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ค ำน ำ 
 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา
ให้พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เหมาะสมกับบริบทของส านักงานฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ได้พิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย นโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒ ผู้บริหาร
ระดับสูง แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๒ (พ .ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  
และปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็นขององค์กร 
ผู้รับบริการและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการนิติบัญญัติ   รวมทั้งการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานฯ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว 

 บัดนี้ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร จ ำนวน  
๑๘ โครงกำร และ ๑ โครงกำรงำนประจ ำ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ที่ครอบคลุมทุกประเภทและทุกระดับ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติงานรองรับความเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 
 



สำรบญั 
หนำ้ 

บทที ่๑  บทน ำ ๑ 
 - หลกักำรและเหตุผล ๑ 
 - วตัถปุระสงค ์ ๑ 
 - ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร ๒ 
 - ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้บั ๒ 

บทที ่๒  กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรพฒันำบคุลำกร ๓ 
 - สภำพแวดล้อมภำยในองคก์ร (Internal Organization Environment) ๕ 
 ๑. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๕ 
 ๒. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ๖ 
  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 ๓. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง ๗ 
 ๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ๘ 
 ๕. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ ตำมพระรำชบัญญตัิระเบยีบข้ำรำชกำรรัฐสภำ ๑๐ 

  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๖. ควำมต้องกำรของบุคลำกรต่อกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ๑๒ 

 - สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) ๑๔ 
 ๗. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน ๑๔ 
 ๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรและพัฒนำทรัพยำกรบคุคล ๑๖ 
 - กิจกรรมกำรพฒันำบุคลำกร ๑๘ 

บทที ่๓  แนวทำงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ  ๒๓ 
 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - แผนภำพแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ๒๕ 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 - โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำบคุลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๖ 
 - กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร ๓๐ 
  สังกัดรัฐสภำ 

- งบประมำณ ๓๑ 
 

--------------------------------- 
 
 
 
 



 ๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑. หลกัการและเหตผุล 

 ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงถูกก าหนดให้เป็นนโยบายที่มีความส าคัญ
และจัดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตอย่างยั่งยืน 
ที่มีเป้าหมายในการให้คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น๑ เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การบริหารงานในองค์การต่างๆ จึงเน้นที่
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส าคัญ ในอันที่จะปรับตัวให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของชาติ 
ได้ก าหนดเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่  ๓           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรของส านักงานฯ โดยถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่น ายุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ส านักงานฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทักษะ สมรรถนะ การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรควบคู่
กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของ
ส านักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร 
ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒.๒. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 

๒.๔ เพื่อสง่เสรมิคุณภาพชีวติและแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบคุลากร 

                                        
๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙), ๑๐ 



 ๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๓. ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้บริหารระดับสูง  
 ๑. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร และก าหนดนโยบายที่ชัดเจนใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒. สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 ผู้บังคับบัญชาในสายงาน 
 ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง และมีมาตรการกระตุ้น         
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและ
พิจารณาว่าบุคคลใดควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมด้านใด และด าเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและส่งเสรมิ ตลอดจนเห็นความส าคญัของการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๔. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา แสดงความคิดเห็นหรือน าความรู้ที่ได้           
รับมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามสมควร 

 บุคลากร 
 ๑. บุคลากรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 ๒. บุคลากรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับการฝึกอบรมและพัฒนา 
 ๓. บุคลากรต้องให้ความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรม 
 ๔. บุคลากรเป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 
๔. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๔.๑ มีแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

๔.๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.๓ บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือหลัก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

๔.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 



 ๓ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
บทที ่๒ 

กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนปฏบิตักิารพฒันาบคุลากร 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานฯ ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานฯ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่  
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) นโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่ ๑ ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ เพ่ือให้
แผนพัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร  
จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ ได้แก่ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ที่ได้จัดท าขึ้นนี้ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
โดยตรง และหน่วยงานภายในส านักงานฯ ทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์  

โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้ 
 สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร (Internal Organization Environment) 
  ๑. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 ๓. นโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
 ๔. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) 
 ๕. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  - แผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

- แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
  - แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๖. มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ข้าราชการรฐัสภาสามญั ตามพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 ๗. ความต้องการของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) 
 ๘. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน 
 ๙. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  



 ๔ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏบิัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

แผนยทุธศาสตรส์ านกังานเลขาธกิาร
วฒุสิภา ฉบบัที ่๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
   

 
 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากร
บคุคลของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา 
ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 
นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู 

 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 พฒันาบคุลากรเพือ่สนบัสนนุภารกจิ 
ในวงงานนติบิญัญตั ิ

 

  การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
ผลงานเป็นหลัก 
 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชพี 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล 
 ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

มาตรฐานความรู ้ ทกัษะ 
และสมรรถนะ 

ทีจ่ าเปน็ในการปฏบิตังิาน  
 

แผนงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการพฒันาบคุลากร 

ความตอ้งการของบุคลากรตอ่การพฒันา
ทรพัยากรบคุคล 

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานฯ 

 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 เน้นคุณภาพงานสนับสนุนการตรา
พระราชบัญญัต ิ
 เตรียมความพร้อมด้านประชาคม
อาเซียนและเครือข่าย 
 ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของคน
ในองค์กร 
 การส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ
ข้าราชการ 

 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

แผนปฏบิตัิการพฒันาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการ
วฒุสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- โครงการ/กิจกรรม 
- งบประมาณ 
- กระบวนการด าเนินงานตามแผน 
- การประเมินผล 

 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
กฎหมาย กฎ ระเบียบดา้นการบริหารงานบุคคล 

 

 



 ๕ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Organization Environment) 

๑. แผนยทุธศาสตรส์ านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- 

๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และการติดตามประเมินผลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล  
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก (Core Values) ดังนี้ 

วสิยัทศัน ์(Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภบิาลที่ไดร้ับการยอมรบัจากสมาชิกวฒุิสภาและประชาชน 

พนัธกจิ (Mission) 
๑. สนับสนนุและส่งเสริมงานด้านนติิบญัญตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนติิบัญญัติ 
๓. พัฒนาบคุลากรให้มีศกัยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เปา้ประสงคห์ลกั 
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยทุธ ์
๑.๑ พัฒนาการบริหารจดัการตามหลกักิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัตงิานตามหลักกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสรมิสร้างความพึงพอใจของผูร้บับริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปา้ประสงคห์ลกั 
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ้ถูกตอ้ง รวดเรว็ เป็นปัจจบุัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย 

และเชือ่มโยงกับเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 
กลยทุธ ์
๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนนุภารกิจในวงงานนติิบญัญตัิ 
เปา้ประสงคห์ลกั 
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
กลยทุธ ์
๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใชห้ลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละการจดัการความรู้ 
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวติและเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 



 ๖ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
คา่นยิมหลกั (Core Values) 
๑. ยืนหยัดในสิง่ที่ถกูต้อง 
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ ์
๓. จิตบรกิาร 
๔. โปร่งใส สุจรติ 
๕. การท างานเป็นทมี 
๖. ไม่เลือกปฏิบัต ิ

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิัญญัติ ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบคุลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการก าหนดโครงการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลักดันความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ตามยุทธศาสตร์และโครงการงานประจ า โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ผลักดันความส าเร็จตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 ๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมาะสม   
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 วสิยัทศัน ์
 ส่วนราชการสงักดัรัฐสภามรีะบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เปน็เลิศ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
 เปา้ประสงค ์  
 ๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องและส่งเสริมให้แผนยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งยึดระบบคุณธรรม   โปร่งใส 
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก มีความคล่องตัวยืดหยุ่น 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 
 ๒ บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง  
 ๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท างาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร 
  
  
 
  



 ๗ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร ์ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ยดึถือผลงานเปน็หลกั 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาบุคลากรให้เปน็มืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ สง่เสรมิและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติของทรพัยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ สง่เสรมิความเขม้แข็งด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลทั่วทั้งองค์กร  

โดยกระจายอ านาจและความรับผดิชอบ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงพิจารณาถึงความสอดคล้องและสนับสนุนความส าเร็จของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ก าหนด ซึ่งโครงการและกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนด มีความสอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถือผลงานเป็นหลัก 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และความสุขในการท างาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนมีการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ  

