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สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



คํานํา 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานฯไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และ
ประชาชน ดังนั้นบุคลากรของสํานักงานฯ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สํานักงานฯ 
ต้องให้ความสําคัญ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
โดยกําหนดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑๒ โครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครอบคลุมทุก
ประเภทและทุกระดับ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสมาชิกและประชาชน 

 
 
 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
               หน้า 

๑. หลักการและเหตุผล          ๑ 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร        ๒  

๓. กรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร        ๒ 

๔. แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       ๘  

    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๒. ตารางการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการกลยุทธ์      ๒๓ - ๒๖ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่า
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร 
ดังนั้น สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ 
จึงมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานฯ โดยนําหลักการสําคัญจากยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” 
โดยมีระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานฯ 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับจากพันธมิตร แนวร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็น
กรอบและทิศทางในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ 
 นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Competency – based Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการกําหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําให้ทราบว่าบุคลากร
มีผลงานเทียบกับเป้าหมายเป็นอย่างไร และแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามตําแหน่งงานหรือไม่ 
โดยจะนําผลจากการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสําคัญในการกําหนดวิธีการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เหมาะสมกับสภาพ
การทํางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรมในการทํางาน  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร  

๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒.๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทํางาน และมีพฤติกรรมในการ
ทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๑ 



๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทํางานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร  

๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๒.๕ เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

และสามารถนําผลการดําเนินงานมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ  

๓. กรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาถึงความสอดคล้องและยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ต้องการให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
องค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน รวมทั้งการนําหลักสมรรถนะมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทํางาน และมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานฯ เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพื่อมุ่งให้บุคลากรของสํานักงานฯ เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพกําลังคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปรับระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนากําลังคนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยมีเป้าประสงค์หลักหรือผลลัพธ์ที่ต้องการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ 
๑) ยกระดับคุณภาพกําลังคนเพื่อให้ทํางานได้อย่างมืออาชีพ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กําลังคนเพื่อให้ทํางานได้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานที่ดี 
๓) เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลง 

๓.๒ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดําเนินการจัดทํา แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มาเป็นแผนเริ่มต้นในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสม ความสอดคล้อง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา กับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพกําลังคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปรับระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนากําลังคนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ  ได้มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งโครงการ 
ที่กําหนดไว้ตามแผนฯ จะมีความสอดคล้องกับโครงการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓.๓ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจําเป็นต้องดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) พร้อมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕- ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการติดตาม
ประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถพัฒนา 
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ตกอยู่ 
ในตําแหน่งที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunity) สถานการณ์ดังกล่าวจําเป็น 
ที่องค์กรจะต้องเน้นความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับจากพันธมิตร แนวร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยปรับจากความเป็น “มืออาชีพ” (Professionalism) ไปสู่การเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล“ (Corporate 
Governance) ซึ่งบทบาทใหม่ดังกล่าวนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม (Core Valves) 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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พันธกิจ (Mission) 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์หลัก 
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ 
๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลัก 
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึง 
ได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได ้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
เป้าประสงค์หลัก 
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
กลยุทธ์ 
๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
ค่านิยมหลัก (Core Values) 
๑. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. จิตบริการ 
๔. โปร่งใส สุจริต 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ไม่เลือกปฏิบัติ 
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๓.๔ การนําหลักสมรรถนะมาใช้การพัฒนาบุคลากร 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง หมวดหมู่ของพฤติกรรมการทํางานที่องค์กรคาดหวังอัน

นําไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เป็นการให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการทํางาน เนื่องจากสามารถ
สังเกตได้ วัดประเมินได้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เดิมอาจจะเน้นเพียงเรื่องความรู้และทักษะ แต่
ปัจจุบันต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมในการทํางานควบคู่ด้วย เนื่องจากหากบุคลากรมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับที่องค์กรคาดหวัง จะส่งผลให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี
ตามไปด้วย  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสํานักงานฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการศึกษาและจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะของสํานักงานฯ (Competency 
Dictionary) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) ๔ สมรรถนะ ได้แก่ จิตบริการ ทํางาน 
เป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ และโปร่งใสตรวจสอบได้ สมรรถนะประจําบทบาทหรือกลุ่มงาน (Functional 
Competency) ตามลักษณะการปฏิบัติงาน ครอบคลุม ๔๒ สายงาน และสมรรถนะบริหาร (Management 
Competency) ๔ สมรรถนะ ได้แก่ สร้างเสริมขวัญและกําลังใจ สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาการทํางาน และ
พัฒนาศักยภาพของทีมงาน ซึ่งพจนานุกรมสมรรถนะจะมีคําจํากัดความของสมรรถนะแต่ละตัว และระบุ
พฤติกรรมชี้วัดของสมรรถนะนั้นๆในแต่ละระดับ ด้วยการใช้ถ้อยคําเชิงพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
และสามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการประเมินสมรรถนะของบุคลากร และ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้แก่บุคลากรที่ประเมินแล้ว
พบว่าเกิดช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) สําหรับการพัฒนาผู้ที่เกิดช่องว่างของสมรรถนะนั้น 
หัวหน้างานจะเป็นผู้กําหนดวิธีการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ทั้ง  
ใช้การฝึกอบรม หรือการพัฒนาโดยไม่ใช้การฝึกอบรมก็ได้ และสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะติดตามผล
การพัฒนาว่าเป็นไปตามที่กําหนดในแผนพัฒนารายบุคคลหรือไม่ 
 การดําเนินการที่ผ่านมาสํานักงานฯ ได้มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร และจัดทําแผนการ
พัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับผู้ที่ประเมินแล้วพบว่ามีช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ซึ่งจะต้อง
พัฒนาให้มีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ดังนี้ 
 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
การดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย / จํานวน 

