 4.0” 
 โครงการที่ ๒  :  การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร “ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย  ๖๐ 
    เพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ” 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร      ๖๒ 
 แผนงาน ๑ การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)   ๖๒ 
  ภายในส่วนราชการ 
 โครงการ  :   การจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๖๒ 
 แผนงาน ๒ การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง       ๖๕ 
 โครงการ  :   พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-development)     ๖๕ 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล       ๖๗ 
 แผนงาน ๑   การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร  ๖๗ 
  ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
 โครงการ : การจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร      ๖๗ 
 แผนงาน ๒  การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน    ๖๙ 
  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace)  
 โครงการ :  ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน     ๖๙ 
  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล         ๖๗ 
  ให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แผนงาน ๓  การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๗๑ 
 โครงการ  :  ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๗๑ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ๗๓ 
 แผนงาน   การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง    ๗๓ 
  พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 โครงการ  :  ๑. สนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง     ๗๓ 
  ๒. กิจกรรม ๑๘ ส านัก ร่วมใจตามรอยเบื้องยุคลบาท 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม    ๗๕ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 แผนงาน ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม   ๗๕ 
  สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
 แผนงาน ๒  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม   ๗๕ 
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภาคผนวก 
 - มติ ก.ร. ที่ ๘๖/๒๕๖๐ (ว ๒๗) 
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 - ตารางแสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

 
 
 
 
 

 
บริหารจัดการแผนก าลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง     

 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

โครงการ : การบริหารจัดการแผนก าลังคน ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตราก าลัง    
 ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

หลักการเหตุผล 
 ตามที่คณะอนุกรรมการจัดท าและปรับปรุงแผนก าลังคน (Manpower Planning) ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้มีการจัดท าแผนก าลังคนของทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางพ้ืนฐานในการวางแผนก าลังคน ทั้งนี้ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องมีการบริหารจัดการแผนก าลังคน ให้มีความเหมาะสม สามารถ
รองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยการ
ทบทวนโครงสร้าง ระบบงานและอัตราก าลังที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า จะท าให้เกิดการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสม  
เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือธ ารงรักษา
ก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนรองรับการสรรหาที่มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ
ทั้งสองส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามหลักวิชาการ  
 ๒. เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุ้มค่า 
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และ  
แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ของหน่วยงานของทั้งสองส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสรา้งระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลกัธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที ่๑  บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แผนงาน 



- ๒ - 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  
 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เป้าหมาย  
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการแผนก าลังคน  
ภายใต้โครงสร้าง ระบบงานและอัตราก าลังที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 

๑. มีแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าแผนก าลังคนไปเป็น
เครื่องมือและประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคล 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกรอบการบริหารก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการเตรียมการบริหารก าลังคนตามกรอบฯ 
๓  ศึกษาวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต การปรับปรุงระบบงานและอัตราก าลัง รวมทั้งการย้ายไปปฏิบัติงานอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ติดตามการด าเนินการบริหารแผนก าลังคนตามกรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕  น ารายงานผลการด าเนินการตามกรอบการบริหารก าลังคน เสนอคณะกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ให้ความเห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
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                       การด าเนินการและติดตามการน าระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
                       (Career Path) ไปปฏิบัติ 
 
โครงการ : ด าเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

หลักการเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องด าเนินการน าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ในต าแหน่งประเภทวิชาการมาปฏิบัติ โดยมีการก าหนดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
สมรรถนะ (Competencies) รวมถึงสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อยู่ ทั้งนี้ 
ในแต่ละปี ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการน าประกาศเส้นทางความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว ไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะก้าวไป พร้อมทั้งสามารถสนับสนุน และผลักดันให้บรรลุยุทธศาสตร์ 
ของทั้งสองส่วนราชการ ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามการน าไปใช้ รวมถึงการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าฯ 
ดังกล่าว เพ่ือรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง การก าหนดต าแหน่ง ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 
หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้บุคลากรได้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
เป้าหมาย และแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประเภทวิชาการ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการด าเนินการแผนตามระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ และสามารถด าเนินการ 
ตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

 

กลยุทธ์ที ่๒  

แผนงาน ๑ 

ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  รายงานแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในหลักการ 

๓ 
 

 ด าเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยด าเนินการพัฒนา 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

๕  รายงานผลการด าเนินการแผนตามระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และ  
 การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง   
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
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 การด าเนินการและติดตามการน าระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
 ไปปฏิบัติ 
                        
โครงการ : ด าเนินการแผนตามระบบสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  

หลักการเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 
เพ่ือให้ส านักงานได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความเหมาะสมที่จะทดแทนต าแหน่งหลักที่ว่างลง 
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุการเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการก่อนก าหนด การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ 
ซึ่งการสูญเสียบุคลากรหลักท่ีส าคัญ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ 
ขององค์กร และเกิดปัญหาในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งหลักที่ว่างลงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการจะต้องน าผล
การด าเนินการแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารฯ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการทบทวนระบบสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) และพัฒนาระบบฯ ในปีต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีบุคลากรที่มีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารที่จะว่างลงในอนาคต ตามแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ที่ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน) 
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง 

ตัวชี้วัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแผนตามระบบสืบทอดต าแหน่ง 

เป้าหมาย  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการด าเนินการแผนตามระบบสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบสืบทอดต าแหน่ง 
และสามารถด าเนินการได้ตามระบบดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

แผนงาน ๒ 
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เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีประกาศแผนตามระบบการสืบทอดต าแหน่งให้บุคลากรในส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภาทราบ 
๓ 
 

 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการ และหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ 

ที่ก าหนด (EAF) 
๕  รายงานการด าเนินการแผนตามระบบการสืบทอดต าแหน่ง ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และ  
 การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง   
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
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                       การด าเนินการและติดตามการน าระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  
                       (Talent Management) ไปปฏิบัติ 
 

โครงการ : ด าเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)  

หลักการเหตุผล 
 ในภาวะปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าองค์กรที่มีคนเก่งย่อมได้เปรียบกว่า เพราะคนเก่งจะสามารถ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้นและมีผลเสียน้อยที่สุด ทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนให้ได้คนเก่งและคนดี แต่การพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่งได้นั้น การรักษากลับยากยิ่งกว่า  
ดังนั้น การรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร จึงต้องดึงจุดดี จุดแข็ง และดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น “ทุน” ที่สามารถเพ่ิมมูลค่า
มหาศาลให้กับองค์กรมากกว่าทรัพย์สินหรือทุนประเภทอ่ืน ๆ  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ จึงได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 
รวมทั้งพัฒนาและธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง ขององค์กร โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สมรรถนะและคุณภาพก าลังคน เพ่ือให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลักดันยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
ให้บรรลุผลส าเร็จ และให้มีระบบการสรรหาบุคลากรเพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เช่น สรรหาจาก  
ผู้มีผลการศึกษาดีเด่น ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่ผ่ านการคัดเลือกที่เข้มข้น และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
ให้เหมาะสม ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและนักบริหาร เช่น การให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ การมอบหมายงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งก าหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

 ต่อมา ในยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดให้มีการ 
จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีความชัดเจนและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
แผนงานในการจัดท าระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง  

 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยส านักงานเลขานุการ ก.ร. จึงได้ก าหนดให้มีการน ารูปแบบ  
วิธีสรรหาและเลือกสรรผู้มีศักยภาพสูง หรือ “ระบบบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง” มาใช้ในส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนงานดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากหลักเกณฑ์ของระบบในขณะนั้นไม่สามารถคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เข้าสู่ระบบ ที่ประชุม อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการ  
สังกัดรัฐสภารับไปพิจารณาด าเนินการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ๑) พัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามท่ี ก.ร. และส่วนราชการสังกัดรัฐสภาก าหนด 

 ๒) ให้มีระบบการดูแลรักษาคนดีคนเก่ง และสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้อยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ได้แก่ การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) การพัฒนาบุคลากร  
การมอบหมายงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง  
เป็นต้น 

แผนงาน ๓ 
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 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความ
พร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในราชการอย่างเป็นระบบ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงได้ปรับปรุง  
“ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” โดยมุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพ
พร้อมส าหรับการพัฒนา ที่ก าลังปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือระดับช านาญการ มีผลงานที่โดดเดน 
มีทักษะความรูด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้เข้าสู่ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริง และ
เสริมสร้างกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม 
และมีระบบค่าตอบแทนที่ยึดโยงกับผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่ มดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเจริญก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ  
ในเวลาที่เหมาะสม มีศักยภาพการเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  
ทันโลก และทันเหตุการณ 

วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือสร้างระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดการท างานอย่างมีผลสัมฤทธิ์  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒) เพ่ือพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพที่มีอยู่  
มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

 ๓) เพ่ือเตรียมก าลังคนคุณภาพให้มีจ านวนเพียงพอ โดยเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น  
ผู้น าด้านการบริหาร และผู้น าทางด้านวิชาการ 
 ๔) เพ่ือจูงใจ และรักษาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงและมีผลงานดี เด่นให้อยู่ปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและช านาญการ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการด าเนินการแผนตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบบริหารข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงและสามารด าเนินการตามระบบ
ดังกล่าวได้อย่างมีสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

 



- ๙ - 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  แผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)  

ได้รับความเห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
น าไปด าเนินการ 

๓  มีการด าเนินการแผนตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
๕  รายงานผลการด าเนินการตามระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และ 
 การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง   
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 



- ๑๐ - 
 

 
 

                        การด าเนินการและติดตามการน าระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
                        (Job Rotation) ไปปฏิบัติ 

โครงการ : ด ำเนินกำรแผนตำมระบบกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน (Job Rotation) 

หลักการเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  
มีขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ  และภายใต้ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรจึงเป็นภารกิจที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้มีกลไกในการด าเนินการไปในทิศทางตามมาตรฐานและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 ที่ผ่านมาส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ด้วยวิธีการฝึกอบรมที่ให้ความรู้ในเชิงลึกมากกว่า 
การปฏิบัติจริง ประกอบกับอายุเฉลี่ยของข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) มีอายุเฉลี่ยที่ ๔๑.๒๗ ปี ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ข้าราชการ
กลุ่มนี้จะทยอยออกจากระบบราชการ เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ จึงท าให้หน่วยงานต้องสูญเสียบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และอาจท าให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนา
ก าลังคนทดแทนและความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ในระบบ  ดังนั้น รูปแบบหนึ่งของ 
การพัฒนาที่สามารถน ามาใช้ได้ในงานที่ปฏิบัติอยู่แล้วโดยเน้นให้ข้าราชการสามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคย
ปฏิบัติมาก่อน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่พร้อม
ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)  

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในกลุ่มงานต่าง ๆ ตลอดเวลา  
  ๒. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการให้สามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสม 
  ๓. เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

แผนงาน ๔ 



- ๑๑ - 
 

 
 

เป้าหมาย   
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนระบบ 
ผลการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการหมุนเวียน 
การปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการตามระบบ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  แผนระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

(Job Rotation) ได้รับความเห็นชอบให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องน าไปด าเนินการ 

๓  การด าเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

๕  รายงานผลการด าเนินการแผนตามระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาและศึกษาการเตรียมก าลังคนคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรและ 
 การหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วน 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 
 

   
 
 

การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง  
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

โครงการ ๑ :  การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดที่มีคุณภาพ  
 คุณธรรม “คนดี คนเก่ง” เพือ่บรรจุเขา้รับราชการเปน็ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันกระบวนการสรรหาบุคลากรภาครัฐ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา กลยุทธ์  
การด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดึงดูดและได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ส าคัญให้เข้ามาปฏิบัติงานราชการ โดยมีจุดเน้นที่การสรรหาให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของช่องทาง และวิธีการสรรหาที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด อีกทั้งความจ าเป็นที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับ 
กลยุทธ์การสรรหาให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการดึงดูดคนดีมีความสามารถให้เข้ามาสู่
กระบวนการสรรหาต่อไป 
 การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการค้นหา และจู ง ใจให้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมาสมัครกับส่วนราชการ 
 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การปฏิบัติ หรือสอบโดยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสอบ
หนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามาร ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (มติ ก.ร. ที่ ๔/๒๕๕๘ (ว ๑) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
 การวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นการพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม เพ่ือให้บุคคลที่มีคุณภาพ 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (มติ ก.ร. ที่ ๔/๒๕๕๘ (ว ๑)  
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘) 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาตามท่ี ก.ร. ก าหนด  

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายนอกท่ีมีความสนใจที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในส านักงาน 
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 

กลยุทธ์ที ่๓  เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แผนงาน ๑ 



- ๑๓ - 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. ระดับความส าเร็จของการบริหารหลักเกณฑ์และด าเนินการสรรหาเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่ง 
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลเข้ารับ
ราชการสังกัดรัฐสภา ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและด าเนินการเพ่ือจูงใจ 
กลุ่มคน ที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑  ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการสังกัดรัฐสภา 
๒  จัดท ากรอบการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ 

สังกัดรัฐสภา ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  
๓  น าเสนอหลักเกณฑ์ที่มีการทบทวนและพัฒนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ก่อนเสนอ  
อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  

 น าเสนอหลักเกณฑ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เสนอ อ.ก.ร. สรรหาฯ พิจารณาเห็นชอบ 

๔  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕  ติดตามและสรุปผลการน าหลักเกณฑ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๒๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒ 

 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 



- ๑๔ - 
 

 
 

 กำรพัฒนำวิธีกำรและด ำเนินกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภำพ 
คุณธรรม มีควำมเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง  

มีจ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

โครงกำรที ่๑ :  การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือ 
กลุ่มงานในประเภทวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้ง  

กิจกรรม :  การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือ 
กลุ่มงานในประเภทวิชาการ 

หลักการและเหตุผล 
 ก.ร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาเห็นว่า  
การที่ ก.ร. ก าหนดต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการตามมาตรา ๓๐ เพ่ือให้มีอ านาจ
บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มหรือกลุ่มงานและปฏิบัติงานในทางวิชาการ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในทางวิชาการมีหลักเกณฑ์การด าเนินการที่ชัดเจน  
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ ความช านาญงาน ความเชี่ยวชาญ พฤติกรรมทางจริยธรรม  
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งจะแต่งตั้ง  
ซึ่งเป็นประโยชน์กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภายิ่งขึ้น (มติ ก.ร. ที่ ๖/๒๕๕๙ (ว ๒) ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลือกสรรผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่ม หรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการตามที่ ก.ร. ก าหนด  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับช านาญการพิเศษ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ที่จะแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 

แผนงาน ๒ 



- ๑๕ - 
 

 
 

เป้าหมาย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

มีผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.ร. 
ก าหนด  

๒. มีผู้บังคับบัญชากลุ่ม หรือกลุ่มงานในประเภท
วิชาการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ เพื่อรองรับภารกิจงานของ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ที่มีความหลากหลายได้ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑  ส ารวจต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานที่ว่าง 

 ศึกษาและวิเคราะห์ต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานที่ว่าง ให้ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภา
สามัญให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ  
แผนการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๒  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อด าเนินการเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  

 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
๓  ด าเนินการประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตาฐานก าหนดส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเลือกสรรก าหนด 

๔  รายงานผลการเลือกสรรต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ 
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

๕  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน 
ในประเภทวิชาการ และเผยแพร่ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ 

 รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อแนะน าแนวทาง การด าเนินการแก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป 

 



- ๑๖ - 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 



- ๑๗ - 
 

 
 

โครงกำรที ่๒ :  พัฒนำวิธีกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภำพ คุณธรรม มีควำมเหมำะสม 
 มำด ำรงต ำแหน่ง 

กิจกรรม :  กำรก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรเลือกสรรและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภำพ คุณธรรม และมี 
ควำมเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง (ค ำแนะน ำกำรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์/ศูนย์รวม 
กำรประเมิน (Assessment Center) 