 ๓. นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู 
ประธานสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ(ศาสตราจารยพ์เิศษพรเพชร  วชิติชลชยั) 
๑. ปฏิบตัิราชการตามวิสัยทศัน์โดยเนน้การเปน็องค์กรธรรมาภิบาล 
๒. เตรียมความพร้อมด้านประชาคมอาเซียนและเครอืขา่ยทั้งในและตา่งประเทศ 
๓. ส่งเสริมความรว่มมือร่วมใจของคนในองค์กร 
๔. สนบัสนนุและส่งเสริมใหข้้าราชการมีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
๕. เน้นคุณภาพงานสนับสนนุในการตราพระราชบญัญตัอิย่างละเอียดรอบคอบ 
๖. ขอให้พิจารณาสง่เสรมิเรือ่งขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการขา้ราชการ 
๗. การเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าสูต่ าแหน่งใหเ้ป็นไปดว้ยระบบคุณธรรม 
รองประธานสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิคนที ่๑ (นายสรุชยั  เลีย้งบญุเลศิชยั) 
๑. ปรับทิศทางองค์กรเพื่อรองรับภารกิจสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ 
๒. รว่มแก้ไขปญัหาชาตแิละปฏิรูปประเทศไทย 
๓. ผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการจ านวนมาก ควรเรง่พัฒนาผูบ้รหิารรุ่นใหม่อย่างเรง่ด่วน 
๔. พัฒนาก าลงัหลกัขององค์กร โดยเฉพาะนักกฎหมายนิติบญัญตัแิละนักวชิาการนติิบัญญตัิ 
๕. ดแูลขวญัก าลังใจข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างใหด้ีเพือ่ช่วยขบัเคลื่อนองค์กร 

  

 



 ๘ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง  
โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผาสุกในการท างานของบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนการตราพระราชบัญญัติและภารกิจของส านักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับ 
การเป็นประชาคมอาเซียน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ๔. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 ๔.๑ แผนรองรบัภารกจิดา้นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีมาตรการเพ่ือรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ การสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 มาตรการที่ ๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการระบบข้อมูล
ด้านนิติบัญญัติของประชาคมอาเซียน 
 มาตรการที่ ๓ พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือด้านประชาคมอาเซียน ระหว่างส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา กบัหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

จากมาตรการดังกล่าว แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการด าเนินการตามแผนรองรับภารกิจ
ด้านประชาคมอาเซียนฯ เพ่ือให้มีการบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๔.๒ แผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรภายในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพ่ือให้
บุคลากรมีความสุขและความสมดุลในชีวิตการท างาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว  ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ตามแนวทาง Happy 8  
ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสรา้งการมสี่วนรว่มในกระบวนการสรา้งเสริมคุณภาพชีวติ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสขุภาพร่างกาย 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมสขุภาพจิตและพลังทางปญัญา 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตน 
 กลยุทธ์ที่ ๖ การเสริมสรา้งครอบครัวมีสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสรา้งรายไดแ้ละการออม 
 กลยุทธ์ที่ ๘ การเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 
 กลยุทธ์ที่ ๙ การสรา้งความภูมิใจและเปน็สว่นหนึ่งของสังคม 



 ๙ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณาก าหนดโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการ
ด าเนินการตามแผนดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ตามแผนสร้างเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๔.๓ แผนยุทธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นและผลกัดนัการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ได้จัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้าราชการรัฐสภามีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และการใช้กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การวางระเบียบ แนวทาง หรือมาตรการที่จ าเป็นแก่การใช้บังคับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการเพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 
 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้าราชการระดับผู้บริหาร
และระดับผู้บังคับบัญชาของส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน จะต้องให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี  
โดยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด  
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในส านัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ นอกจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แล้ว จะต้องให้ความส าคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งแผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประกอบด้วย โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และโครงการรณรงค์และสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และระเบียบ แนวทาง  หรือมาตรการต่างๆ ในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภา
ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เช่น การรณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งการยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 
 