 
๒๕๕๑ 

 - ประเมินสมรรถนะของกลุ่มนําร่อง ผ่านระบบออนไลน์  
 - จัดทําและดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มนําร่องจํานวน ๑๐๐ คน  
 

 
๒๕๕๒ 

 - ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
ข้าราชการ ๒ กลุ่ม คือ ๑. ข้าราชการสายงานหลัก ได้แก่ สายงาน
นิติกรและวิทยากร และ ๒. ข้าราชการระดับผู้อํานวยการกลุ่มงาน  
  - จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร (IDP)  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักให้กับบุคลากรที่ประเมินสมรรถนะแล้ว
พบว่ามีช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 

 ๑. ข้าราชการสายงานหลัก ได้แก่ สาย
งานนิติกรและวิทยากร จํานวน ๒๙๒ คน  
 ๒. ข้าราชการระดับผู้อํานวยการกลุ่ม
งาน จํานวน ๙๘ คน 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

การดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย / จํานวน 

 
๒๕๕๓ 

 - ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากร
ทุกคนในสํานักงานฯ 
 - ประเมินสมรรถนะเฉพาะในงาน (Functional 
Competency) ของบุคลากรสายงาน นิติกร และวิทยากร 
 - ประเมินสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ของ
ข้าราชการระดับผูอ้ํานวยการกลุ่มงาน 
 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีช่องว่างของสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) เท่านั้น 

 ๑. ข้าราชการทุกคนของสํานักงานฯ  
 ๒. ข้าราชการสายงาน นิติกร และ
วิทยากร จํานวน ๒๙๐ คน  
 ๓. ข้าราชการระดับผู้อํานวยการกลุ่ม
งาน จํานวน ๑๐๐ คน 

 
๒๕๕๔ 

 - ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากร 
สายงานวิชาการ ระดับ ๓ – ๙ ด้วยการประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักให้กับบุคลากรที่ประเมินสมรรถนะแล้ว
พบว่ามีช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 

 ข้าราชการ สายงานวิชาการ  
ระดับ ๓ – ๙ จํานวน ๕๑๑ คน 

โดยวิธีการในการพัฒนาผู้ที่มีช่องว่างสมรรถนะ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพยายามสนับสนุนให้ 
หัวหน้างาน เป็นผู้ดํ าเนินการพัฒนาผู้ ใต้บั งคับบัญชาโดยอาศัยการฝึกอบรมนอกห้องเรียน  
(Non Classroom Training) รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การมอบหมายงาน/โครงการ (Project Assignment) เป็นต้น เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ด้วย
ตนเอง และสามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประเมินสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์  
ซึ่งสามารถลดเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน และลดระยะเวลาในการประมวลผลการประเมิน
สมรรถนะได้ 

๓.๔.๒ แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
การดําเนินการนําหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการปรับเปลี่ยนสมรรถนะหลัก (Core Competency) จากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ได้มีการพิจารณากําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ยึดถือสมรรถนะหลักชุดเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องสมรรถนะหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยกําหนดให้มี
สมรรถนะหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Core Competency) จํานวน ๔ สมรรถนะ ได้แก่ 
  ๑. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ๒. คุณธรรมจริยธรรม 
  ๓. จิตบริการ 
  ๔. ทํางานเป็นทีม 
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ทั้งนี้การดําเนินการในปี ๒๕๕๕  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการขยายผลการนําระบบ
สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการประเมินสมรรถนะหลักของ
บุคลากรของสํานักงานฯ ทุกคน ควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการกําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน  
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับ
เป้าหมายเป็นอย่างไร และแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามตําแหน่งงานหรือไม่ โดยจะนําผลจาก
การประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้แก่
ข้าราชการที่ประเมินสมรรถนะหลักแล้วพบว่ามีช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) สําหรับ
วิธีการในการพัฒนาผู้ที่เกิดช่องว่างของสมรรถนะนั้น สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะให้หัวหน้างานเป็น
ผู้กําหนดวิธีการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานและตัวผู้ที่จะรับการ
พัฒนา โดยจะสนับสนุนให้หัวหน้างานเป็นผู้พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้การพัฒนาที่ไม่ใช่การ
ฝึกอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Training) เช่น การสอนงาน การมอบหมายโครงการ การให้
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น และสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะติดตามผลการพัฒนาว่าเป็นไปตามที่
กําหนดในแผนพัฒนารายบุคคลหรือไม่ 