หลักกำรและเหตุผล  
 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นกระบวนการแสวงหาและคัดกรองบุคคลเพ่ือให้หน่วยงาน 
ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถโดดเด่นให้เข้ามาท างานในต าแหน่งที่หน่วยงานต้องการ โดยผ่าน
กระบวนการทดสอบต่าง ๆ เพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมออก และเหลือเฉพาะบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและตรงกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุดไว้ นอกจากนี้ การเลือกสรรบุคคล 
ยังสามารถใช้ได้กับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางคนได้อย่าง
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับงานหรือระดับที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้น หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลหรือ
ประเมินบุคคลทั้ง ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงการคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่บุคคล
แสดงออก โดยประเมินผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดมาด ารงต าแหน่ง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาวิธีการ/แนวทางในการเลือกสรรและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมี
ความเหมาะสมให้มาด ารงต าแหน่ง 

กลุ่มเป้ำหมำย  
 บุคคลากรและข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ตัวช้ีวัด  
 ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิธีการและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งเพ่ือให้บุคคล 
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
 ๒. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไก จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกและ
แต่งตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำย (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
แนวทาง/วิธีการ ในการใช้เครื่องมือส าหรับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการปรับปรุง พัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง และมีการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาด ารง 
ต าแหน่งต่าง ๆ  

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 



- ๑๘ - 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 

 ศึกษา ทบทวน วิธีการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง 
เรื่องร้องทุกข์เก่ียวกับการคัดเลือก และแนวทางแก้ไขการจัดการเรื่องร้องทุกข์
เกี่ยวกับการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ  

๓ 
 

 จัดท าแนวทาง/วิธีการ ในการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

๕ 
 

 เสนอผลการศึกษา ทบทวน และแนวทาง/วิธีการ ในการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากบุคคลฯ พิจารณา  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เห็นชอบ ให้เสนอต่อ  
อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ 

ผู้รับผิดชอบ  
 กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  
 กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ  ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒ 



- ๑๙ - 
 

 
 

   
 
 
การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
โครงการที่ ๑ : พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา แนวทางแก้ไขของบุคลากร   

เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management  
System : PMS) 

หลักการเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามความในมาตรา ๕๙  
ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร. ก าหนด และหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ ๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) ลงวันที่  
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
โดย ก.ร. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ใช้ส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์) ตั้งแต่รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๕๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เป็นต้นไป ประกอบกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งหมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ข) ก าหนดให้
ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานให้แก่บุคลากรอย่างไร   
 การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเรื่องที่ส าคัญเพราะ 
ผลของการประเมินจะถูกน าไปใชเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อน ระดับต าแหนง การแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่ง การโยกยายหนาที่การงาน การใหออกจากงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้  
จากการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้น าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ได้พบปญหาของการใช้ระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เช่น การมอบหมายงาน ความรู้ความเขาใจในการใช้แบบประเมินผลและ
วิธีการประเมินผลที่ไม่ถูกต้อง ความรู้หรือทักษะของผูประเมินเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจ และการจัดสรร
วงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ชัดเจน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ซึ่งจะน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อองค์กร และมี
ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้ำหมำย  
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทุกคน 

แผนงาน  

กลยุทธ์ที ่๔  เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System : PMS) 



- ๒๐ - 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  
ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการทบทวนการปรับปรุงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถน าไปสู่การบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- การมอบหมายงาน 
- การก าหนดตัวชี้วัด 
- การประเมินผล 
- การปรับวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 

๓  จัดท ารายงานผลการศึกษา 
๕  รายงานผลการศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารงานกลาง  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖ 
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โครงการที่ ๒ : ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

กิจกรรม :  ติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

หลักการเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ของแผนคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก าหนดพันธกิจส าคัญด้านหนึ่งคือการจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวางเป้าประสงค์ให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น 
จึงได้มีการก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
และยึดหลักธรรมาภิบาล และวางกลยุทธ์ที่ ๔ ในการเสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management System : PMS) โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวคาดหวังผลลัพธ์ว่าส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส านักงานเลขานุการ ก.ร. ได้พิจารณาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๒ พบว่ามีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ให้มีการ
ด าเนินการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักอย่างแท้จริง โดยมีการจัดท า แผนการเชื่อมโยงการประเมินผล  
การปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบการ
จัดท าคือ คณะอนุกรรมการจัดท าการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับแผนพัฒนารายบุคคล 
ภายใต้คณะยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้ด าเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มด าเนินการตามแผนการเชื่อมโยงฯ ดังกล่าวยังไม่มีการติดตาม
การด าเนินงานหรือปรับปรุงการด าเนินงาน 
 ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีการติดตามการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)  
กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยการสัมภาษณ์และจัดท า Focus group ข้าราชการสังกัดส านักด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและข้าราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท า “รายงานผลการ
ติดตามการ เชื่ อม โยงการประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน  ( PMS)  กั บแผนพัฒนารายบุ คคล  ( IDP) ”  
เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับแผนพัฒนารายบุคคลและ
รายงานคณะยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามล าดับ  โดยคาดหวังให้
รายงานดังกล่าว เป็นข้อมูลสนับสนุนการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ ๔ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดตามและรายงานผลการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

กลุ่มเป้ำหมำย  
ข้าราชการสังกัดส านักด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

และข้าราชการที่เก่ียวข้อง 



- ๒๒ - 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เป็นแนวทางเดียวกัน 

เป้าหมาย  
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)  

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลในการปรับปรุง 
การเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดท าแผนการติดตามการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)  

กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
๓  มีการด าเนินการตามแผนการติดตามเชื่อมโยงระบบการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
๕  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการติดตามเชื่อมโยงระบบ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขานุการ ก.ร.   
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒ 
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                     การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย  
   ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

โครงการ : จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน  
 และเป็นปัจจุบัน 

หลักการเหตุผล 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental Personnel Information System : DPIS) ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ด าเนินการ 
โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการน าระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งในปัจจุบันฐานข้อมูล 
อาทิ ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ค าสั่งย้าย ค าสั่งการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ค าสั่งเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  
การฝึกอบรม คุณวุฒิการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุก ๆ ปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลของบุคลากรมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการจัด
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานมีข้อมูลของบุคลากรที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้บริหารหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าฐานข้อมูลบุคลากรไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือมีฐานข้อมูลของบุคลากรมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จระดับความส าเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
ด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถรองรับ 
การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับระบบงานภายใน
ของส านักงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมีความทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันท าให้สามารถใช้สืบค้นข้อมูล 
เพ่ือตอบสนองต่อการน าไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน 
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ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดท าฐานข้อมูลของบุคลากรให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

๓  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) 

๕  รายงานผลส ารวจความพึงพอใจและผลการน าฐานข้อมูลบุคลากรไปใช้ 
ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ  ส านักบริหารงานกลาง 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓ 
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                         การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม              จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 

โครงการ :  
 ๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและ 
ความโปร่งใส 
    ๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
                -  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส ระดับกลาง 
             -  กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  -  กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากร/หน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวล
    จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

หลักการเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา ๒๕๘ ข (๔) ก าหนดให้มี
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐและสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของ  
แต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงและทบทวนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง การรณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับรัฐธรรมแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อสาระส าคัญในประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
ฉบับใหม ่และสามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนาตนจนก้าวไปสู่การเป็นผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลกัดันให้ทรัพยากรบคุคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
                    และกล้ายนืหยัดในสิ่งที่ถกูต้อง 

กลยุทธ์ที ่๑  ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบ 
ทางจริยธรรม 

แผนงำน ๑ 



- ๒๖ - 
 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๑,๐๐๐ คน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน 

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  
๒. มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับ

ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินการ ตามแผนงานที่ ๑ การด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๒. การคัดเลือกและยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นของส านักงาน ฯ และประกาศยกย่อง 
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และมาตรฐานทางจริยธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓  ด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕  มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน 

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 



- ๒๗ - 
 

 
 

                           การด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
 

โครงการที่ ๑ : ขยายผลและต่อยอดหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม  
- การสัมมนาผู้บริหารสร้างปฏิญญาเป็นผู้น าวัฒนธรรมองค์กร 
- กิจกรรมคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค ๔.๐ 
- กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร 

โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ 

หลักการเหตุผล 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาก าหนด ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มี 
การจัดสร้างหลักสูตรจริยธรรมน าทีมงาน และเริ่มด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่อง
มาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตลอด ๒ ปีงบประมาณ ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหารและระดับ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นผู้น าต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้น าการสร้างปฏิญญาความดีในระดับกลุ่มงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติความดีของแต่ละกลุ่มงาน  
 ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ขยายผลหลักสูตรจริยธรรม 
น าทีมงานในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงโดยใช้ชื่อโครงการสัมมนาผู้บริหารสร้างปฏิญญาเป็นผู้น าวัฒนธรรมองค์กร 
พร้อมทั้งตอกย้ าการมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมที่ดีตามปฏิญญาในระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติในชื่อของ
กิจกรรมคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค ๔.๐ และกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งกระจายโครงการไปสู่ส านักต่าง  ๆ ภายในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้วางแผนเพ่ือปลูกฝัง อบรม สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งการมุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนปลุกจิตส านึกบุคลากรให้ปฏิบัติต ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนให้มีแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
สร้างแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมภายในองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงบุคลากรของส านักงานฯ 
จ านวน ๒๐๐ คน 
 
 

แผนงำน ๒ 



- ๒๘ - 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
 ๒. การก ากับ ติดตามการสร้างเสริมจริยธรรม 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 
๒. มีเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผล 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นคนดี  
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และมาตรฐานทางจริยธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีแผนปฏิบัติการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม  

 
๓  ด าเนินการตามหลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 

๕  รายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรม ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
                 กลุม่งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 



- ๒๙ - 
 

 
 

 
 

                         การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท า
ผิด 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 
ในสิ่งที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัยของบุคลากร 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการทางวินัยและการป้องกัน 
การกระท าผิดวินัยของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ  
ที่ก าหนดไว้ ส านักงานเลขานุการ ก.ร. จึงได้จัด “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ 
โทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภารับรู้กฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการและมีการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ ไม่ประพฤติฝ่าฝืนหรือกระท าการอันอาจเป็นเหตุของ 
การเสื่อมเสียเกียรติของตนเองและองค์กร 
 ๒. เพ่ือลดจ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย:  
  ข้าราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ตัวช้ีวัด:  
 ๑. ระดับความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมและรับรู้การด าเนินการด้านวินัยและการป้องกัน
การกระท าผิดวินัยของบุคลากร 
 ๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดวินัยมีจ านวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 

แผนงำน ๑ 



- ๓๐ - 
 

 
 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ

โทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
เพ่ิมมากข้ึน 

๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดวินัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการ 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมมาตรการด้านวินัยและ 
การป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกับ 
การทุจริตในภาครัฐ 

๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยลดลง 
ในแต่ละปี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีเนื้อหา/แนวทางการรณรงค์การรับรู้เรื่องวินัย รวมทั้งการป้องกันการกระท าผิดวินัย

ของบุคลากร 
๓  ด าเนินการรณรงค์ ส่งเสริม การรับรู้ เรื่องวินัย รวมทั้งการป้องกันการกระท าผิดวินัย

ของบุคลากร 
๕  รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ  ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐  ต่อ ๓๑๐๑ 



- ๓๑ - 
 

 
 

 

                          การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต 
  ในภาครัฐ 

โครงการ : 
 ๑. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  - ศึกษาเรียนรู้และดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
   ๒. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายล าดับรอง” ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
ในส่วนกลาง 

หลักการเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวดและมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริหารสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ จึงได้ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตในภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในวงงานรัฐสภา
และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือป้องกันการกระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๓๐๐ คน 

 

แผนงาน ๒ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การทุจริตในภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 มีการจัดบรรยายและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย ๒๐๐ คน 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการ 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม มาตรการด้านวินัยและ 
การป้องกันการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
การทุจริตในภาครัฐ 

๒. จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัยลดลงในแต่ละปี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีการด าเนินการ ตามแผนงานที่ ๒ การรณรงคส์่งเสริมมาตรการป้องกัน 
การกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ 

๓  มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕ 

 มีการจัดท ารายงานผลกสารด าเนินการตามแผนงานที่ ๒ การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 
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การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
โครงการ :  การจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา และการก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามแผนส่งเสริมดังกล่าว 

หลักการเหตุผล 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่ ช่วย 
ปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการรัฐสภาตระหนักถึงความส าคัญของการประพฤติ ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ  
ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก มีการยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้าง 
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งคุณธรรม” เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการบูรณาการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก าหนดมาตรการ/แนวทางการด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๒. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก าหนดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิด  
ผลลัพธ์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภา ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
 ๓. เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้ านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านความโปร่งใสที่มีต่อส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่๓  ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 

แผนงาน 
๑ช  
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เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑.  แผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒.  คู่มือการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการ

ด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

๓.  รายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการด าเนินการ 
ตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสได้รับ 
ความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีการจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนอ ก.ร. เห็นชอบ 

 มีการจัดท าคู่มือการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒  มีการก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน 

 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน เสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

๓  มีการก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน 

 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน เสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔  มีการก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 

 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนุน คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

๕  เสนอรายงานผลการด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามแผนส่งเสริม สนับสนุน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อ ก.ร. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินการ
ในปีงบประมาณต่อไป 

 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินการฯ ให้ข้าราชการรัฐสภาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ผู้รับผิดชอบ 
                 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 
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 การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของ   
 ส่วนราชการ 

โครงการ : ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

หลักการและเหตุผล 
 การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เช่น ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน นโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุงพจนานุกรมองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะองค์กรและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์  

 ปรับปรุงมาตรฐานความรู้  ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ตัวช้ีวัด  
 มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

มาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้รับการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีมาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ นโยบาย และทิศทางตามยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่๑  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาทรพัยากรบุคลากรใหเ้ป็นผู้เชีย่วชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา 
                   สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓๓.๓๓๓$.................................................................................................................................... 

