


 

 

 

 

 

 

 

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 

การพัฒนา 

นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ 

นักวิชาการ 

ประเมิน
ผลการ
พัฒนา 

พัฒนา 
ทักษะ IT 

พัฒนา
หลักสูตร 

พัฒนา
ทักษะ
ภาษา 

แผน KM 

เรียนรู้
ด้วย

ตนเอง 

ขับเคลื่อน 
ผลักดันกลไก 

ด าเนินการ
หลักสูตรสร้าง

จริยธรรม 

รณรงค์ด้าน
วินัย 

ป้องกันการทจุริต 

ด าเนินการ
นโยบายโปร่งใส 

บริหารจัดการ 
แผนก าลังคน 

ติดตามระบบ
ความก้าวหน้า

ในอาชีพ 

สรรหาคนเก่ง 

แต่งต้ัง 

ติดตาม  
PMS 

จัดการระบบ 
ให้ทันสมัย 
ครบถ้วน 

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

ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

 

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล  

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

พัน
ธก

ิจ 
เป

้าป
ระ

สง
ค์ 

ขับเคลือ่นและผลักดันกำรด ำเนนิกำร
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำร

ปฏิบัติตำมวินัยข้ำรำชกำร 

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชำญและมีศกัยภำพสูง 

สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิตามหลัก
คุณธรรม มาตรฐานทางจรยิธรรม  

และวินัยข้าราชการ 

ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญ มี
ศักยภาพสูง น าระบบเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านนิติบญัญัต ิ

ทรัพยากรบุคคลมีคณุภาพชีวิตที่ด ี 
มีความสุข ความสมดุล  
รักและผูกพันต่อองค์กร 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

ส่งเสริมระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากร
บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญ 
มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการ 
นิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความผาสุกและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให้มคีวามสุขอยา่งสมดุล 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กล
ยุท

ธ์ 
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คุณ
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พัฒ
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ต่า

งป
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วัฒ
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คุณ
ภา
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ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

แผ
นง

ำน
 

ตัว
ชี้ว

ัด 
ผู้ร

ับผ
ิดช

อบ
 

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 

กล
ยุท

ธ์ 
แผ

นง
ำน

 
ตัว

ชี้ว
ัด 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

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 
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