๔. แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

แผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สํานักงานฯ เพื่อรองรับภารกิจและสร้างความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ถูกนํามาสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ โดยสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มีแนวทางในการกําหนดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๔.๑ แนวทางการกําหนดโครงการพัฒนาบุคลากร 
๑) สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของประธานวุฒิสภา ที่ต้องการให้สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคี ทํางานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาของข้าราชการโดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานฯ มีความเป็นมือ
อาชีพ สามารถส่งเสริมภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะด้านวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒) วิเคราะห์องค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ
สํานักงานฯ ซึ่งการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรจะต้องช่วยส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ให้
สามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของสํานักงานฯ  

สํานักงานฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยกําหนดอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก
คือ บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน โดยกําหนดกลยุทธ์ที่คลอบคุมทั้งการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ของประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 

- พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าวจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี และกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
๓) สอดคล้องต่อการพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังของ
องค์กรหรือไม่ ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใด โดยหัวหน้างานสามารถกําหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
ทั้งการพัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม และการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม ซึ่งสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สามารถนําข้อมูลการประเมินดังกล่าว มาจัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อให้มี
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งสามารถส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร โดยกําหนดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ทักษะแก่บุคลากรให้มีความพร้อมในการเลื่อนสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 

๕) สอดคล้องต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามที่หน่วยงานเสนอ โดยพิจารณา
ภารกิจหน้าที่และลักษณะงานที่หน่วยงานนั้นปฏิบัติ เพื่อกําหนดรายละเอียดของโครงการ/หลักสูตรการ
ฝึกอบรม ให้มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จําเป็นในการสนับสนุนภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๖) กําหนดโครงการด้านการจัดการความรู้ โดยวิเคราะห์ว่าการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้นั้น อะไรคือความรู้ที่องค์กรควรจะมี และความรู้เหล่านั้นองค์กรมีอยู่แล้ว
หรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วจะมีกระบวนการใดในการทําให้บุคลากรได้เข้าถึงความรู้ดังกล่าว และถ้ายังไม่มีจะมี
แนวทางใดในการแสวงหาความรู้นั้น พร้อมทั้งการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรมีความรู้ที่จําเป็นที่จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้น 

๗) สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความต้องการในการขอรับทุนการศึกษา 
สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่สนใจ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความ
ต้องการในการสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้ง

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๘ 



ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการจัดสรรทุนของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๘) สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 
โดยให้ความสําคัญในการส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทํางานกับชีวิตส่วนตัว มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้
ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร  
มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจของสํานักงานฯ ได้ 

โดยแนวทาง ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นนั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

๔.๒ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑) การฝึกอบรม (Training) ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน (In House Training and Public Training) เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๒) การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Classroom Training) เป็นการพัฒนา 
(Development) ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
 ๒.๑) การศึกษาต่อ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้หรือพัฒนาความรู้ 
โดยผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสํานักงานฯ สนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสํานักงานฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  

๒.๒) การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
๒.๓) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
๒.๔) การแลกเปลี่ยนข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ รัฐสภาต่างประเทศ 
๒.๕) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสํานักงานฯ   
๒ .๖ )  การจัด กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   เพื่ อส่ ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

และพัฒนาในคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
๒.๗) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล สนับสนุนให้หัวหนา้งาน เป็นผู้ดําเนินการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาศัยการฝึกอบรมนอกห้องเรียน (Non Classroom Training)  เช่น การสอนงาน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน/โครงการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตาม
ความคาดหวังของสํานักงานฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๙ 



 ๔.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โครงการในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย  

๑) โครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
     ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน ๑๑ โครงการ 
๒) งานประจํา ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่ได้ดําเนินการประจําทุกปี จํานวน ๑ โครงการ   

๔.๔ งบประมาณ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินงานพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 - งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 - งบรายจ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น จํานวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 โดยมีรายละเอียดของโครงการ/หลักสูตร (จํานวนผู้เข้าร่วมและระยะเวลาของโครงการ/
หลักสูตร อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสม) ดังต่อไปนี ้

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๑๐ 
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๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic 
Skill)

๓ หลักสูตร ๕๔๑,๐๐๐

๑.๑ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ" ๒ ครั้ง ๔๐ ๑๗๑,๐๐๐

๑.๒ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร"

๔ ครั้ง ๑๖๐ ๑๓๐,๐๐๐

๑.๓ หลักสูตร "การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

๑๑ ครั้ง ๓๖๐ ๒๔๐,๐๐๐

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core 
Competency)

๒ หลักสูตร ๔๙๐,๐๐๐

 ๒.๑ หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ"
ประเมิน
สมรรถนะ
หลัก ๒ ครั้ง

ประเมินสมรรถนะ
หลักข้าราชการทุกคน

๑๕๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
สมรรถนะตามที่

สํานักงานฯ กําหนด

 ๒.๒ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ
เลื่อนระดับ" ประจําปี ๒๕๕๕