แผนงาน ๑  
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ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น 
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพการปฏิบัติงาน 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว เพื่อพิจารณาปรับปรุง
มาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 

 จัดท าแผนการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓  ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕  รายงานผลการปรับปรุงมาตรฐาน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผดิชอบ  
 กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตราก าลัง  ส านักงานเลขานุการ ก.ร.     
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๖๘ 
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 การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ทั้งสองส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากร 
 ที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

 
โครงการ : จัดท าหลักสตูรการเป็นข้าราชการทีด่ี (การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่าง
 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๓ ก าหนดให้ผู้ได้รับบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 
ให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ร. 
ซึ่งตามกฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ ก าหนดว่าการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี  ให้ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาด าเนินการในกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 (๑) การปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรม
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ 
 (๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี โดยถือ
ระยะเวลาในการพัฒนาดังกล่าวเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาข้าราชการ
รัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลา 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งก าหนดระยะเวลา ๖ เดือน และประเมินผลการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับ 
การปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี  
 ๒. เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน  
 ๓. เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เสริมสร้าง
สัมพันธภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

แผนงาน ๒  
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ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ เป็นต้น 

 ๒. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่บูรณาการ 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดท าและ 

บูรณาการร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่เพียงพอเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีกรอบแนวทางในการจัดท าและบูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมของ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 มีการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

อย่างน้อย ๑ หลักสูตรเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและรายงานแก่ 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 

๓  ด าเนินการจัดหลักสูตรที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕  รายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 

 กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗ 
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การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะท่ีก าหนด รวมทั้งทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต 

โครงการ : พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาน าหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต ให้แก่บุคลากร โดยด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และครอบคลุมข้าราชการ 
ทุกประเภทและระดับต าแหนง ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการและวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งและสายงานต่างๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาข้าราชการให้มีศักยภาพพร้อมสู่การด ารงต าแหน่ง  
ในระดับที่สูงขึ้นหรือการเตรียมสู่การเป็นผู้บริหาร รวมทั้ง การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้วิธีการหรือ
กิจกรรมการในพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ประกอบด้วย การฝึกอบรมและสัมมนาภายในส านักงานฯ และ 
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับภายนอกหน่วยงาน, การให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพขึ้นมารองรับการขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ ในอนาคตและการส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานด้านนิติบัญญัติต่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ร่วมกันกับบุคลากรจากนานาประเทศ และสร้างสมประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรมอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนารายบุคคล เช่น การสอนงาน 
การมอบหมายโครงการพิเศษ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าแนวทางดังกล่าวไปสูการปฏิบัติโดยก าหนดโครงการ  
ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตลอดจน เพ่ือให้
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานฯ เป็นปัจจั ยส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนส านักงานฯให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ประกอบด้วยโครงการ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) 
 - โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)  
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual development plan) 
 - โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม) 
 - โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 

แผนงาน ๓  
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วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมี
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๒. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งทักษะที่จ าเ ป็นต่อ 
การปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากรตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ เหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑   

 มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองส่วนราชการ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

 มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ 

๓  ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 
 กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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การพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
 

โครงการที่ ๑ :  การก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

กิจกรรม : จัดท าร่างระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... และ 
ร่างหลักเกณฑ์การบริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ศึกษา  
และจัดท าระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และ ก.ร. พิจารณา 

หลักการเหตุผล 
 มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติว่า  
เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา ให้มีต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การบริหาร
ราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผล  
การบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา 
 โดย ก.ร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ศึกษา และจัดท าระเบียบหรือหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
 ส านักงานเลขานุการ ก.ร. จึงจัดท าร่างระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมาย  
นิติบัญญัติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์การบริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพ่ือให้นักกฎหมายนิติบัญญัติ
สามารถพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภาได้ตามมาตรา ๓๕ โดยน าเสนอร่างระเบียบ ก.ร. 
ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ และ 
ก.ร. พิจารณา  

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ และการบริหาร 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ตั้งแต่การเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ การรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ 
และการเลื่อนชั้นของนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญสายงานนิติการที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

ตัวช้ีวัด  
 ระดับความส าเร็จในการจัดท าร่างระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
และร่างหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

แผนงาน ๔  



- ๔๓ - 
 

 
 

เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง 
นักกฎหมาย นิติบัญญัติ พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์
การบริหารนักกฎหมายนิติบัญญัติ รวม ๓ เรื่อง 

มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
ของรัฐสภาตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ค าอธิบายค่าเป้าหมาย 
๑  จัดท าร่างระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....  
๓  จัดท าร่างหลักเกณฑ์ตามร่างระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมาย 

นิติบัญญัติ พ.ศ. .... 
๕ 
 

 รายงานผลการจัดท าร่างตามคะแนน ๑ และ ๓ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และอัตราก าลัง  
 ส านักงานเลขานุการ ก.ร.  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒ 
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โครงการที่ ๒ :  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

หลักการเหตุผล 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ ง 

ในการขับเคลื่อนการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมั่นคง โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความ
เห็นชอบให้ค าแนะน า หรือเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด การถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ดังกล่าวข้างต้น อันเป็นภารกิจส าคัญในการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งข้าราชการในต าแหน่งนิติกร ถือว่าเป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการสนับสนุนข้อมูล
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางกฎหมายแก่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีศักยภาพ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินกิจการของ  
ฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายการบริหารราชการ
แผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน และติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในต าแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและ
ระบบงานด้านนิติบัญญัติ 
 ๒. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีบทบาทส าคัญที่จะรองรับการท างานทางด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ของรัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการต าแหน่งนิติกร จ านวน  ๕๐ - ๖๐  คน 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
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เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑.  บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในหลักสูตรตามความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 

๒.  ผู้ผ่านการอบรมมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับประเมิน
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
และระบบงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน 
ทางด้านกฎหมายเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถรองรับการท างาน 
ทางด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมาย 

นิติบัญญัติสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายงานนิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
๓  ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๕  รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรที่ก าหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม  ส านักพัฒนาบุคลากร    
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
  โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๗, ๓๒๙๔ 
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   การพัฒนาบุคลากรสายงานวิทยาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
 

โครงการ : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ 

หลักการเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และให้รัฐสภาเป็นองค์กรหลักในการใช้อ านาจด้านนิติบัญญัติในการ  
ตรากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่าง ๆ  โดยมี
สมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินกิจการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นหน่วยงานหลัก  
ที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ทั้งในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย และการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน อันเป็นภารกิจส าคัญของชาติ ซึ่งข้าราชการในต าแหน่งวิทยากรถือว่าเป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ในการสนับสนุนข้อมูลด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านวิชาการ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการให้ความเห็นและมุมมองทางวิชาการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาข้าราชการในต าแหน่ง
วิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพสูงสุดทั้งนี้ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการรองรับและสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ  
มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติ
ต่อไป 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ   
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การให้ความเห็น 
ในการบริหารราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในง านด้านการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการ 
นิติบัญญัติ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งวิทยากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ความเห็นทางวิชาการ  
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ 

๒. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการซึ่งเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาให้มีบทบาทส าคัญที่จะรองรับการท างานทางด้านกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

๓. เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน ๕  
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กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการต าแหน่งวิทยากร 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรสายงานวชิาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
(การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการดังกล่าวจะ
ด าเนินเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ ดังนั้นจึงมี
การติดตามการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป) 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงาน 

นิติบัญญัติ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 มีจัดท าหลักสูตรการพฒันาบุคลากรสายงานวิชาการให้เป็นนักวิชาการสนับสนุนงาน 
นิติบัญญัติ 

๓  มีการด าเนินการจัดหลักสูตรที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕  รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรที่ก าหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เงื่อนไข 
 การพัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการดังกล่าวจะด าเนินเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ  
ดังนั้นจึงมีการติดตามการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗ 
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 การติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการ 
 

โครงกำร : การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักการเหตุผล 
 กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จในการประเมิน 
ความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีการประเมินความคุ้มค่าโครงการอย่างจริงจัง โดยได้พิจารณาเลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป็นโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเลือกน ามาเป็นโครงการน าร่องการประเมินความคุ้มค่า ที่มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง สามารถประเมินความส าเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลากร 
ส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การคัดเลือกโครงการพัฒนาบุคลากรที่จะน ามาประเมิน ต้องเป็น
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง ตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และก าหนดตัวชี้วัดผลผลิตผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ก าหนดโครงการ และชื่อตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ดังนั้น ส านักพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่า
ของโครงการพัฒนาบุคลากรที่คัดเลือกมาประเมิน มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลส าเร็จการ
ด าเนินงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ ๒ ทั้งนี้ ข้อมูล 
จากการประเมินความคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีกรอบแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการวัดผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการ และสอดคล้องตามกรอบ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่าให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน าไปพิจารณาประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการได้ตามแนวทางและวิธีการ 
ที่ถูกต้อง 
 ๓. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่คัดเลือกมาประเมินฯ  
 
 

แผนงาน ๖  
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กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตรที่น ามา
ประเมินความคุ้มค่า 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากร 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแนวทางการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ 
ความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาบุคลากร และน าร่อง
ด าเนินการประเมินตามแนวทางที่ก าหนด 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีการก าหนดแนวทางและรายละเอียดการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า 

ของโครงการพัฒนาบุคลากร 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการคัดเลือกโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าร่องด าเนินการประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ์และความคุ้มค่า 

๒  โครงการที่น ามาท าความตกลง ซึ่งได้มีการจัดท ารายงานประเมินผลลัพธ์และ 
ความคุ้มค่าโครงการเสนอต่อผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓  โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๔  โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

๕  โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ความคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙  
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                       การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงาน 
                       ให้แก่บุคลากร 
 

โครงการที่ ๑ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
  แห่งชาติและบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน ICT ส ำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
  เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Digital Parliament 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการท างานเป็นอย่างมาก 

ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งานเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้ การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานหลัก ใช้ไอทีหนุนระบบราชการ โดยมีเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการด้วยไอซีทีมุ่งสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” หวังบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและ
โปร่งใส เป็นการเตรียมความพร้อม  การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย รองรับในการ
สนับสนุนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ งานด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระบวนงานนิติบัญญัติเป็นหลัก และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาชน รวมทั้งโลกของสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล จึงต้องมีการ
จัดสรรอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และ Application ที่สามารถรองรับการท างานให้ เป็นปัจจุบัน น าไปสู่ 
การพัฒนา Digital Parliament และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และบุคลากรวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาใช้ได้ตรงตามภารกิจด้านนิติบัญญัติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท างานในยุคของโลกยุคดิจิทัล
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้  

 ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การพัฒนา Digital Parliament เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Digital Parliament 

กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ และผู้ช่วยด าเนินงานของ

สมาชิกฯ รวมจ านวน ๒๕๐ คน 

กลยุทธ์ที ่๒  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน   
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กิจกรรมที่ ๒ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับบุคลากร
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนา Digital Parliament 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่นิยม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application ในการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้ 
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยังได้ มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งก ากับส่งเสริมให้น าโครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสารสนเทศให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ไปตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนา Digital 
Parliament ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับภารกิจ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชน 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม 
การใช้งานสอดคล้องในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ Application ต่าง ๆ มาใช้ 
ได้ตรงความต้องการของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่พัฒนาในการท างานในยุคดิจิทัล การใช้งานร่วมกัน และการใช้งานโปรแกรม Application  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงการใช้ ICT ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงปลอดภัย  
 ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนา 
Digital Parliament เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอีกช่องทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนา Digital Parliament 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจ านวน ๑๕๐ คน 
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กิจกรรมที่ ๓ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้าน ICT  
ส าหรับ Super User 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่นิยม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application ในการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้  
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยังได้ มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งก ากับส่งเสริมให้น าโครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสารสนเทศให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลไปตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนา 
Digital Parliament ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับภารกิจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและประชาชน 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม
การใช้งานที่สอดคล้องในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์และ Application ต่าง ๆ  
มาใช้ได้ตรงความต้องการของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทราบถึงเทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาในการท างานในยุคดิจิทัล การใช้งานร่วมกัน และการใช้งานโปรแกรม 
Application ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงการใช้ ICT ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงปลอดภัย  
 ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับ Super User" เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถน ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยวิทยากรจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ตระหนักถึงความจ าเป็นและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในส านักฯ ได้เป็นอย่างด ี

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้าน ICT ส าหรับ Super User " 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตัวแทนแต่ละส านักฯ ละ ๒ คน กลุ่มช่วยอ านวยการ 

นักบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มละ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมรวม จ านวน ๕๐ คน 
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โครงการที่ ๒ : การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ นอกจากนี้  
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน กระแสของส านักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จะต้อง
สนับสนุนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  งานด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของกระบวนงานนิติบัญญัติเป็นหลัก จึงต้องมีการจัดสรรอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และ Application ที่สามารถ
รองรับการท างานที่เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ คือสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการใช้งานที่สอดคล้องกับ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ตรงความต้องการของหน่วยงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งเป็นการกระตุ้น ให้บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ พัฒนาในการท างานโดยมีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบงานคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ใช้งานร่วมกัน เช่นระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) 
และยังมีการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรมเฉพาะส าหรับพัฒนางานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และระบบงานบน Mobile ในชีวิตประจ าวันและการท างานเป็นส่วนมาก เพ่ือให้รองรับกับยุคดิจิทัล 
 บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นทรัพยากรอันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาหน่วยงาน องค์กร
และประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแผนหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย จากความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะจัดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
ในวงงานวุฒิสภาเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และเป็นการพัฒนาบุคลากร อันเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์  
เพ่ือพัฒนา สนับสนุนการศึกษาและการท างานภายในองค์กร จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมพูนทักษะในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามหลักสูตรฯ และการใช้ระบบงานสารสนเทศของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สามารถน าไปพัฒนาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่มีภารกิจรับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบงาน หรือการใช้งานโปรแกรมที่เปิดรับสมัคร จ านวน ๑๖๐ คน 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส่วนราชการในด้านการใช้
เทคโนโลยี 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
จ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

๒. บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาเสริม 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 ตัวชี้วัด  

 ๑. จ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 
๓  จ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๕  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ที่ก าหนดปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

      ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๒  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๕  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 
  กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗ 
 กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑ 
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                        การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาทักษะขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักการเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ 
(International Language) อีกทั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภาษาท้องถิ่นที่ต่างกัน ได้มีการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการของประชาคมอาเซียน ท าให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 
และบุคลากรในหน่วยงานราชการของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งมี 
ความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการมากขึ้น เช่น การศึกษาค้นคว้าเพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลด้านต่าง ๆ การสนับสนุนการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ และการติดต่อประสานงาน
กับต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้ก าหนดให้
การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ 
อ านวยการ และบริหาร เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญน าภาษาอังกฤษมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมตามระดับต าแหน่ง 

 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของส านักงานฯ ทั้งนี้  ในการจัดหลักสูตร 
การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษของส านักงานฯ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและ
ทันสมัยอยู่ เสมอ ดังนั้น “กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” จึงเป็นการพิจารณาทบทวน ประเมินผลการด าเนินการ และ
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม มีมาตรฐาน  
มีความสอดคล้องและทันสมัยตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักงานฯ จะเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ มาช่วยจัดท าหลักสูตร 
เพ่ือให้เนื้อหาหลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ มีการทดสอบความรู้และทักษะของผู้เข้ารับ 
การอบรมเพ่ือวัดการผ่านเกณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้ง การติดตามการน าทักษะไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและทักษะการท างานในระดับสากล (Global Mindset) ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
มากขึ้น ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และการน าภาษาอังกฤษมาเป็น
เครื่องมือปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมพูนความรู้และน ามาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้ รวมทั้ง การพัฒนา

กลยุทธ์ที ่๓  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน ๑   
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ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน โดยเน้นด้านกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ความเห็นทางวิชาการ 
ด้านกฎหมาย ตลอดจนการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ของบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และเกิดการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการซึ่งได้รับการ
คาดหวังจากผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต  

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และความจ าเป็นในการน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
 มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านภาษา ต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษา ต่างประเทศที่มีมาตรฐานและสามารถ
สนับสนุนภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้รับ
โอกาสในการสัมมนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

๒. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายรายปี 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑    ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินการที่ผ่านมา และปัจจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง

พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปสู่ 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษา 

๓  จัดท าหลักสูตรพัฒนาทัษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน อาทิ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินการเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

๕  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศไปใช้ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
 รายงานผลการด าเนินการจัดท าหลักสูตรที่ก าหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
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ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 
  กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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                        การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
 

โครงการที่ ๑ :   การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 
ในยุค Thailand 4.0” 

หลักการเหตุผล 
  ด้วยนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะองค์กรภาครัฐ จึงมีความ
จ าเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถให้สอดรับ
กับนโยบายและความเปลี่ยนแปลง โดยบุคลากรควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและทักษะการท างาน  
ในระดับสากล (Global Mindset) ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญและ
มีบทบาทอย่างยิ่งทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาข้อมูล  
เพ่ือการพัฒนาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มี ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง  และน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ทรัพยากร
บุคคลมีทักษะและขีดความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล  
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก การส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ  
ในการพัฒนาตนเองและเป็นการส่งเสริมภารกิจของส านักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะภาษาอังกฤษและการเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรส านักงานฯ สามารถน าภาษาอังกฤษมาใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมั่นใจและ  
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และการน าภาษาอังกฤษมาเป็น
เครื่องมือปรับใช้แสวงหาข้อมูลเพ่ิมพูนความรู้ ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ มาพัฒนาต่อยอดแก่งานราชการได้ 
ดังนั้น ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency 
based HRD) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0” ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการสื่อสาร
อย่างครบถ้วน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมั่นใจและเต็มประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้

ยกระดับการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ านวน ๒๐ คน 

แผนงาน ๒   



- ๖๐ - 
 

 
 

โครงการที่ ๒ : การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร "ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 
 เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ" 

หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ  
ของชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยข้าราชการในต าแหน่งนิติกรเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ  
ในการสนับสนุนงานวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติด้านกฎหมาย ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบหรือให้ความเห็นทางกฎหมายในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมและ 
รอบด้านนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการประกอบ 
การด าเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยท าให้บทบาทของ
หน่วยงานนิติบัญญัติมีความเก่ียวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของกฎหมาย ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน ดังนั้น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ด้านกฎหมายในงานนิติบัญญัติจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งนิติกรที่มีความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่กว้างขวาง ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือศึกษาวิจัย วิเคราะห์และน าเสนองานวิชาการด้านกฎหมายที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและ  
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภา 

 ด้วยเหตุนี้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
ตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร 
"ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนงานนิติบัญญัติ" เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้านกฎหมายแกข่้าราชการในต าแหน่งนิติกร และสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน อาทิ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนิติกรสู่การเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
ที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการคาดหวังจากผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเกิดการพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านวิชาการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษด้านกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต าแหน่งนิติกร และบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๕ คน 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ
และคุณภาพ ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 
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เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 

๑. บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้รับ
โอกาสในการสัมมนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

๒. มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายรายปี 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
๓  ด าเนินการจัดหลักสูตรที่ก าหนดแล้วเสร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๕  ติดตามและประเมินผลการใช้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรที่ก าหนด ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 
  กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๖-๑๗ 
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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                         การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
       ภายในส่วนราชการ 

 
โครงการ : การจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management : KM)เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มาประมวลกลั่นกรอง จัดเก็บให้เป็นระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร รวมทั้ง สร้างระบบที่ช่วย  
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร ประกอบกับ 
แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ได้มีการ
ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ , ด้านการ
ต่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กร และนโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้ง การก าหนดแผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการ , แผนงาน
การพัฒนาระบบการเรียนรู้และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ , แผนงาน 
การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการด าเนินกิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งมี นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการ และเป็นผู้บริหาร  
ด้านการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Office : CKO) และมีผู้อ านวยการ
ส านักทุกส านักเป็นกรรมการด าเนินการพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ รวมทั้ง ผลลัพธ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ที่สนับสนุนหรือสะท้อนถึงการบรรลุ
เป้าหมายของส านักงานฯ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ โดยส านักต่างๆ จะมีการเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์การและสถานการณ์ความจ าเป็นในปัจจุบัน ซึ่งท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กร และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

กลยุทธ์ที ่๔  ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แผนงาน ๑   
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วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสม 
กับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ สะดวก เป็นปัจจุบัน เอ้ือต่อการแสวงหา จัดเก็บ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ให้บุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ  
 ๕. เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติในการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 

เป้าหมาย  
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการและมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามแผน 
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน 

๒. มีจ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปตามเป้าหมายรายปี 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  พัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยให้มีความสอดคล้องและสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้ง มีกระบวนการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 

 จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการและติดตาม
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๓  ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้บรรลุเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๕  รายงานการด าเนินการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
               กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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                         การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       > การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่อ e-Learning 
       > การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ Non-training 

 
โครงการ : พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-development) 

หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความจ าเป็นของบุคลากร ทั้งการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมภายในส านักงานฯ และการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง การพัฒนา  
ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Development) เป็นวิธีการที่เน้นให้บุคลากร 
มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น โดยสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-Learning)หรือการเรียนรู้โดยสื่ออ่ืนไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเรียนรู้จากหนังสือ 
ต ารา เอกสารวิชาการ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น องค์กร
จะต้องพัฒนาต่าง ๆ ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการเตรียมช่องทางและ 
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บุคลากรสามารถเลือกสื่อต่าง ๆ ส าหรับการเรียนรู้ได้ตรงกับความสนใจ และ
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุดังกล่าวส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้ก าหนด
จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Development) ขึ้น เพ่ือให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของบุคลากร เป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองที่ชัดเจน เป็นระบบ 
  ๒. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 60 คน 

ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามเป้าหมายรายปี 
ที่ก าหนด 
 
 
 
 

แผนงาน ๒   



- ๖๖ - 
 

 
 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

๑. ส่วนราชการสังกดัรัฐสภาด าเนินการตามแผน 
การจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐาน 

๒. มีจ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปตามเป้าหมายรายปี 
ที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร โดยมีรายละเอียด อาทิ  กิจกรรม 

ในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการพัฒนา และการติดตามผล 
๓  ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
๕  รายงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๙ 
 



- ๖๗ - 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 

 การศึกษาความต้องการและบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
                        ให้มีสมดุลทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

โครงการ : การจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (PMQA) โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้น
บุคลากร เป็นการมุ่นเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 HR 2 : ส่ วนราชการมีการดูแลปัจจั ยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้ านสุ ขภาพ  
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดงกล่าว 
 ความหมาย  
 สภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบคลุมถึงด้านการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย  
การป้องกันภัย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการ 
ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาออกแบบ ปรับปรุงและ  
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น เช่น ด้านสุขอนามัย  
มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จัดกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย  
มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้าออกส าหรับบุคคลภายนอก ด้านการป้องกันภัย มีระบบ
ป้องกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน มีการจัดสถานที่ท างานให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์ส่วนหย่อม 
ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรมีความสมดุลทั้งด้านการท างานและชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการ
จัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร พร้อมทั้งมีการด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร 
ให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างสูงสุดต่อไป 
 
 

กลยุทธ์ที ่๑  ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สรา้งความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข 
                     อย่างสมดุล ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน ๑   



- ๖๘ - 
 

 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่สมดุลของคุณภาพชีวิต เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา 
ค่าครองชีพ เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน 

ตัวช้ีวัด 
 ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 ๒) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
แผนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนมัยที่ดี  
เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑   
 ศึกษาวิเคราะห์รายงานข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 มีร่างแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

๓ 
 น าร่างแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเสนอเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
 มีประกาศ/แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 ด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิตบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕ 
 รายงานผลการด าเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพชีวิต ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานสวัสดิการ  ส านักการคลังและงบประมาณ 
 ๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 



- ๖๙ - 
 

 
 

                      การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และมีความสุข (Happy Workplace) 

         
โครงการ :  ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 และมีความสุข (Happy Workplace) 

หลักการเหตุผล 
 เนื่องจาก ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (PMQA) โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้น
บุคลากร เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 HR 3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรทีม่ีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 
 ความหมาย  
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและ
สติปัญญาเพ่ือให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุผล ส่วนราชการที่มีระดับความผูกพันของ
บุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจ 
ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง เพ่ือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความส าเร็จของ
ส่วนราชการ 
 บุคลากรในส่วนราชการรู้สึกผูกพัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก  
เพ่ือนร่วมงานและที่ท างาน ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากร คือ ท าให้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกัน  
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ร่วมกันปฏิบัติ การสื่อสารที่ดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความคล่องตัว  
การให้อ านาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ ปัจจัยแห่ งความส าเร็จที่จะน ามา 
ซึ่งความผูกพัน รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการงาน ระบบการยกย่องชมเชย และ
ระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสและการดูแลที่เท่าเทียมกัน และการมีมิตรไมตรีกับครอบครั ว 
ของบุคลากร 
 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรมีความความสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข จึงต้องมีการจัดท าแผนงานสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งมีการด าเนินการตามแผนให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ส่วนราชการแสดงความใส่ใจต่อบุคลากร โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม 
สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กรในหมู่บุคลากร ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคน 
 

แผนงาน ๒ 
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ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 
เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
แผนงานสร้างความผูกพันของบุคลากร 
 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนมัยที่ดี  
เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ก าหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) 
๓  ด าเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Happy Workplace) บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

๕  รายงานผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และ 
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
(Happy Workplace) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
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 การส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการ : ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หลักการเหตุผล 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ผ่านมา ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดลุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเลขานุการ ก.ร. โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่มีหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จึงได้ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรเป็นแนวทางในการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลไปสู่การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านบุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และเป็น
ฐานข้อมูลความต้องการของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพน าไปสู่การด าเนินการ  
ในปีงบประมาณต่อไป  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

แผนงาน ๓   
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เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ร้อยละ ๕๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒  ร้อยละ ๕๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓  ร้อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔  ร้อยละ ๖๕ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕  ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล   ส านักงานเลขานุการ ก.ร.   
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๐๒ 
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                     การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง พร้อมทั้งน้อมน า 
                     พระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
โครงการ : ๑. สนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง 
 ๒. กิจกรรม ๑๘ ส านัก ร่วมใจตามรอยเบื้องยุคลบาท 

หลักการเหตุผล 
ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และส าคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง 

ให้เจริญรุดหน้าข้าราชการคืออาชีพที่ประชาชนฝากความหวัง นับถือและศรัทธา ดังนั้น ข้าราชการจึงต้อง  
ด ารงตนให้ เป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียงต่อการด ารงชีพ ดังพระราชด ารัส  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานว่า  "คนเราถ้าพอในความต้องการ  
มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้อง
พอเพียง หมายความว่าพอ ประมาณซื่อตรง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข..." ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้น้อมน าพระราชด ารัสดังกล่าวมารณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง 
การด าเนินชีวิตและรับราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกส านัก 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดโครงการ  
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามที่เป้าหมายก าหนด 

เป้าหมาย 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๑. มีการด าเนินการตามแผน ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๒. ร้อยละ ๘๐ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ 

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ สามารถท าให้บุคลากร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สิ้นสุด  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน   
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เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

๓  มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๕  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนงานที่ ๒ การรณรงคส์่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา  
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 
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  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม  

สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพัฒนาการด้านจิตใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

โครงการ : ศึกษารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corparate social Responsibiliby : CSR) 

เกณฑ์การให้คะแนน/การด าเนินการ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ศึกษา วิเคราะห์การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 จัดท าแผนการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕  รายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้รับผิดชอบ  
 แผนงานดังกล่าวข้างต้นด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

กลยุทธ์ที ่๓  
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนงาน ๑   

แผนงาน ๒ 



 

 
 

 

ภาคผนวก 













 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบคุคล 

ของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

ค ำน ำ 

 ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) เฉพาะกิจ ศึกษาและ
จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือให้การจัดท าร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังกล่าว มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อ.ก.ร. เฉพาะกิจฯ จึงได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้น าเอาสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศมาเป็นข้อมูล  เพ่ือจุดมุ่งหมายให้การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำล ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ” โดยมุ่งให้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านวิชาการและ 
การให้บริการ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกรัฐสภา 
ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบสนองหรือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

 ขอให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้น ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบทิศทาง 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดต่อสถาบันนิติบัญญัติ 
ประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

  อ.ก.ร. เฉพำะกิจ ศึกษำและจัดท ำยุทธศำสตร์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
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บทน า 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามาแล้วทั้งสิ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕  และยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
เ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สามารถปฏิบัติราชการเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการออกกฎ 
ระเบียบ และการงบประมาณที่เหมาะสมส าหรับราชการของฝ่ายนิติบัญญัติ 

เนื่องจากยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ที่ได้ประกาศใช้เป็นกรอบ 
ทิศทางการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จะครบวาระ ๕ ปี และจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการและการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความสอดคล้องและสามารถ
รองรับบริบทและสภาพแวดล้อมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เปลี่ยนแปลงไป  
ในคราวประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และได้มีประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีอ านาจหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการสั งกัดรั ฐสภา ฉบับที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

ต่อมา ในการประชุม อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง คณะท างานศึกษาและ
จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ ก.ร. เป็นประธานคณะท างาน  
และมี คณะท า ง านประกอบด้ ว ยบุ คล ากรของส านั ก ง าน เลขาธิ ก า ร 
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เป็นงานที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และด าเนินการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามอ านาจหน้าที่ มี ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ 
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว  



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

ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้ อมของประเทศไทยและของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไป อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและคณะท างานศึกษา
และจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   
ได้รวบรวมประเด็นปัจจัยต่าง ๆ กอปรกับผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ผ่านมา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน น ามาด าเนินการศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์ และจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส าหรับการบังคับใช้

เป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนางาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้สอดรับกับการปฏิบัติ
ภารกิจหลักด้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งสามารถรองรับ
สภาพแวดล้อมและบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง สร้างบุคลากรของรัฐสภาให้
เป็นบุคลากรที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๔ 

 

 

 

 

บรบิทและกรอบแนวคิดการจดัท ายุทธศาสตร์ 

การบริหารทรัพยากรบคุคลของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา  

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๕ 

อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและ 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามาเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางของยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน ตลอดจนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นผู้ให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  

๒. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
เป็นกรอบในการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กรอบแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ  

๓ .  แผนพัฒนำ เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบั บที่  ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดหลักการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนา 
ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐาน 
ในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึง 
การวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว การพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึกค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 

๔. นโยบำย “ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) เป็นแนวคิด 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “Value-Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ด้วยการใช้การบริหารจัดการ 
ร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม โดยใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อน 
เน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน  
ทั้งนี้ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ จะสร้างความเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย สอดรับกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลง 

๕. แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของโลก (HR Trends) รวบรวมจากรายงานของ The World 
Economic Forum ซึ่งได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อองค์กร แรงงาน และระบบการท างาน รวมทั้ง
คุณสมบัติต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคต 

 

 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๖ 

๖. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์ คือ “ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  ( High Performance Organization)  
เพ่ือสนับสนุนบทบาทภารกิจสถาบันนิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” 
โ ดย ได้ น า ร ายละ เ อี ยดมาศึ กษา เ พ่ื อ ให้ ก า รบริ ห ารทรัพยากรบุ คคล 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของส่วนราชการ 

๗. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่  ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม 
สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” โดยได้น ารายละเอียดมาศึกษาเพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของส่วนราชการ 

๘. ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรก้ำวไปสู่กำรเป็น 
Smart Parliament & Digital Parliament เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
Smart Parliament และ Digital Parliament 

๙. แผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำร 
สังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 

๑๐. นโยบำย ก.ร. และผู้บริหำร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มีการมุ่งเน้นใน ๔ เรื่อง คือ (๑) การเตรียมการสู่การเป็น Smart Parliament 
(๒) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร (๓) กรอบแนวทางในการจัดท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และ (๔) การปรับปรุง
โครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๑. ข้อมูลก ำลังคนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง ข้อมูลเชิงประชากร และแนวโน้มการสูญเสียก าลังคน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก าลังคน 
ของส่ วนราชการสั ง กั ด รั ฐสภา ให้ เ หมาะสมกับภารกิ จ  ยุ ทธศาสตร์   
และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

๑๒. ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่  ๑ และ ๒ เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการประเมินสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล รับทราบ
ระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ด าเนินการในช่วงยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ที่ผ่านมา โดยการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานความส าเร็จด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 

 