๔ ครั้ง ๒๖๑ ๓๔๐,๐๐๐
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้/

ทักษะ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้/

ทักษะ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/
กิจกรรม/

ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๑
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แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/
กิจกรรม/

ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร 
(Functional Competency)

๔ หลักสูตร ๑,๑๒๕,๐๐๐

 ๓.๑ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติ
บัญญัติ" สําหรับตําแหน่งวิทยากร รุ่นที่ ๒

๑ ครั้ง
ข้าราชการตําแหน่ง
วิทยากร ๕๐ คน

๗๒๐,๐๐๐
ร้อยละ ๘๕ ของ

กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
หลักสูตร

มีระยะเวลาการอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และ
ผ่านการทดสอบตามที่

หลักสูตรกําหนด

 ๓.๒ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร"

๒ กิจกรรม
ข้าราชการ สํานัก

เทคโนฯ
๑๖๙,๐๐๐

     - หลักสูตรอบรมภายนอก ๕ ครั้ง ๑๔ ๑๕๕,๐๐๐

     - การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ครั้ง ๔๗ ๑๔,๐๐๐

 ๓.๓ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านการมีจิตอาสาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดและจัดทํารายงานการประชุม"

๑ ครั้ง ๘๐ ๑๑๐,๐๐๐

 ๓.๔ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ"

๓ หัวข้อ ๑๒๖,๐๐๐

     - การพัฒนาทักษะด้านการล่าม (ไทย-อังกฤษ และ 
อังกฤษ-ไทย)

๑ ครั้ง ๒๐ ๕๕,๐๐๐

     - การพัฒนาทักษะด้านล่ามและการแปล (ไทย-ฝรั่งเศส
 และ ฝรั่งเศส-ไทย) (อบรมภายนอก)

๑ ครั้ง ๔ ๔๑,๐๐๐

     - การพัฒนาทักษะด้านล่ามและการแปล (ไทย-จีน 
และ จีน-ไทย) (อบรมภายนอก)

๑ ครั้ง ๑ ๓๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้/

ทักษะ เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๒



ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/
กิจกรรม/

ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
๓ องค์
ความรู้

ข้าราชการของ
สํานักงานฯ

๑๘๐,๐๐๐
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน อย่างน้อย
 ๓ องค์ความรู้

ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร
ของสํานักงานฯ นํา

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้รับจัดสรร 

๗ ทุน
ข้าราชการของ
สํานักงานฯ

๓,๘๐๐,๐๐๐

สํานักงานฯ จัดสรรทุนได้
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
ของจํานวนทุนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับ
ทุนการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเชิงวิชาการ

เพิ่มขึ้น

๖. โครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ๓ กิจกรรม
ข้าราชการของ
สํานักงานฯ

๕,๗๐๐,๐๐๐

สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงานฯ ได้
เข้าร่วมโครงการฯ อย่าง

น้อย ๑๐ ครั้ง

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทํา
รายงานผลการแลกเปลี่ยน
 เยือน และศึกษาดูงาน   
 ณ ต่างประเทศ จํานวน 

๑๐ ฉบับ

 ๖.๑ การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของข้าราชการ ๑ ครั้ง ๓,๘๐๐,๐๐๐

 ๖.๒ การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามหลักสูตรอบรม
ภายนอก

๗ ครั้ง ๑,๒๐๐,๐๐๐

 ๖.๓ การแลกเปลี่ยนข้าราชการ ๒ ครั้ง ๗๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๓



ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/
กิจกรรม/

ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

หลักสูตรฯ 
ประจําปี ๗ 
หลักสูตร และ
อื่นๆ ๑๘ 
หลักสูตร

ข้าราชการของ
สํานักงานฯ

๙๔๒,๐๐๐

บุคลากรของสํานักงานฯ 
ได้เข้ารับการศึกษา/อบรม

ในหลักสูตรต่างๆ กับ
หน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๒๕ หลักสูตร

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรมได้จัดทํา

รายงานผลการศึกษา/
อบรม

๘. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

๑ ครั้ง
ผู้บริหารของ

สํานักงานฯ จํานวน
 ๒๙ คน

๓๖๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการตามระยะเวลาที่

กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจต่อโครงการฯ

๙. โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม ๑ ครั้ง

ผู้บริหารของ
สํานักงานฯ ๒๙ คน
 และหัวหน้ากลุ่ม
งาน ๙๙ คน รวม 

๑๒๘ คน

๑,๐๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการตามระยะเวลาที่

กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจต่อโครงการฯ

๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
บุคลากร

๒ หลักสูตร ๔๗๓,๘๗๐

๑๐.๑ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางจิต ๔ ครั้ง ๒๐๐ ๑๒๘,๐๐๐
ร้อยละ ๘๐ ของ

กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
หลักสูตรตามที่กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจต่อหลักสูตรฯ

กลยุทธ์ที่  ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๔



ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/
กิจกรรม/

ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐.๒ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ กิจกรรม ๓๔๕,๘๗๐

       - กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ๑ ครั้ง ๕๐ ๘๔,๐๐๔

       - กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสานความสามัคคีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (กีฬาสานสัมพันธ์วุฒิสภา)

๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๑๗๐,๘๖๖

       - กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
ต่อเนื่อง

๕๐ ๙๑,๐๐๐

๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม

๒ หลักสูตร ๘๐๐,๐๐๐

๑๑.๑  หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม

๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๑.๒  หลักสูตรธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร ๑ ครั้ง
ผู้บริหารของ

สํานักงานฯ จํานวน 
๒๙ คน

๗๐๐,๐๐๐

๑๒. โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖ กิจกรรม ๔๘๘,๑๓๐
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่

กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

๑๒.๑ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑ ครั้ง ๒๕๐ ๑๒,๑๓๐

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่

กําหนดในแต่ละกิจกรรม

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการปฏิบัติตน
ตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา

งานประจํา

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่กําหนด

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมฯ

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๕



ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/
กิจกรรม/

ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๒.๒ กิจกรรมวันปีใหม่ ๑ ครั้ง ๒๕๐ ๓๐,๐๐๐

๑๒.๓ กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ ๑ ครั้ง ๒๐๐ ๓๐,๐๐๐

๑๒.๔ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ๑๘๖,๐๐๐

      - ศาสนาพุทธ  (วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,     วัน
อาสาฬหบูชา)

๓ ครั้ง ๑๕๐ ๑๘๐,๐๐๐

      - ศาสนาศริสต์ / ศาสนาอิสลาม (จัดนิทรรศการอย่าง
เดียว)

๑ ครั้ง
บุคลากรของ
สํานักงานฯ

๖,๐๐๐

๑๒.๕ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแมแ่ห่งแผ่นดิน
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑ ครั้ง ๕๐ ๑๙๐,๐๐๐

๑๒.๖ กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๑ ครั้ง ๖ ๔๐,๐๐๐

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖



แผนผังกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Work  Flow) 
 

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕         | ๑๗ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรม 
ภายใน 

การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กร
ะบ

วน
กา

รพ
ัฒ
นา

ทร
ัพย

าก
รบ

ุคค
ล 

ศึกษา/วิเคราะห์ความ
จําเป็นในการฝึกอบรม 

กําหนดหลักสูตรฝึกอบรม
(เนื้อหา/วิทยากร) 

ดําเนินการ
ฝึกอบรม 

ประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรปุ 

ติดตามผล 
การอบรม 

ก 

    มีค่าใช่จ่ายตั้งแต่  
๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 

๑ รับสมัคร/คัดเลือก 

ประสานขอรายชือ่  ไม่มีค่าใช้จ่าย /ค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

    ๒ 

การฝึกอบรม
ภายนอก 

ศึกษา/วิเคราะห์ความจําเป็น
ในการฝึกอบรม 

สรุป/รายงานผล
การฝึกอบรม 

เข้ารับการ
ฝึกอบรม ข 

ประชาสัมพันธ์  
และดําเนินการ     
รับสมัครผู้ขอรับ
ทุนการศึกษา 

ดําเนินการ
คัดเลือกและ

ประกาศรายชื่อ 

วิเคราะห์และสํารวจ 
ความคิดเห็นเพื่อกําหนด

สาขาวิชา 
ในการศึกษาต่อ 

การจัดสรร
ทุนการศึกษาและ

ทุนฝึกอบรม 

 
จัดทําสัญญา        

รับทุนการศึกษาและ
สัญญาค้ําประกัน 

ติดตามผลหลังจบ
การศึกษา/สรปุผลพฒันา

แนวการจัดสรรทนุ
(ปรับปรุงปี ๒๕๕๓) 

 

ค 

การแลกเปลี่ยน 
และศึกษาดงูาน 

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล  
ดําเนินการจดัการแลกเปลีย่น 

/การศึกษาดูงาน  

กําหนดรายละเอยีดการ
แลกเปลีย่น/การศึกษา 

ดูงาน       
ประเทศต่างๆ 

จัดทําสรุปรายงาน     
การเดินทาง ง 

ศึกษา/วิเคราะห์ความ
จําเป็นในการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กําหนดโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
จัดโครงการ/กจิกรรม 
การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมฯ 

 
ประเมินผล 
การส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมฯ 

 
สรุป/รายงานผล 

การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

จ 
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๕. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกันคุณภาพ 
การฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินผลโครงการ เพื่อให้การฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าการ
ฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐาน ตลอดจนกําหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อวัดผลโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม ของสํานักงานฯ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใด และนําผลจากการประเมินมาใช้ปรับปรุงการฝึกอบรม ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคลากรสูงสุด 

 ๕.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ที่ต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เป็นประเภทการ
ฝึกอบรมภายในที่สํานักงานฯ จัดให้มีขึ้น (In-House Training) โดยใช้รูปแบบการบรรยาย การอภิปราย
เป็นคณะในการฝึกอบรมได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill)  
- หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ" 
- หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 
- หลักสูตร "การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)  
- หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ" ประจําปี ๒๕๕๕ 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)  
- หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 
- หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านการมีจิตอาสาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดและ
จัดทํารายงานการประชุม" 

- หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ"  
  การพัฒนาทักษะด้านการล่าม (ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย) 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมจะพิจารณาปัจจัยสําคัญในแต่ละสว่นของระบบการ
ฝึกอบรม ซึ่งประกอบดว้ย 

 ๑) ปัจจัยนําเข้าของการฝึกอบรม (Input) 
๒) กระบวนการดําเนินการฝึกอบรม (Process) 

 ๓) ผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Output) 
  
 



 โดยแต่ละส่วนจะมีปัจจัยสําคัญที่จะพิจารณา หรือตรวจสอบในการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะ
นําไปสู่การพิจารณากําหนดกรอบมาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพของการฝึกอบรมดังนี้ 
 

             

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

การวิเคราะห์ความ
จําเป็นในการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมและ
กําหนดการฝึกอบรม 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การอบรม 
คุณสมบัติของวิทยากร

การบริหารโครงการ
ก่อนการฝึกอบรม 
งบประมาณ/เกณฑ์การ
เบิกจ่าย 

วิธีการสอนของวิทยากร

สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เอื้ออํานวยให้เรียนรู ้
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ปฏิกิริยา 
การเรียนรู้ 
พฤติกรรม 

ข้อมูลย้อนกลับ

 
   แผนภาพแสดง องค์ประกอบที่พิจารณาตรวจสอบในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
๕.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม เป็นการดําเนินการตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ด้านผลที่ได้จากการฝึกอบรม โดยมีการกําหนดมาตรฐานและระบบในการ
ประเมิน เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม และนําผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการดําเนินการ
ต่อไป ซึ่งโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ที่ต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรม คือโครงการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ทั้งนี้ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ" สําหรับตําแหน่งวิทยากร รุ่นที่ 
๒ เป็นการดําเนินการจัดฝึกอบรม โดยสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งไม่ใช่การ
ฝึกอบรมที่สํานักงานฯ จัดขึ้นเองภายใน จึงไม่ได้ถูกประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

แต่ในส่วนของการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของหลักสูตรการฝึกอบรม จะต้องมีการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด เนื่องจากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่สํานักงานฯ ให้ความสําคัญ ที่ต้องการ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม ได้แก่ข้าราชการสายงานนิติการ และวิทยาการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สําคัญในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ให้มีความเชี่ยวชาญในภารกิจหลักของสํานักงานฯ  
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โดยการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของหลักสูตรการฝึกอบรม จะประเมิน 
จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม และนําแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของ
โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) มาประยุกต์ใช้ โดยจะประเมินผล ๓ ระดับ ได้แก่  

๑) ระดับการตอบสนอง (Reaction) เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
ต่อโครงการ /หลักสูตร การฝึกอบรม ประเมินการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 

๒) ระดับการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรม ประเมินการ 
เข้าร่วมหลักสูตร ฝึกอบรม  

๓) ระดับพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ได้กําหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ ช่วงเวลา 
ที่ประเมิน 

เครื่องมือทีใ่ช ้ หมายเหต ุ

การประเมิน ระดับ ๑ 
การตอบสนอง 
(Reaction) 
๑. ประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมต่อ 
หลักสูตรฝึกอบรม 

ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ต่อ หลักสูตร
ฝึกอบรม 

มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หลังจากการ
อบรมเสร็จ
สิ้น 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

ประเมินทุก
หลักสูตร 

๒. ประเมินการ 
เข้าร่วมหลักสตูร 
ฝึกอบรม 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายที่ได้เข้า
รับการอบรมครบ
ตามเวลาที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร   

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้า
รับการอบรมครบตาม
เวลาที่กาํหนดไว้ใน
หลักสูตร 

ระหว่างการ
อบรม และ 
อบรมเสร็จ
สิ้น 

แบบบันทึกเวลา
การเข้ารับการ
อบรม 

ประเมินทุก
หลักสูตร 

การประเมิน ระดบั ๒  
การเรียนรู้ 
(Learning) 
๓. ประเมินความรู้ /
ทักษะ 

ร้อยละของผู้เขา้รับ
การอบรมมีความรู ้
/ทักษะ เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ / ทักษะ
เพิ่มขึ้น 

ก่อนการ
อบรม และ
หลังอบรม
เสร็จสิ้น 

แบบทดสอบ
ความรู้ก่อน  
และหลัง 
การอบรม 

ประเมนิหลักสตูรที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ / 
ทักษะ 
ในเรื่องที่ฝึกอบรม
ให้แก่ผู้รับการ
อบรม 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๒๑ 
 

การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ ช่วงเวลา 
ที่ประเมิน 

เครื่องมือทีใ่ช ้ หมายเหต ุ

การประเมิน ระดบั ๓ 
พฤติกรรม 
(Behavior) 
๔. ประเมินการนํา
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช ้
 
 

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมนํา
ความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรม  
ได้นําความรู้ที่ได้รับ
จาก หลักสูตร
ฝึกอบรมไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