 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๗ 

๑๓. กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ในประเด็นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยด าเนินการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล
และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งจาก
บุคลากรภายนอกซึ่งเป็นผู้รับบริการ และบุคลากรภายในซึ่งเป็นผู้ให้บริการ/
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อดีตประธานรัฐสภา อดีตสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ตลอดจนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสื่อมวลชน  
จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังความคาดหวังต่อบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๔. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (SWOT Analysis) โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาร่วมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือหาช่องว่างระหว่างปัจจัยด้านบวก 
และด้านลบขององค์กร และน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร 
ให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๘ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบคุคล 

ของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๙ 

คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๐ 

 

สวัสดิการ 

ความสัมพนัธ ์

ส ารวจความ
พึงพอใจ 

กิจกรรม 
ความพอเพยีง 

ให้ความรู ้

กิจกรรม CSR 

ปรับปรุง
มาตรฐาน
ความรู้ 
ทักษะ

สมรรถนะ 

บูรณาการ
หลักสูตร 
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นิติบัญญัติ 
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จริยธรรม 

รณรงค์ด้าน
วินัย 

ป้องกันการทจุริต 
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แผนก าลังคน 

ติดตามระบบ
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ในอาชีพ 
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แต่งต้ัง 

ติดตาม  
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จัดการระบบ 
ให้ทันสมัย 
ครบถ้วน 

ยทุธศาสตรก์ารบริหารทรพัยากรบุคคลฯ ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

 

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล  

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

วิส
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สง
ค์ 

ขับเคลือ่นและผลักดันกำรด ำเนนิกำร
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำร

ปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร 

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชำญและมีศกัยภำพสูง 

สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิตามหลัก
คุณธรรม มาตรฐานทางจรยิธรรม  

และวินัยข้าราชการ 

ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญ มี
ศักยภาพสูง น าระบบเทคโนโลยีมา
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ทรัพยากรบุคคลมีคณุภาพชีวิตที่ด ี 
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ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญ 
มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
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คุณภาพชีวิตให้มคีวามสุขอยา่งสมดุล 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
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วิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงคห์ลกั 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๒ 

 

  

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลฯ ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมหลักธรรมำภิบำลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
วสิยัทัศน ์

พนัธกจิ 

ส่งเสรมิระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

ให้มีประสิทธิภำพ 

ขับเคลื่อนและผลักดัน 
กำรด ำเนินกำรด้ำน 
คุณธรรม จริยธรรม  

และกำรปฏิบัต ิ
ตำมวินัยข้ำรำชกำร 

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญและ 

มีศักยภำพสูง 

สร้ำงควำมผำสุกและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของทรัพยำกรบุคคล

ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีระบบกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก  
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
มีควำมคล่องตัว สำมำรถ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

ของบทบำทและภำรกจิของ
รัฐสภำไดอ้ย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

เปา้ประสงคห์ลัก 

ทรัพยำกรบุคคลมีคุณภำพ 
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข  

มีควำมสมดลุระหว่ำงชีวิต
กำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว 
มีควำมรัก ควำมสำมัคคี 

และควำมผูกพันต่อองค์กร  

ทรัพยำกรบุคคลเป็น 
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญและ 

มีศักยภำพสูง  
รวมทั้งสำมำรถน ำระบบ
เทคโนโลยีมำสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนกระบวนกำร 

นิติบัญญัติได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

ทรัพยำกรบุคคล 

ยึดมั่นต่อกำรปฏิบตัิตำม
หลักคุณธรรม มำตรฐำน

ทำงจริยธรรม  
และวินัยข้ำรำชกำร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

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

๑. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
    ให้มีประสิทธิภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล 

๑) ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น ำต้นแบบทำงจริยธรรม 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับ 
    กำรทุจริตในภำครัฐ 
๓) ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบำยควำมโปร่งใสของรัฐสภำ 
 

๒. ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคล 
    เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
    และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

๑) เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ  
๒) น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓) พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 
๔) ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

๓. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผู้มีควำม  
    เช่ียวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยี 
    มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำร 
    นิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑) ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
    (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 

๔. สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
    ของทรัพยำกรบุคคลใหม้ีควำมสุขอย่ำงสมดลุ  
    ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๕ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

ส่งเสริมระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

ใหม้ปีระสทิธภิาพ และยึดหลกัธรรมาภิบาล 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๑ : สง่เสรมิระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพ และยดึหลกัธรรมาภบิาล 
เปา้หมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึหลกัธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว  

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกจิของรัฐสภาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนก ำลังคนให้เหมำะสมกับภำรกิจ ยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๑) บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์  
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาม ี
แผนก าลังคนท่ีเหมาะสมกับส่วนราชการ  
มีการลด/เพ่ิมขนาดก าลังคนและการก าหนด
ต าแหน่งตามความจ าเป็นของภารกิจ  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระยะยาวให้เกิดความต่อเนื่องและ 
มีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง  
(๒) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถ
น าแผนก าลังคนไปเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามภารกิจที่สว่นราชการ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

(๑) มีแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ  

(๒) ส่วนราชการสงักัดรัฐสภาน า 
แผนก าลงัคนไปเปน็เครื่องมือและ
ประกอบการตัดสนิใจในการบรหิาร 
งานบุคคล 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

การบริหารจัดการแผนก าลังคน ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์  
และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ตัว
ชี้ว

ัด 
ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก 

ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๑ : สง่เสรมิระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพ และยดึหลกัธรรมาภบิาล 
เปา้หมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึหลกัธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว  

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกจิของรัฐสภาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้แก่บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

๒) ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ
ด าเนินการระบบความก้าวหน้าในอาชีพต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพียงพอ มีความพร้อมดา้นต่าง ๆ 
ส าหรับการปฏิบตัิงานในบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
(๒) เพื่อให้ส่วนราชการมีการด าเนินการเชิงรุก 
ในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่
ปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(๓) เพื่อสร้างความผกูพันต่อองค์กร (Employee 
engagement) ส่งผลใหเ้กิดการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(๑) ส่วนราชการสงักัดรัฐสภามีระบบ
ความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง ๔ ระบบ 
และสามารถด าเนนิการตามระบบ
ความก้าวหน้าในอาชีพต่าง ๆ  

(๒) มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามเจตนารมณ์ของระบบ 
และเป็นทีย่อมรับ 

(๓) บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องมคีวาม
พึงพอใจต่อระบบความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 การด าเนินการและติดตามการน าระบบความก้าวหน้าในอาชีพไปปฏิบัติ ได้แก่ 

    > แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
    > แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
    > ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
    > แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  

(Job Rotation) 
ตัว

ชี้ว
ัด 

 ระดับความส าเร็จของของการด าเนินการตามระบบความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก                                             หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

       ส านักงานเลขานุการ ก.ร.                                                ทุกหน่วยงาน 
    ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
       ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.)   
   ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 

 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๑ : สง่เสรมิระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพ และยดึหลกัธรรมาภบิาล 
เปา้หมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึหลกัธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว  

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกจิของรัฐสภาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้ำงระบบกำรสรรหำเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลำกรตรงตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๓) เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากร 
ตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสรรหา
บุคลากรที่มคีุณภาพ ตรงตามความต้องการ
ของส่วนราชการมาปฏิบัติงาน 
(๒) เพื่อลดปญัหาข้อขัดแย้ง ข้อรอ้งเรียน  
ที่เกิดขึ้นจากการคดัเลือกและแต่งตั้ง 

(๑) ส่วนราชการสงักัดรัฐสภามกีาร
ปรับปรุง พฒันา หลักเกณฑ์ วิธกีาร 
สรรหา และด าเนนิการเพื่อจูงใจกลุ่ม
คนที่มีคุณภาพ เปน็คนดี คนเก่ง  
ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

(๒) ส่วนราชการสงักัดรัฐสภามกีาร
ปรับปรุง พฒันา หลักเกณฑ์ วิธกีาร
คัดเลือกและแต่งตั้ง และมีการด าเนินการ
เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ 

กล
ยุท

ธ์ 
แผ

นง
ำน

 ๓.๑) การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และด าเนินการสรรหาเพ่ือ
ดึงดูดคนดี คนเก่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน
กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ตัว
ชี้ว

ัด 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข เพื่อดึงดูดคนดี คนเก่ง  
ให้เข้ามาปฏิบตัิงานกับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

 ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารหลกัเกณฑ์
และด าเนินการสรรหาเพื่อดึงดดูคนดี  
คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบตัิงานกับ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

๓.๒) การพัฒนาวิธีการและด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้บุคคล 
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเหมาะสม 
มาด ารงต าแหน่ง   

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิธีการ
และด าเนนิการคัดเลือกและแตง่ตั้ง 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม  
มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 

 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/ 
กลไก จัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งที่มีประสิทธภิาพ 

หน่วยงำนหลัก 

ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 

หน่วยงำนหลัก 

ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๑ : สง่เสรมิระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพ และยดึหลกัธรรมาภบิาล 
เปา้หมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึหลกัธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว  

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกจิของรัฐสภาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System : PMS) 

๔) เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
(Performance Management System : PMS) 

วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม  
มีการด าเนินการอย่างมมีาตรฐาน สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบตัิงาน 
(๒) เพื่อให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการปฏบิัติงานทีส่ามารถ
น าไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

การติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ตัว
ชี้ว

ัด 
ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงระบบ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก 

ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๑ : สง่เสรมิระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพ และยดึหลกัธรรมาภบิาล 
เปา้หมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึหลกัธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว  

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกจิของรัฐสภาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

๕) ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั สามารถน าไป 
ใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
มีความทันสมัย ครบถ้วน เปน็ปจัจุบัน 
ท าให้สามารถใช้สบืค้นข้อมูลเพื่อตอบสนอง
ต่อการน าไปใช้บริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
ให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ตัว
ชี้ว

ัด 
ระดับความส าเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 

ด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก 

ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) / ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 

ส านักสารสนเทศ (สผ.) / ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สว.) 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๑ 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รัพยากรบคุคลเป็นคนดี  

มคีุณธรรม จรยิธรรม และกลา้ยืนหยัดในสิง่ที่ถกูตอ้ง 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒) การด าเนินการตามหลักสูตร 
การสร้างเสริมจริยธรรม 

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยากรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  

และกล้ายนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต้อง 
เปา้หมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินยัข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา  

เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลกัษณ์ ขององค์ กร 

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้ำนคุณธรรมจรยิธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น ำต้นแบบทำงจริยธรรม 

๑) ขับเคลื่อนและผลักดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม  
และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม วัตถุประสงค ์

(๑) เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเป็นบุคลากรที่ประพฤติปฏบิัติอย่างมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
(๒) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
บุคลากรที่จะสามารถเป็นผู้น าท่ีดีในด้านการ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีแก่ตัวบุคคลและ
องค์กร 

บุคลากรของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา
เป็นคนดี มีคุณธรรมและปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
และมาตรฐานทางจริยธรรม 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 ๑.๑) การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์

การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้
มีผู้น าตน้แบบทางจริยธรรม 

ตัว
ชี้ว

ัด 
 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐานทางจริยธรรม  

 มีผู้น าต้นแบบทางจรยิธรรมของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ในระดับผู้บังคับบัญชา 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 
 ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรการสร้างเสริมจริยธรรม 
 มีการก ากับ ติดตาม การสร้างเสริม

จริยธรรม 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยากรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  

และกล้ายนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต้อง 
เปา้หมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินยัข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา  

เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลกัษณ์ ขององค์ กร 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดำ้นวินยัและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายที่เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ วัตถุประสงค ์

(๑) เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภารับรู้กฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการ  
และมีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  
ในการปฏิบัตริาชการ ไม่ประพฤตฝิ่าฝืน  
หรือกระท าการอันอาจเป็นเหตุของ 
การเสื่อมเสยีเกียรติของตนเองและองค์กร 
(๒) เพื่อลดจ านวนกรณีการกระท าผิด 
ทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

(๑) ส่วนราชการสงักัดรัฐสภา 
มีการด าเนินการเพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัยและการป้องกัน 
การกระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวกบั 
การทุจริตในภาครัฐ 

(๒) จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวนิัย
ลดลงในแตล่ะป ี

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

๒.๑) การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินการด้านวินัยและการป้องกัน 
การกระท าผิดวินัยของบุคลากร 

ตัว
ชี้ว

ัด 

 ระดับความส าเร็จของการรณรงค์
ส่งเสริมและรับรู้การด าเนินการ 
ด้านวินัยและการป้องกัน 
การกระท าผิดวินัยของบุคลากร 

 จ านวนกรณีการกระท าผิดทางวินัย 
มีจ านวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

๒.๒) การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 

ระดับความส าเร็จของการรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 

ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (สว.) 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักการคลังและงบประมาณ (สผ./สว.) 

ส านักกฎหมาย (สผ./สว.) 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (สว.) 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ขบัเคลือ่นและผลกัดนัใหท้รพัยากรบคุคลเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  

และกล้ายนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต้อง 
เปา้หมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินยัข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา  

เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลกัษณ์ ขององค์ กร 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบำยควำมโปร่งใสของรัฐสภำ 

๓) ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 
วัตถุประสงค ์

(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีกระบวนการท างานท่ีถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 

(๒) เพื่อสร้างช่ือเสยีงและภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีการด าเนินการตามนโยบาย 
และมาตรฐานความโปร่งใส  
ได้รับความเชื่อมัน่และเปน็ที่ยอมรับ 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

การด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ตัว
ชี้ว

ัด  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านความโปร่งใสที่มีต่อ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

              หน่วยงำนหลัก                                       หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
         ส านักงานเลขานุการ ก.ร.                                        ทุกหน่วยงาน 
        ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
    ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
         คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

พัฒนาทรพัยากรบคุคลใหเ้ป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ  

มศีกัยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกจิ 

ด้านกระบวนการนิตบิญัญตัอิย่างมีประสิทธภิาพ 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ มศีกัยภาพสงู  

และน าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุภารกจิดา้นกระบวนการนติบิญัญตัิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 

๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ 

๑) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(๒) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๓) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 

(๑) ส่วนราชการสังกดัรัฐสภามีมาตรฐาน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร 
ที่เหมาะสมกับภารกิจ นโยบายและทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
(๒) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  
(๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์
ในการบริหารและพัฒนาบคุลากร 

ผลลัพธ์ 

กล
ยุท

ธ ์
แผ

นง
ำน

 
๑.๑) การปรับปรุงมาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ  

ตัว
ชี้ว

ัด มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจ 
ของส่วนราชการ ตามเป้าหมาย 
รายปีที่ก าหนด 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๒) การบูรณาการหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรร่วมกันของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาทัง้สองส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการ 

๑.๓) การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน  
ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงาน 
ในอนาคต 

  ระดับความส าเร็จของการจดัท าและ 
บูรณาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เช่น หลักสูตร
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง หลักสูตรนักกฎหมายนติบิัญญัติ 
หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ เป็นต้น 
  จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตาม

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่บูรณาการ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากร 
ตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด 
รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 

หน่วยงำนหลัก 
        ส านกัพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

    ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 

หน่วยงำนหลัก 
        ส านกัพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

    ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ มศีกัยภาพสงู  

และน าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุภารกจิดา้นกระบวนการนติบิญัญตัิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 

๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ 

๑) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(๒) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะ
ของบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๓) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 

(๑) ส่วนราชการสังกดัรัฐสภามีมาตรฐาน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร 
ที่เหมาะสมกับภารกิจ นโยบายและทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
(๒) บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  
(๓) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า
ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์
ในการบริหารและพัฒนาบคุลากร 

ผลลัพธ์ 

กล
ยุท

ธ ์
แผ

นง
ำน

 
๑.๔) การพัฒนาบุคลากรสายงาน 
นิติการให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตามแนวทางที่ก าหนด 

ตัว
ชี้ว

ัด จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ  
ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 หน่วยงำนหลัก 
ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 

ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๕) การพัฒนาบุคลากรสายงาน
วิชาการให้เป็นนักวิชาการ 
สนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

๑.๖) การติดตามประเมินผลผลติ 
ผลลัพธ์ และความคุ้มคา่ในการพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรสายงานวิชาการให้เป็น
นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

ระดับความส าเร็จของการติดตาม
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 

หน่วยงำนหลัก 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกหน่วยงาน 

 

หน่วยงำนหลัก 
        ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

    ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ มศีกัยภาพสงู  

และน าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุภารกจิดา้นกระบวนการนติบิญัญตัิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 

๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๒ น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์

(๑) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบท
ความเปลีย่นแปลงท้ังภายในและภายนอก 
และมภีาพลักษณ์ที่ทันสมัย เป็นไปตาม
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาองค์กร 
(๒) เพื่อยกระดบัคุณภาพการให้บริการ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้สะดวก 
รวดเร็ว ครอบคลมุบริการทางวิชาการ 
ที่หลากหลายและทั่วถึง 

(๑) มีผู้ผา่นเกณฑ์การพฒันาทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเปน็ไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

(๒) บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยี 
มาเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

ตัว
ชี้ว

ัด  จ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส่วนราชการ 
ในด้านการใช้เทคโนโลยี 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

                 หน่วยงำนหลัก                                    หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
           ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.)                                    ทุกหน่วยงาน 
       ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
             ส านักสารสนเทศ (สผ.) 
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (สว.) 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ มศีกัยภาพสงู  

และน าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุภารกจิดา้นกระบวนการนติบิญัญตัิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 

๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้แก่ทรัพยำกรบุคคล 

๓) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหลักสูตร
และเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการประเมิน
ผลสมัฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
เช่น ก าหนดเกณฑ์ผลสอบ เป็นตน้  
(๒) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
ให้แก่บุคลากร ส าหรับใช้ในการสือ่สาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑) บุคลากรของสว่นราชการสงักดัรัฐสภา
ได้รับโอกาสการพัฒนาตามหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
การใช้ภาษาตา่งประเทศ  

(๒) มีผู้ผา่นการพฒันาทักษะภาษา 
ต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป็นไปตามเปา้หมายรายปีที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 
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ำน
 

ตัว
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๓.๑) การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐานและ
สามารถสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒) การพัฒนาทักษะและ 
ขีดความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (สว.) 
ส านักภาษาต่างประเทศ (สผ./สว.) 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 
ส านักภาษาต่างประเทศ (สผ./สว.) 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกหน่วยงาน 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาทรพัยากรบคุคลใหเ้ปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ มศีกัยภาพสงู  

และน าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุภารกจิดา้นกระบวนการนติบิญัญตัิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 

๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

๔) ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีแผน 
การจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน/
ภารกิจ มมีาตรฐาน และสามารถด าเนินการ
ตามแผนการจดัการความรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(๒) เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามีความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ตนเองตามความต้องการ ผ่านกระบวนการ 
เครื่องมือ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
เช่น e-Learning กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นต้น 

(๑) สว่นราชการสงักัดรัฐสภาด าเนินการ
ตามแผนการจดัการความรู้ซึ่งมีมาตรฐาน 

(๒) มีจ านวนบุคลากรทีผ่า่นการอบรม
หลักสูตรการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เปน็ไปตาม
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ 
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๔.๑) การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) 
ภายในส่วนราชการ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
แผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ของ 
ส่วนราชการ 

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

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

หน่วยงำนหลัก 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส่วนราชการ 

ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกหน่วยงาน 

 
 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (สว.) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๓๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  

สร้างความผาสกุและพัฒนาคุณภาพชวีติ 

ของทรัพยากรบคุคล ใหม้คีวามสขุอย่างสมดลุ 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๔ : สรา้งความผาสกุและพฒันาคณุภาพชวีติของทรพัยากรบคุคล 

ใหม้คีวามสขุอยา่งสมดลุ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เปา้หมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)  

                   และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล 

๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค ์

(๑) เพื่อให้มีฐานข้อมูลความต้องการของ
บุคลากรเป็นแนวทางในการจัดสวสัดิการ 
สภาพแวดล้อม การจดัระเบียบพืน้ท่ีให้
เหมาะสมกับสุขอนามัย รวมถึงระบบงาน
และโครงการตา่ง ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้เกดิสมดลุ 
(๒) ส่วนราชการแสดงความใส่ใจตอ่
บุคลากร โดยส่งเสริมความสัมพันธ์  
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก  
ความผูกพันต่อองค์กร ในหมู่บุคลากร 
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
(๓) เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้จาก
ความไมส่มดุลของคุณภาพชีวิต เช่น 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาค่าครองชีพ เป็นต้น 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและ 
มีสุขอนามัยที่ด ีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ที่ดี 

ผลลัพธ์ 

กล
ยุท

ธ ์
แผ

นง
ำน

 ๑.๑) การศึกษาความต้องการ และ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรให้มีสมดุลทั้งชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัว 

ตัว
ชี้ว

ัด  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ
ตามแผนยกระดับคณุภาพชีวิตของ
บุคลากร 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ส านักการคลังและงบประมาณ (สผ./สว.) 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๒) การส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
(Happy Workplace) 

๑.๓) การส ารวจความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจของบุคลากร 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงำนหลัก 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกหน่วยงาน 

 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักงานเลขานุการ ก.ร. 

 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๔ : สรา้งความผาสกุและพฒันาคณุภาพชวีติของทรพัยากรบคุคล 

ใหม้คีวามสขุอยา่งสมดลุ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เปา้หมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)  

                   และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
น าไปปฏิบตัิ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง 
มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคม 

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถ
ท าให้บุคลากรได้รบัความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกตป์ฏิบัตไิด้จริง 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง  
พร้อมทั้งน้อมน าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ตัว
ชี้ว

ัด 
 ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ตามเป้าหมายรายปีที่ก าหนด 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

                 หน่วยงำนหลัก                                    หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
           คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                                       ทุกหน่วยงาน 
        ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 
            ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.)                                     
       ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ที ่๔ : สรา้งความผาสกุและพฒันาคณุภาพชวีติของทรพัยากรบคุคล 

ใหม้คีวามสขุอยา่งสมดลุ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เปา้หมาย : ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)  

                   และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

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

วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อสร้างจิตสาธารณะ (Public Mind) 
โดยมุ่งให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  
มีการพัฒนาด้านจติใจ เกิดส านึกตอ่สังคม
และมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม  
(๒) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์ในองค์กร 

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสามารถ
ท าให้บุคลากรได้รบัความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกตป์ฏิบัตไิด้จริง 

ผลลัพธ์ 
กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
 

๓.๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัว
ชี้ว

ัด 
ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 

ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกหน่วยงาน 

 

๓.๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีการพัฒนาทางด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

หน่วยงำนหลัก 
ส านักบริหารงานกลาง (สผ./สว.) 

ส านักพัฒนาบุคลากร (สผ.) 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สว.) 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกหน่วยงาน 

 



ตารางแสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

 
เป้าหมาย : มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยดึหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
แผนงาน : 
การบริหารจัดการแผน
ก าลังคน ให้เหมาะสม 
กับภารกิจ ยุทธศาสตร์  
และการเปลีย่นแปลงของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 
โครงการ : บริหารจัดการ
แผนก าลังคน ภายใต้ 
ระบบงานและอัตราก าลังที่
มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต 

ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ  
แผนก าลังคนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
จัดท ารายงานผลการ
บริหารจดัการแผน
ก าลังคน ภายใต้
โครงสร้าง ระบบงาน
และอัตราก าลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า  
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการ 
สามารถน าแผน
ก าลังคนไปเป็น
เครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล  

ผลผลิต : 
- ส่วนราชการจัดท า
แผนก าลังคนท่ี
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นตามภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์
ส านักงานฯ ใน
ปัจจุบัน และอนาคต  
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการ 
สามารถน าแผน
ก าลังคนไปเป็น
เครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหาร 
งานบุคคล 

ผลผลิต : 
- รายงานผลการ
ทบทวนแผนก าลังคน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการมี
ก าลังคนท่ีมีขีด
สมรรถนะเหมาะสม
กับสภาพการณ์และ
การขับเคลื่อน
นโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ก าลังคนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการ 
สามารถน าแผน
ก าลังคนไปเป็น
เครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ก าลังคนของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการมี
ก าลังคนท่ีมีขีด
สมรรถนะเหมาะสม
กับสภาพการณ์และ
การขับเคลื่อน
นโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

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

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล
บาล 



- ๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน ๑ : 
การด าเนินการและตดิตาม
การน าระบบความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ  
(Career Path) ไปปฏิบัต ิ

 
โครงการ : ด าเนินการแผน 
ตามระบบความก้าวหนา้ 
ในสายอาชีพ 
(Career Path) 
         
 
 

(๑)  ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
แผนตามระบบ
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ  
 

(๒)  ร้อยละความ 
พึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อระบบความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(วัดความพึงพอใจฯ  
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินการแผน 
ตามระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบ
เส้นทางความก้าวหนา้ 
ในสายอาชีพ และ
สามารถด าเนินการ
ตามระบบดังกล่าว 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
- รายงานผลการน า
ระบบเส้นทาง  
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ไปปฏิบตัิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ร้อยละ ๗๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ   
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบคุคล 
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 
 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบเส้นทาง  
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ไปปฏิบตัิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบคุคล 
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบเส้นทาง  
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ไปปฏิบตัิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ   
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบคุคล 
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบเส้นทาง  
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ไปปฏิบตัิของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- ร้อยละ ๘๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการใช้ระบบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบคุคล 
บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพ 
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวยีน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 
 



- ๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๒ : 
การด าเนินการและตดิตาม
การน าระบบสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan)  
ไปปฏิบตั ิ
 
โครงการ : ด าเนินการแผน
ตามระบบสบืทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

(๑)  ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
แผนตามระบบ 
สืบทอดต าแหน่ง 

(๒)  ร้อยละความ 
พึงพอใจของบคุลากร 
ที่มีต่อระบบ 
สืบทอดต าแหน่ง 
(วัดความพึงพอใจฯ  
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินการแผน 
ตามระบบสืบทอด
ต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
  

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบสืบ
ทอดต าแหน่ง  
และสามารถ
ด าเนินการไดต้าม
ระบบดังกลา่ว 
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ร้อยละ ๗๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดต าแหน่งส าคญั 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ร้อยละ ๗๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดต าแหน่งส าคญั 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดต าแหน่งส าคญั 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) ไปปฏิบัติของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- ร้อยละ ๘๕ ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบสบืทอด
ต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการสืบ
ทอดต าแหน่งส าคญั 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพ 
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวยีน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 



- ๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๓ : 
การด าเนินการและตดิตาม
การน าระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 
ไปปฏิบตั ิ
 
โครงการ : ด าเนินการ 
แผนตามระบบบริหาร
ข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 

(๑)  ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
แผนตามระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 

(๒)  ร้อยละความ 
พึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อระบบบริหาร
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
(วัดความพึงพอใจฯ  
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินการแผนตาม
ระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูงของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบบริหาร
ข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงและ
สามารถด าเนินการ
ตามระบบดังกล่าว 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
  

ผลผลิต : 
- ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ 
รุ่นที่ ๑ 
- รายงานผลการการ
น าระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management)  
ไปปฏิบตั ิประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสามารถ
เริ่มด าเนินการ 
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
เป็นรุ่นที่ ๑ 

ผลผลิต : 
- ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ 
รุ่นที่ ๒ 
- รายงานผลการการ
น าระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management)  
ไปปฏิบตั ิประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ว่าร้อยละ ๗๐ 
 

ผลลัพธ ์:  
- ส่วนราชการ
สามารถด าเนินการ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
เป็นรุ่นที่ ๒ 

ผลผลิต : 
- ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ 
รุ่นที่ ๓ 
- รายงานผลการการ
น าระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management)  
ไปปฏิบตั ิประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ว่าร้อยละ ๗๕  
 

ผลลัพธ ์:  
- ส่วนราชการ
สามารถด าเนินการ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสูร่ะบบ
เป็นรุ่นท่ี ๓ 

ผลผลิต : 
- ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการตามระบบฯ 
รุ่นที่ ๔ 
- รายงานผลการการ
น าระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management)  
ไปปฏิบตั ิประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
ว่าร้อยละ ๘๐ 
 

ผลลัพธ ์:  
- ส่วนราชการ
สามารถด าเนินการ
เพื่อสรรหาข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
เป็นรุ่นที่ ๔ 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพ 
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวยีน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 



- ๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ส่วนราชการน าผล
การพัฒนาข้าราชการ 
รวมทั้งความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้าง
ประโยชน์จาก
โครงการฯ เพื่อไป
พัฒนาด าเนินการ 
ในปีต่อไป 

- ส่วนราชการน าผล
การพัฒนาข้าราชการ 
รวมทั้งความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้าง
ประโยชน์จาก
โครงการฯ เพื่อไป
พัฒนาด าเนินการ 
ในปีต่อไป 

- ส่วนราชการน าผล
การพัฒนาข้าราชการ 
รวมทั้งความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้าง
ประโยชน์จาก
โครงการฯ เพื่อไป
พัฒนาด าเนินการ 
ในปีต่อไป 

แผนงาน ๔ : 
การด าเนินการและตดิตาม
การน าระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  
(Job Rotation) ไปปฏิบตั ิ
 
โครงการ : ด าเนินการแผน
ตามระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  
(Job Rotation) 

(๑)  ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
แผนตามระบบการ
หมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน  

(๒)  ร้อยละความ 
พึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อระบบการ
หมุนเวียนการ
ปฏิบัติงาน 
(วัดความพึงพอใจฯ  
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  และ
สามารถด าเนินการ
ตามระบบดังกล่าว 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
รายงานผลการน า
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  
ภายในกลุ่มงาน/ส านัก 
ส าหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ
ใน ๒ สายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
- รายงานผลการน า
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน 
ภายในกลุ่มงาน/
ส านัก ส าหรับ
ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ ในอีก ๒ สายงาน 
- บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริหารข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

ผลผลิต : 
- รายงานผลการน า
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  
ยังกลุ่มงาน/ส านักอ่ืน 
ส าหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
- บุคลากรกลุม่เป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ 
 

ผลผลิต : 
- รายงานผลการน า
ระบบการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน  
ยังกลุ่มงาน/ส านักอ่ืน 
ส าหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
- บุคลากรกลุม่เป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบบรหิาร
ข้าราชการผูม้ี
ศักยภาพสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและ
ศึกษาการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพ 
การพัฒนา
บุคลากร และ
การหมุนเวยีน
การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 



- ๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ ์:  
- รายงานผลการน า
ผลการด าเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวยีนการ
ปฏิบัติงาน  
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล 
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้

ผลลัพธ ์:  
- รายงานผลการน า
ผลการด าเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวยีนการ
ปฏิบัติงาน  
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล 
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้

ผลลัพธ ์:  
- ส่วนราชการน าผล
การพัฒนาข้าราชการ 
รวมทั้งความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้างประโยชน์
จากโครงการฯ  
เพื่อไปพัฒนา
ด าเนินการในปตี่อไป 
- รายงานผลการน า
ผลการด าเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวยีนการ
ปฏิบัติงาน  
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล 
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้

ผลลัพธ ์:  
- ส่วนราชการน าผล
การพัฒนาข้าราชการ 
รวมทั้งความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการสร้างประโยชน์
จากโครงการฯ  
เพื่อไปพัฒนา
ด าเนินการในปตี่อไป 
- รายงานผลการน า
ผลการด าเนินการ/
การพัฒนาตามระบบ
การหมุนเวยีนการ
ปฏิบัติงาน  
ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคล 
- บุคลากรภายใน
กลุ่มงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการสรรหาเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แผนงาน ๑ : 
การพัฒนาหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และด าเนิน 
การสรรหาเพื่อดึงดูดคนดี 
คนเก่ง  ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 

๑) โครงการ: พัฒนา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข
การด าเนินงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดึงดูด
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม“คน
ดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 
 

(๑)  ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และ
ด าเนินการ สรรหาเพื่อ
ดึงดูดคนดี คนเก่ง  
ให้เข้ามาปฏิบตัิงานกับ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

(๒)  ระดับความส าเร็จ
ของการบริหาร
หลักเกณฑ์และด าเนิน 
การสรรหาเพื่อดึงดูด
คนดี คนเก่ง ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  

ผลผลิต : 
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน 
 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง 
พัฒนาหลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา และ
ด าเนินการเพื่อจูงใจ
กลุ่มคนท่ีมีคณุภาพ 
เป็นคนดี ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานกับ 
ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
มหีลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน (UIS, 
นักศึกษาฝึกงาน,  
นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม)่ 
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
มหีลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน  
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
มหีลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน  
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการสังกัด
รัฐสภา ท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน  
 

ผลลัพธ ์:  
ส่วนราชการสามารถ
สรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้ามารับ
ราชการในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

- สนง.ก.ร. 
- ส.กลาง  
  (สผ./สว.) 