หลังจาก
อบรมเสร็จ
สิ้น 
๓ เดือน 

แบบสอบถาม
เพื่อติดตามผล
การอบรม 
 

ประเมนิหลักสตูรที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้ผู้รับการอบรม
สามารถนําความรู้ที่
ได้จากการอบรมไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๕ ประเมินความ
คิดเห็นของผู้เข้า
รับการอบรมต่อ
ความคุ้มค่าของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

ร้อยละความ
คิดเห็นของผู้เข้า
รับการอบรมต่อ
ความคุ้มค่าของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความคิดเห็นว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมี
ความคุ้มค่า 

หลังจาก
อบรมเสร็จ
สิ้น 
 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
ความคุ้มค่าของ
หลักสูตร 

ประเมินทุก
หลักสูตร 

 
ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นประเภทการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม จะพิจารณาได้จากผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม 
 
๖. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนฯ พิจารณาจาก 

๑. ดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ผลผลิตของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงการ 
๓. ผลลัพธ์ของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



๗. การพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเลขาธิการวุฒิสภา 
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
จัดทําขึ้นภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยมีการกําหนดกําหนดยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ๖ ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งใน
มิติของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) ซึ่งในแต่ละแผนงานตามยุทธศาสตร์ มี
การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
พร้อมทั้งมีการกําหนดกําหนดเป้าหมายของการดําเนินการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

   

แผนภาพแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานฯ 
 

การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ในส่วนที่สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพกําลังคนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการ และกําหนดไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการพัฒนาบุคลากรภายใต้กรอบของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของเลขาธิการวุฒิสภา มีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ดังตอ่ไปนี ้

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๒๒ 
 



 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
 ๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

 ๑. การเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
คุณภาพกําลังคน

 ๑.๔ ให้มีระบบการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลให้
เหมาะสมทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและนักบริหาร 
รวมทั้งกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การนําแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development 
Plan) ไปปฏิบัติ

๑.๔.๒ ร้อยละความสําเร็จใน
การจัดทําและนําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan) ไปปฏิบัติ

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๑ / ๓.๒
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 ๓. การพัฒนา
กําลังคนเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ

 ๓.๒ จัดทําแผนพัฒนากําลังคนทุกระดับ ทุกสาย
งานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานฯ ประจําปี

๓.๒.๑ ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานฯ 
ประจําปี

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๑ / ๓.๒ / 
๓.๓

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

 ๓.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานหลัก
ของส่วนราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุน
ภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือไว้ใจได้

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency Based
 HR)

๓.๓.๑ ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ (Competency 
Based HR)

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๑
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 ๒. การปรับระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์ ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๓ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

พันธกิจ

และประชาชน

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

 ๓. การพัฒนากําลังคนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
 ๔. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 ๕. การเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๖. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สอดคล้องกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 ๑. การเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพกําลังคน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับเป้าหมาย

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๓



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สอดคล้องกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับเป้าหมาย

 ๓. การพัฒนา
กําลังคนเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ (ต่อ)

 ๓.๕ พัฒนามาตรฐานการทํางานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการทํางานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ใช้บริการ

การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงาน

๓.๕.๑ มีการทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- - - - ๑

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๑.๒ ทุกสํานัก

 ๓.๖ รณรงค์สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งให้ความสําคัญต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเผยแพร่และส่งเสริมจิตสํานึก
ตามค่านิยมหลัก ๖ ประการ

๓.๖.๑ จํานวนกิจกรรมของการ
เผยแพร่และส่งเสริมจิตสํานึก
ตามค่านิยมหลัก

 -  - ๑ ๒ ๓

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๔

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 สํานักนโยบาย

และแผน

 ๓.๗ ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ
 เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานอื่น การ
เปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาฝึกอบรมชั้นสูงเพิ่มเติม
ทั้งในและต่างประเทศ และการนํารูปแบบการพัฒนา
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
และการศึกษาดูงานของสมาชิก
วุฒิสภาและข้าราชการ ณ 
ต่างประเทศ

๓.๗.๑ ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามโครงการ

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๓
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

โครงการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อ
ในประเทศ ต่างประเทศ และ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

๓.๗.๒ ร้อยละของจํานวนทุนที่
สํานักงานฯ ได้จัดสรรให้
ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๓
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก

๓.๗.๓ ร้อยละหลักสูตรที่
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการส่ง
บุคลากรไปศึกษา/อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๓
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๔



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สอดคล้องกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับเป้าหมาย

 ๓. การพัฒนา
กําลังคนเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ (ต่อ)

 ๓.๘ ให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
 เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
 และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จัดสภาพแวดล้อมและ
สิ่งจูงใจที่เอื้อต่อการถ่ายเท แบ่งปัน และเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งส่งเสริมการนําองค์ความรู้ในวิชาการด้านต่างๆ
 มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้
ก้าวหน้า

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ๓.๘.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ประจําปี

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๓
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 ๓.๙ พัฒนาระบบการประเมินผลงานระดับองค์กร
และระดับบุคคล และนําผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
สร้างแรงจูงใจ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลของข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓.๙.๑ มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล
ของข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
(Performance Management 
System)