 



- ๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๒ : 
การพัฒนาวิธีการและ
ด าเนินการคดัเลือกและ
แต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลทีม่ี
คุณภาพ คณุธรรม มีความ
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
 
 

โครงการที่ ๑ : 
การคัดเลือกข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บงัคับบัญชากลุม่หรือ
กลุ่มงานในประเภท
วิชาการ ที่มีคุณภาพ  
มีคุณธรรม และความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้ง 
กิจกรรม : 
- การคัดเลือกข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุม่หรือ
กลุ่มงานในประเภท
วิชาการ 
 

(๑) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาวิธีการ
และด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อให้บุคคลที่มี
คุณภาพ คณุธรรม มี
ความเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่ง 
(๒) ระดับความส าเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไก จัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต:  
มีหลักเกณฑ์วิธีการ 
ในการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ 
สังกัดรัฐสภา  
ที่มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง
พัฒนา หลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือกและ
ด าเนินการเพื่อจูงใจ
กลุ่มคนท่ีมีคณุภาพ 
เป็นคนดี คนเก่ง 
ให้เข้ามาปฏิบตัิงาน
กับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
— 

ผลลัพธ ์:  
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
— 

ผลลัพธ ์:  
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
มีการทบทวน
แนวทาง/วิธีการ  
ในการใช้เครื่องมือ
ส าหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง
พัฒนา หลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือกและ
ด าเนินการเพื่อจูงใจ
กลุ่มคนท่ีมีคณุภาพ 
เป็นคนดี คนเก่ง 
ให้เข้ามาปฏิบตัิงาน
กับส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
— 

ผลลัพธ ์:  
— 

 
 
 
 
 

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

 



- ๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ ๒ : 
พัฒนาวิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณภาพ คณุธรรม  
มีความเหมาะสม 
มาด ารงต าแหน่ง 
กิจกรรม : 
- การก าหนดแนวทาง/
วิธีการเลือกสรรและแต่งตั้ง 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคณุภาพ 
คุณธรรม และมีความ
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 
(ค าแนะน าการประเมิน
สมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ /ศูนย์รวม 
การประเมิน 
(Assessment Center) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาวิธีการ
และด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อให้บุคคลที่มี
คุณภาพ คณุธรรม มี
ความเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่ง 
(๒) ระดับความส าเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไก จัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและแต่งตั้งท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิต:  
แนวทาง/วิธีการ 
ในการใช้เครื่องมือ
ส าหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง 
พัฒนาหลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งและมีการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้
บุคคลทีเ่หมาะสม 
มาด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ  

ผลผลิต : 
— 

ผลลัพธ ์:  
— 

ผลผลิต : 
— 

ผลลัพธ ์:  
— 

ผลผลิต : 
มีการทบทวน
แนวทาง/วิธีการ  
ในการใช้เครื่องมือ
ส าหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง 
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการปรับปรุง 
พัฒนาหลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งและมีการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้
บุคคลที่เหมาะสม 
มาด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ  

- สนง.ก.ร. 
- ส.กลาง 
  (สผ/สว) 



- ๑๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management System : PMS) 
แผนงาน : 
การติดตามการด าเนินงาน
และปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน  
 

โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและรับฟัง 
ความคิดเห็น ปัญหา  
แนวทางแก้ไขของบุคลากร 
เพื่อเสรมิสร้างระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance 
Management System : 
PMS) 

ระดับความส าเร็จ 
ในการติดตามการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต : 
- รายงานผลการ
ทบทวนการปรับปรุง
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินการทบทวน/
ปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ ์: 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ
น าไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส.กลาง 
  (สผ./สว.) 

 

๒) โครงการติดตาม 
การเช่ือมโยง 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) กับ
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

 ผลผลิต : 
รายงานผลการ
ติดตามการเชื่อมโยง
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) 
กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
 
 
 

ผลผลิต :  
รายงานผลการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงานเพื่อสร้าง
เครื่องมือในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) จ านวน ๑ ครั้ง 

ผลผลิต :  
รายงานผล 
การสัมมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เครื่องมือในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) จากผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) 
จ านวน ๑ ครั้ง 

ผลผลิต :  
— 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต :  
รายงาน 
การประเมินผล  
การปรับปรุง 
การเช่ือมโยง 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) 
กับแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
จ านวน ๑ ฉบับ 

  



- ๑๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลลัพธ์ :  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีข้อมูล 
ในการปรับปรุง 
การเช่ือมโยงระบบ
การบริหาร 
ผลการปฏิบตัิงาน 
(PMS) กับ
แผนพัฒนาบุคคล 
(IDP) 

ผลลัพธ์ :  
ผู้บริหารของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
และผูบ้ังคับบัญชา
กลุ่มงานมีเครื่องมือ
ในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

ผลลัพธ์ : 
ผู้บังคับบัญชากลุม่
งานส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และ
ประเมินผลการ
พัฒนาได้อย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์ :  
— 

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

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน : 
การจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ทันสมยั 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 

สผ. 
โครงการขับเคลื่อน 
การน าเข้าข้อมลูระบบ
บริหารจดัการสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบคุคลของ
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมลูด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้
ทันสมัยครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต :  
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมยั 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน 
ของส านักงาน 
 

ผลลัพธ์ : 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต : 
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมยั 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน 
ของส านักงาน 
 

ผลลัพธ ์:  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต : 
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมยั 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน 
ของส านักงาน 
 

ผลลัพธ ์:  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต : 
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมยั 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน 
ของส านักงาน 
 

ผลลัพธ ์:  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มคีวามทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ผลผลิต : 
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลมีความทันสมยั 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานภายใน 
ของส านักงาน 
 

ผลลัพธ ์:  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล
มีความทันสมัย 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

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

 



- ๑๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สว. 
โครงการพัฒนาฐานข้อมลู
ระบบสารสนเทศ 
ด้านทรัพยากรบคุคล 

ท าให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ตอบสนอง 
ต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 

ท าให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล 
เพื่อตอบสนอง 
ต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 

ท าให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล 
เพื่อตอบสนอง 
ต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 

ท าให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล 
เพื่อตอบสนอง 
ต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 

ท าให้สามารถใช้
สืบค้นข้อมูล 
เพื่อตอบสนอง 
ต่อการน าไปใช้
บริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร 

 
  



- ๑๓ - 
 

 
 
เป้าหมาย : ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา เพ่ือรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและผลกัดันกลไกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้มีผู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
แผนงาน ๑ : 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภามาตรฐาน
ทางจริยธรรม รวมทั้งส่งเสรมิ
ให้มผีู้น าต้นแบบทางจริยธรรม 
 

สผ. 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
      - กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัตติามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม 
    - กิจกรรมการส่งเสริม
ค่านิยมองค์กร 
    - กิจกรรมการคัดเลือก 
ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 
    - กิจกรรมการคัดเลือกส านัก
ที่มีผลงานดา้นการส่งเสริม 

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏบิัติ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา มาตรฐาน
ทางจริยธรรม  
(๒) มีผู้น าต้นแบบ
ทางจริยธรรมของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาในระดับ
ผู้บังคับบัญชาของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ 
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นของ
ส านักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกป ี
 
 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ 
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ 
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นของ
ส านักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกป ี
 
 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ 
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นของ
ส านักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกป ี
 
 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ 
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นของ
ส านักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกป ี
 
 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนินการ
กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและ 
ผลักดันการการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
(๒) มีการคัดเลือก
และยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่นของ
ส านักงานและ
ประกาศยกย่องให้
ทราบโดยทั่วกันทุกป ี
 
 
 
 

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

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถกูตอ้ง 



- ๑๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาฯ  
     - กิจกรรมตามโครงการ
หลักสตูรจริยธรรมน าทีมงาน 
และวิทยากรกระบวนการ 
เพื่อขับเคลื่อนจรยิธรรมใน
องค์กร  
 

สว. 
๑) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
และความโปร่งใส 
๒) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตัิตาม
ประมวลข้าราชการรัฐสภา 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นคนม ี
คุณธรรม และปฏิบตัิ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และ
มาตรฐานจริยธรรม 

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

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

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

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

แผนงาน ๒ :  
การด าเนินการตามหลักสูตร 
การสร้างเสริมจริยธรรม 
สผ. 
๑.โครงการสร้างเสริมจริยธรรม
น าทีมงาน 
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“วิทยากรกระบวนการเพื่อ
ขับเคลื่อนจรยิธรรม   

(๑) ระดับ
ความส าเร็จของการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสตูรการสร้าง
เสรมิจริยธรรม 
(๒) มีการก ากับ 
ติดตามการสร้างเสรมิ
จริยธรรม 

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

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

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

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

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

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

 



- ๑๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในองค์กร”  
สว. 
๑. โครงการขยายผลและ 
ต่อยอดหลักสูตรการสร้างเสรมิ
จริยธรรม 
๒. โครงการพัฒนาเครือข่าย
และขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม
และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม
และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม
และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม
และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นคนดี มีคณุธรรม
และปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการรัฐสภา
และมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 



- ๑๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านวินัยและการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
แผนงาน ๑ : 
การรณรงค์ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการด าเนินการดา้น
วินัยและการป้องกัน 
การกระท าผิดวินัยของ
บุคลากร 
 

  ๑)  โครงการเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินยัและโทษทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณี
ตัวอย่าง   

       - กิจกรรมฝึกอบรม/
สัมมนา เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ
โทษทางวินัย พร้อมกรณี
ตัวอย่าง 

 

 

 
 

(๑) ระดับ
ความส าเร็จของการ
รณรงค์ส่งเสริมและ
รับรู้การด าเนินการ
ด้านวินยัและการ
ป้องกันการกระท าผดิ
วินัยของบุคลากร 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย 
มีจ านวนลดลงกว่า 
ปีท่ีผ่านมา 

ผลผลิต :  
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ 
เพิ่มมากข้ึน 
(๒) จ านวนกรณ ี
การกระท าผิดวินัย 
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ 
เพิ่มมากข้ึน 
(๒) จ านวนกรณ ี
การกระท าผิดวินัย 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ 
เพิ่มมากข้ึน 
(๒) จ านวนกรณ ี
การกระท าผิดวินัย 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ 
เพิ่มมากข้ึน 
(๒) จ านวนกรณ ี
การกระท าผิดวินัย 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) ข้าราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษ
ทางวินัยของ
ข้าราชการ 
เพิ่มมากข้ึน 
(๒) จ านวนกรณ ี
การกระท าผิดวินัย 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

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

 



- ๑๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

แผนงาน ๒ : 
การรณรงค์ส่งเสรมิมาตรการ
ป้องกันการกระท าผดิกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการทุจรติในภาครัฐ 
 

สผ. 
  ๑. โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

สว. 
  ๑. โครงการเรียนรู้
กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
ส านักงาน ป.ป.ช. กับ  
สนง.สว. และ สนง.สผ. 
  ๒. โครงการสัมมนาเพื่อ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๓. โครงการฝึกอบรม
หลักสตูร “พระราชบัญญตัิการ

ระดับความส าเร็จ
ของการรณรงค์
ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการกระท าผดิ
กฎหมายที่เกีย่วกับ
การทุจริตในภาครัฐ 

ผลผลิต : 
-   มีการจัดการบรรยาย 

และศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๒๐๐ คน 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

ผลผลิต : 
-   มีการจัดการบรรยาย 

และศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๒๐๐ คน 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

ผลผลิต : 
มีการจัดการบรรยาย
และศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๒๐๐ คน 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนิน
กิจกรรมตามหลักสตูร             
การสร้างเสริม 
จริยธรรมได้ครบถ้วน 

(๒) มรีายงานการ
ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 

ทุก ๖ เดือน 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

ผลผลิต :  
(๑) มีการด าเนิน
กิจกรรมตามหลักสตูร             
การสร้างเสริม 
จริยธรรมได้ครบถ้วน 

(๒) มีรายงานการ
ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 

ทุก ๖ เดือน 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาม ี
การด าเนินการ 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการด้านวินัย
และการป้องกันการ
กระท าผดิกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวกับการทุจรติ
ในภาครัฐ 
 
 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
 

 



- ๑๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
กฎหมายล าดับรอง” ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

(๒) จ านวนกรณีการ
กระท าผดิทางวินัย
ลดลงในแตล่ะฝั่ง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายความโปร่งใสของรัฐสภา 
แผนงาน :  
การด าเนินการตามนโยบาย
และมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

สผ./สว. 
โครงการ : 
  โครงการ การจัดท าแผน
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินการตาม
แผนส่งเสริมดังกล่าว 
 

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
นโยบายและ
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

(๒) ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านความโปร่งใสที่มี
ต่อส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) แผนส่งเสรมิ 
สนับสนุน คณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
(๒) คู่มือการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
(๓) รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
(๑) แผนส่งเสรมิ 
สนับสนุน คณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
(๒) คู่มือการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
(๓) รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
(๑) แผนส่งเสรมิ 
สนับสนุน คณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
(๒) คู่มือการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
(๓) รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
(๑) แผนส่งเสรมิ 
สนับสนุน คณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
(๒) คู่มือการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
(๓) รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลผลิต : 
(๑) แผนส่งเสรมิ 
สนับสนุน คณุธรรม
และความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
(๒) คู่มือการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
(๓) รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

- สนง.ก.ร. 
- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
 

 



- ๑๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ด าเนินการ 
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน 
ความโปร่งใส  
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ด าเนินการ 
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน 
ความโปร่งใส  
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ด าเนินการ 
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน 
ความโปร่งใส  
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ด าเนินการ 
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน 
ความโปร่งใส  
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภามีการ
ด าเนินการ 
ตามนโยบายและ
มาตรฐาน 
ความโปร่งใส  
ได้รับความเชื่อมั่น
และเป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
  



- ๒๐ - 
 

 
 
เป้าหมาย : ๑. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในสายงานที่ปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง 
 ๒. ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 ๓. ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิด ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

มีมาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรทีเ่หมาะสม
กับภารกิจของ 
ส่วนราชการ 
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 

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

ผลลัพธ ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่

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

ผลลัพธ ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

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

ผลลัพธ ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

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

ผลลัพธ ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

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

ผลลัพธ ์
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามี
มาตรฐานความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่เหมาะสม

สนง.ก.ร.   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชีย่วชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจดา้นกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



- ๒๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เหมาะสมกับภารกิจ 
นโยบาย และทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
(๒) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 
ที่เพียงพอเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 

แผนงาน ๒ : 
การบูรณาการหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรร่วมกันของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสอง 
ส่วนราชการ ใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากร 
ทีเ่หมาะสมกับภารกิจของ 
ส่วนราชการ 
 