ไม่มี  -  -  - มี

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๒

สํานัก
บริหารงานกลาง

     สํานัก
พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 ๔. การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม (ต่อ)

 ๔.๔ รณรงค์ให้มีการสร้างจิตสํานึกการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม ความซื่อสัตย์มโนสุจริต ความถูกต้องเป็น
ธรรม และการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม โดย
ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี

โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

๔.๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๔
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 ๔.๕ ส่งเสริมให้ผู้ที่ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

โครงการยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่น
ตามมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม

๔.๕.๑ มีการยกย่อง ชมเชย
บุคลากรที่ยึดมั่นตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม

ไม่มี  -  -  - มี
 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๓.๔
สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

สอดคล้องกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับเป้าหมาย

 ๖. การสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ต่อ)

 ๖.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารทุก
ระดับตระหนักว่าการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นเรื่องสําคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนทุก
ระดับ พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการบริหารและทรัพยากรบุคคล และจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อนําไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและนําไปสู่พลังร่วม
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่
ผู้บริหาร

๖.๒.๑ จํานวนกิจกรรมการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหาร

 -  -  - ๑ ๒

 ๑ ต.ค.๕๔ - 
๓๐ ก.ย.๕๕

๑.๒ / ๓.๑ / 
๓.๔

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๖



๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของบุคลากร (Basic Skill)

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR)

แผนงานท่ี ๓.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานหลักของส่วนราชการเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือไว้ใจได้

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Core 
Competency)

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR)

แผนงานท่ี ๑.๔ ให้มีระบบการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นผู้นําการ
เปล่ียนแปลง จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลให้เหมาะสมทั้งในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานและนักบริหาร รวมท้ังกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

แผนงานท่ี ๓.๒ จัดทําแผนพัฒนากําลังคนทุกระดับ ทุกสายงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะตรงกับความต้องการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

แผนงานท่ี ๓.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานหลักของส่วนราชการเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือไว้ใจได้

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของบุคลากร 
(Functional Competency)

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR)

แผนงานท่ี ๓.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานหลักของส่วนราชการเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือไว้ใจได้

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้

แผนงานท่ี ๓.๘ ให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 
เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ จัดสภาพแวดล้อมและส่ิงจูงใจท่ีเอื้อต่อการถ่ายเท แบ่งปัน
 และเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ส่งเสริมก

๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้

๖. โครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาดู
งาน ณ ต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้

๗. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้

๘. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

แผนงานท่ี ๔.๔ ส่งเสริมให้ผู้ท่ีประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องชมเชย หรือได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม

แผนงานท่ี ๖.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารทุกระดับ
ตระหนักว่าการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสําคัญและ
เป็นหน้าท่ีของทุกคนทุกระดับ พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการบริหารและทรัพยากรบุคคล และจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําไปใช้ป

ความสอดคล้องของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติราชการ กับยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงานท่ี ๓.๗ ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การแลกเปล่ียนบุคลากรกับหน่วยงานอื่น การเปิดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาฝึกอบรมชั้นสูงเพิ่มเติมท้ังในและต่างประเทศ และการนํา
รูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีสามารถนํามาใช้

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๗



ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๙.  โครงการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

แผนงานท่ี ๓.๖ รณรงค์สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

แผนงานท่ี ๕.๔ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่และส่ิงอํานวยความสะดวกมาใช้
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จัดสภาพแวดล้อมการทํางานและ
บรรยากาศการทํางานท่ีส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพในการ
ทํางานอย่างเต็มท่ี  เช่น การส่งเสริมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร การ
ให้มีส่วนร่วม

๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุกของบุคลากร

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

แผนงานท่ี ๕.๔ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่และส่ิงอํานวยความสะดวกมาใช้
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จัดสภาพแวดล้อมการทํางานและ
บรรยากาศการทํางานท่ีส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพในการ
ทํางานอย่างเต็มท่ี เช่น การส่งเสริมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร การ
ให้มีส่วนร่วม

๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

แผนงานท่ี ๔.๔ ส่งเสริมให้ผู้ท่ีประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องชมเชย หรือได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม

๑๒. โครงการรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการงานประจํา
แผนงานท่ี ๔.๔ ส่งเสริมให้ผู้ท่ีประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องชมเชย หรือได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๘



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ของบุคลากร (Basic Skill) 

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ของบุคลากร (Core Competency) 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะงานของบุคลากร 

(Functional Competency) 

โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุกของบุคลากร 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการแลกเปลี่ยน 
และศึกษาดูงาน  

โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
(Management Competency) 

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาฐานข้อมูล 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑    
การเสริมสร้างสมรรถนะ 
และคุณภาพกําลังคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    
การพัฒนากําลังคนเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔    
การส่งเสริคุณธรรม 

และจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
การเสริมสร้างแรงจูงใจและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   
การสร้างความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การปรับระบบและกลไกการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR)  

๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ 

๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักกิจการบ้านเมืองที่ดี   

๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 

แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา 

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และการทํางานเป็นทีม 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ในวงงานนิติบัญญัติ 

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  | ๒๘ 
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