โครงการ: 
   โครงการการพัฒนาหลักสตูร
ส าหรับบคุลากรส านักงาน

(๑) ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าและ
บูรณาการหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เช่น หลักสตูร
นักบริหารระดับสูง 
หลักสตูร 
นักบริหารระดับกลาง 
หลักสตูรนักกฎหมาย
นิติบัญญตัิ หลักสูตร
นักวิชาการนิติบัญญัติ 
เป็นต้น 

ผลผลิต : 
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดท าและบรูณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
(๒) จ านวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
บูรณาการ 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดท าและบรูณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
(๒) จ านวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
บุคลากรที่บรูณาการ 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดท าและบรูณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
(๒) จ านวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
บุคลากรที่บรูณาการ 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดท าและบรูณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
(๒) จ านวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
บุคลากรที่บรูณาการ 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
(๑) มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่
จัดท าและบรูณาการ
ร่วมกันของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา  
(๒) จ านวนบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
บุคลากรที่บรูณาการ 
 
 
 
 
 
 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
 

 



- ๒๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(๒) จ านวนบุคลากร 
ที่ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
บุคลากรที่บรูณาการ 

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 

ผลลัพธ์ : 
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

แผนงาน ๓ : 
การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน 
ตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต 
สผ. 
-.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
สว. 
- โครงการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 
 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาขีดความ 
สามารถของบุคลากร
ตามมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่
ก าหนด รวมทั้งทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เพียงพอ 
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
- ทุกหน่วยงาน 

 



- ๒๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๔ : 
การพัฒนาบุคลากรสายงาน 
นิติการให้เป็นนักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 
 

โครงการที่ ๑ :  การก าหนด
ต าแหน่งบุคลากรสายงานนิติการ
ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ
      กิจกรรม : จัดท าร่างระเบียบ 
ก.ร. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง
นักกฎหมายนติิบัญญัติ พ.ศ. .... 
และร่างหลักเกณฑ์การบริหารนัก
กฎหมายนติิบัญญัติ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา 
และจัดท าระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบญัญัติ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
และ ก.ร. พิจารณา 
 
 
 
 
 
 

- ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า
หลักเกณฑ ์
การก าหนดต าแหน่ง 
นักกฎหมาย 
นิติบัญญตั ิ

 

ผลผลิต : 
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วย
การก าหนดต าแหน่ง
นักกฎหมาย  
นิติบัญญตัิ พ.ศ. .... 
และหลักเกณฑ์การ
บริหาร 
นักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ  
รวม ๓ เรื่อง 
 

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

— — ผลผลิต : 
ทบทวนระเบียบ ก.ร.
ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่งนักกฎหมาย  
นิติบัญญตัิ พ.ศ. .... 
และหลักเกณฑ์การ
บริหาร 
นักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ  
รวม ๓ เรื่อง 
 

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

— - สนง.ก.ร.  



- ๒๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการที่ ๒ : หลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภา 
ในต าแหน่งนิติการให้เป็น 
นักกฎหมายนติิบัญญัต ิ

- จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง
นักกฎหมาย 
นิติบัญญตัิ  
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
(1) บุคลากรทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายได ้
เข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญตั ิ
 

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเหน็ทาง
กฎหมาย การ
ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินและ
ระบบงานด้าน 
นิติบัญญตัิ  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลผลิต : 
(1) บุคลากรทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายได ้
เข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญตั ิ
 

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเหน็ทาง
กฎหมาย การควบคมุ
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน 
นิติบัญญตัิ  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลผลิต : 
(1) บุคลากรทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
รับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญตั ิ
 

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเหน็ทาง
กฎหมาย การควบคมุ
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน 
นิติบัญญตัิ  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลผลิต : 
(1) บุคลากรทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายได ้
เข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญตั ิ
 

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเหน็ทาง
กฎหมาย การควบคมุ
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน 
นิติบัญญตัิ  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ผลผลิต : 
(1) บุคลากรทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายได ้
เข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรตาม
ความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 
(2) ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติที่จะเข้า
รับประเมินเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญตั ิ
 

ผลลัพธ์ : ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ร่างกฎหมาย การให้
ความเหน็ทาง
กฎหมาย การควบคมุ
การบริหารราชการ
แผ่นดินและ
ระบบงานด้าน 
นิติบัญญตัิ  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านกฎหมาย

ส.พัฒน ์
(สผ/สว) 

 



- ๒๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป็นสายงานหลัก
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาสามารถ
รองรับการท างาน
ทางด้าน
กระบวนการนติิ
บัญญัต ิ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการท างาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญตั ิ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการท างาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญตั ิ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการท างาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญตั ิ

เป็นสายงานหลักของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถ
รองรับการท างาน
ทางด้านกระบวนการ
นิติบัญญตั ิ

แผนงาน ๕ : 
การพัฒนาบุคลากรสายงาน
วิชาการให้เป็นนักวิชาการ
สนับสนุนงานนิติบญัญตั ิ
 
โครงการ: 
     - หลักสตูรการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาในต าแหน่ง
วิทยากรให้เป็นนักวิชาการ 
นิติบัญญตั ิ
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร 
สายงานวิชาการให้
เป็นนักวิชาการ
สนับสนุนงานนิติ
บัญญัต ิ

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 

 

ผลลัพธ์ :  
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

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

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



- ๒๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๖ : 
การติดตามประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากรของ 
ส่วนราชการ 
 

โครงการ: 
   - กิจกรรมการประเมินความ
คุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการสังกดั
รัฐสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 

ระดับความส าเร็จของ
การติดตาม
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากร 

ผลผลิต : 
มีแนวทางการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าของโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
และน าร่อง
ด าเนินการประเมิน
ตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๕๐  
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน 
ที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ : 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๖๐  
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน 
ที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน 
ที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของโครงการพัฒนา
บุคลากรมีการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามแนวทาง
และวิธีการประเมิน 
ที่ก าหนด 
 

ผลลัพธ์ :  
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาด าเนินการ
ประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
- ทุกหน่วยงาน 
 

โครงการน า
ร่องใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
- สผ. ๕ 

โครงการ 
- สว. ๕ 

โครงการ 
(รายละเอียด
ปรากฏตาม
กรอบตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑) 



- ๒๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน : 
การพัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 

สผ. 
  ๑) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี ๒๕๖๑ 
    กิจกรรมที่ ๑ การจัดฝึกอบรม
หลักสตูร“การใช้งาน Google 
Classroom เพื่อการเรียนการ
สอน ” 
    กิจกรรมที่ ๒ ความรู้สู่การ
ถ่ายทอด : IoT & Chat Bot 
    กจิกรรมที่ ๓  การฝึกอบรม
การน าเข้าข้อมลูเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การย้ายไปรัฐสภาแห่งใหม ่

(๑) จ านวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลย ี
และการสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายรายปีที่
ก าหนด 

(๒) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อการใหบ้ริการของ 
ส่วนราชการในด้าน 
การใช้เทคโนโลย ี

 

ผลผลิต : 
๑.จ านวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) มีผูผ้่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายปี
ที่ก าหนด 
(๒) บุคลากรสามารถ
น าเทคโนโลยีมา
เสรมิการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
 

ผลผลิต : 
๑.จ านวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) มีผูผ้่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 
(๒) บุคลากรสามารถ
น าเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

 

ผลผลิต : 
๑.จ านวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) มีผูผ้่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 
(๒) บุคลากรสามารถ
น าเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

 

ผลผลิต : 
๑.จ านวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) มีผูผ้่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 
(๒) บุคลากรสามารถ
น าเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

 

ผลผลิต : 
๑.จ านวนบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) มีผูผ้่าน
หลักเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 
(๒) บุคลากรสามารถ
น าเทคโนโลยีมาเสริม
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
- ส. สารสนเทศ    
  (สผ./สว.) 
- ทุกหน่วยงาน 

 



- ๒๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สว. 
  ๑) โครงการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับสมาชิกสภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาติและบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    กิจกรรมที่ ๑ : การเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน ICT 
ส าหรับสมาชิกสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ เรื่อง การเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา 
Digital Parliament 
    กิจกรรมที่ ๒ : การฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจส าหรับบุคลากร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมการพัฒนา 
Digital Parliament 
    กิจกรรมที่  ๓ : การฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้าน ICT ส าหรับ Super User 
 

        



- ๒๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๒) โครงการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
หลักสตูร “พัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร” 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ทรพัยากรบุคคล 
แผนงานที่ ๑ : 
การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะและขดี
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

สผ. 
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

สว. 
กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและ 
ขีดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
 
 
 

มีหลักสูตรในการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ต่างประเทศท่ีมี
มาตรฐานและสามารถ
สนับสนุนภารกิจ 
ของรัฐสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ์ : 
มีการน าหลักสตูร
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาตา่งประเทศ
ไปใช้ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ์ : 
มีการน าหลักสตูรการ
พัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาตา่งประเทศ
ไปใช้ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ์ : 
มีการน าหลักสตูร
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาตา่งประเทศ
ไปใช้ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ์ : 
มีการน าหลักสตูรการ
พัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาตา่งประเทศ
ไปใช้ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถสนับสนุน
ภารกิจของรัฐสภา 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ์ : 
มีการน าหลักสตูรการ
พัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาตา่งประเทศ
ไปใช้ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 

ส.พัฒน ์
(สผ/สว) 

 



- ๓๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๒ : 
การพัฒนาทักษะและ 
ขีดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
 

สผ. 
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
 

สว. 
โครงการที่ ๑ : 
การพัฒนาทักษะด้านภาษา
หลักสตูร “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0” 
โครงการที่ ๒ : 
การพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ หลักสูตร 
“ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญตัิ” 

จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ปริมาณและคุณภาพ 
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) บุคลากรของ
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
(๒) มีผูผ้่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปี
ที่ก าหนด 
 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
(๒) มีผูผ้่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๕ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
(๒) มีผูผ้่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๘๕ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
(๒) มีผูผ้่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด 

ผลผลิต : 
ร้อยละ ๙๐ 
ของบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) บุคลากรของ 
ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาตาม
หลักสตูรการพัฒนา
ทักษะและขีด
ความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
(๒) มีผูผ้่านการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเป้าหมายรายปีที่
ก าหนด 

  



- ๓๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
แผนงาน ๑ : 
การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : 
KM) ภายในส่วนราชการ 
 

โครงการ : สผ. 
โครงการการจัดการความรู ้
ของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร  
 

โครงการ : สว. 
การจัดท าแผนการจดัการความรู้
และระบบการเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

(๑) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
แผนการจดัการความรู้
ของส่วนราชการ 
(๒) ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการความรู้
ของส่วนราชการ 

ผลผลิต : 
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ 
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 
 
 

ผลผลิต : 
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ 
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตร 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ 
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตร 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ 
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตร 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและ 
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตร 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
- ทุกหน่วยงาน 
 

 



- ๓๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน ๒ : 
การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 การพัฒนาหลักสูตร 

การเรยีนรู้ผา่นสื่อ  
e-Learning 

 การพัฒนาตนเองด้วย
วิธีการ Non-training 

 

โครงการ: สผ., สว. 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-development) 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่ผ่านการอบรม
หลักสตูรการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ตาม
เป้าหมายรายปีที่
ก าหนด 
 

ผลผลิต : 
มีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการ
เรียนรูด้้วยตนเองที่
ชัดเจนและเป็น
ระบบ 
 

ผลลัพธ์ :  
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าแผนการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
ของบุคลากร 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าแผนการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
ของบุคลากร 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าแผนการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
ของบุคลากร 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

ผลผลิต : 
มีการจัดท าแผนการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
ของบุคลากร 
 

ผลลัพธ์ : 
(๑) ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ด าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ความรู้ซึ่งมมีาตรฐาน 
(๒) มีจ านวน
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูด้้วยตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย
รายปีที่ก าหนด 

- ส.พัฒน ์
  (สผ./สว.) 
- ทุกหน่วยงาน 
 

 

 
  



- ๓๓ - 
 

 
 
เป้าหมาย :  ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตสว่นตัว (work-life balance) และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
               เศรษฐกิจพอเพียง 
                 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล   
แผนงาน ๑ : 
การศึกษาความต้องการ 
และบรหิารจดัการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรใหม้ีสมดุลทั้งชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัว  
 

สผ. 
กิจกรรม : จัดท าแผน
เสรมิสร้างความผาสุกของ
บุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และ
แผนเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

(๑) ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

(๒) ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการตาม
แผนยกระดับคณุภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

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

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

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

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
 

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

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
 

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

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
 

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

ผลลัพธ์ :  
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
 

- ส.การคลัง 
  (สผ./สว.) 
- คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สรา้งความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประสิทธิภาพ 
 



- ๓๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สว. 
โครงการจดัท าแผน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บุคลากร 
แผนงาน ๒ : 
การส่งเสริมความสัมพันธ์
และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
(Happy Workplace) 
 

สผ. 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
(Happy Workplace) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การจัดกิจกรรม/
โครงการ 
 

ผลผลิต : 
จัดโครงการ/กิจกรรม  
 

ผลลัพธ์ : 
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดี เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ผลผลิต : 
จัดโครงการ/กิจกรรม  
 

ผลลัพธ์ : 
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดี เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ผลผลิต : 
จัดโครงการ/กิจกรรม  
 

ผลลัพธ์ : 
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดี เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ผลผลิต : 
จัดโครงการ/กิจกรรม  
 

ผลลัพธ์ : 
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดี เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ผลผลิต : 
จัดโครงการ/กิจกรรม  
 

ผลลัพธ์ : 
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขอนามัย
ที่ดี เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง  

 

แผนงาน ๓ : 
การส ารวจความคดิเหน็และ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลผลิต : 
รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

ผลผลิต : 
รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

ผลผลิต : 
รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

ผลผลิต : 
รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

ผลผลิต : 
รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

- สนง.ก.ร.  



- ๓๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลลัพธ์ : 
มีผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ : 
มีผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ : 
มีผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ : 
มีผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ : 
มีผลการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและ
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : 
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรด าเนินชีวิตบน
วิถีความพอเพียง พร้อมท้ัง
น้อมน าพระบรมราโชวาท
มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ
 
 

(๑) ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

(๒) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ  
ตามเป้าหมายรายป ี
ที่ก าหนด 
 

ผลผลิต : 
(๑)  มีการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่ก าหนด  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
(๒)  มีกลุ่มเปา้หมาย      
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 

ผลผลิต : 
-  มีการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่ก าหนด  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๕ 
-  มีกลุ่มเป้าหมาย      
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 

ผลผลิต : 
-  มีการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่ก าหนด  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๐ 
-  มีกลุ่มเป้าหมาย      
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 

ผลผลิต : 
-  มีการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่ก าหนด  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๕ 
-  มีกลุ่มเป้าหมาย      
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 

ผลผลิต : 
-  มีการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
ตามที่ก าหนด  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๑๐๐ 
-  มีกลุ่มเป้าหมาย      
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 

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

 



- ๓๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สผ. 
กิจกรรม : การด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สว. 
โครงการที่ ๑ : สนับสนุน
ความโปร่งใสป้องกันการ
ทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง 
โครงการที่ ๒ : กิจกรรม 
๑๘ ส านัก รวมใจตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ :  
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง 

ผลลัพธ์ :  
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง 

ผลลัพธ์ :  
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง 

ผลลัพธ์ :  
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง 

ผลลัพธ์ :  
การเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการสามารถ 
ท าให้บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติงานได้จริง 



- ๓๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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 ๑ : 
การส่งเสริมและสนับสนุน
ใหบุ้คลากรมีความรู้  
ความเข้าใจด้านกิจกรรม
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
 

แผนงาน ๒ : 
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีพัฒนาการ 
ด้านจิตใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยยดึหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ร้อยละความส าเรจ็ 
ของการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

       

 

แผนงานดังกล่าวข้างต้นด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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