 ๑๐ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 ๕. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ต าแหน่งประเภทบริหาร อ านวยการ 
วิชาการ และทั่วไป และจ าแนกสายงานและระดับต าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามลักษณะงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน ซึ่งแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ได้มีการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งฯ ดังนี้ 

๑. กลุ่มเป้าหมายของข้าราชการในการพัฒนา – กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานฯ จะครอบคลุมบุคลากรทั้ง ๔ ประเภทต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ 
ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป  

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก – ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาที่สอดคล้องต่อหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งที่ได้ก าหนดไวต้ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ประกอบด้วย  

- ข้าราชการประเภทต าแหน่งบริหารและอ านวยการ ได้แก่ ด้านแผนงาน ด้านการบริหารงาน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

- ข้าราชการประเภทต าแหน่งวิชาการและทั่วไป ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน 
ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ 

๓. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง – พิจารณาถึง 
ความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งท่ีมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง และมีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซึ่งรายละเอียดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งจะมีการก าหนดไว้ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่องมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้ก าหนดระดับ
ของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญในแต่ละ
ประเภทต าแหน่ง ซึ่งข้าราชการของส านักงานฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ก าหนด ดังนี้  

 ๓.๑ มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
วิชาการ อ านวยการ และบรหิาร ประกอบดว้ย 

๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 
๒) ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

  ๓.๒ มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ 
อ านวยการ และบริหาร ประกอบด้วย 

 ๑) การใช้คอมพวิเตอร ์ 
 ๒) การใช้ภาษาอังกฤษ  
 ๓) การค านวณ  
 ๔) การจัดการข้อมูล 



 ๑๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 ๓.๓ มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

วิชาการ และอ านวยการ ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทางการบริหาร ๓) สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และส าหรับต าแหน่งประเภทบริหาร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก 
๒) สมรรถนะทางการบริหาร 

๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕ สมรรถนะ ได้แก ่ 
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒) บริการที่ดี  
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
๔) การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) การท างานเป็นทีม  

 ๒) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ๖ สมรรถนะ ได้แก่ 

๑) สภาวะผู้น า  
๒) วิสัยทัศน์  
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  
๔) ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน  
๕) การควบคุมตนเอง  
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน  

 โดยก าหนดให้ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหาร และอ านวยการ จะต้องมีสมรรถนะ
ทางการบริหารทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่าว และข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
จะต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และศักยภาพ
เพื่อน าการปรับเปลี่ยน  
 ๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นการ
ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ สายงาน และระดับต าแหน่ง 

 ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าว โดยน ารายละเอียดของความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง มาเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดโครงการพัฒนาข้าราชการในแต่ละประเภท ระดับ และสายงาน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ก าหนดได้ ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามความต้องการและจ าเป็นของหน่วยงานในส านักงานฯ และโครงการ
ส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม และความจ าเป็นของข้าราชการในแต่ละต าแหน่งและสายงาน  เพ่ือให้ข้าราชการ 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามต าแหน่งและระดับชั้นงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 



 ๑๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  ๒. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ของบุคลากร (Basic Skill) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ และการจัดการ
ข้อมูล เพ่ือให้ข้าราชการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓. การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของบุ คลากร (Core Competency) เพ่ื อน าผลจากการประเมินสมรรถนะหลัก  (Core 
Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ  
ซึ่งจะมีการประเมินตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้ที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ จะมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ได้รับการพัฒนา มีการหารือร่วมกันในการก าหนดกิจกรรมในการพัฒนา  
ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการมีสมรรถนะได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ๖. ความตอ้งการของบคุลากรตอ่การพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
 ส านักงานฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลจากการส ารวจความพึงพอใจฯ 
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยควรเร่งพัฒนาความพึงพอใจในประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น 
ซึ่งประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ๓ ล าดับแรก ที่ควรปรับปรุงและพัฒนามีดังนี้ 
 

ประเดน็ทีค่วรเรง่พฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ 

๑. การพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนนุ
ทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก  
(ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๔๓) 

 
 

๑. ควรมกีารพิจารณาแนวทางการด าเนนิการ 
ที่ชัดเจน มคีวามสอดคล้องกับความต้องการของ
ส านักงานฯ และบุคลากรมากขึ้น โดยมีแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละเรื่องที่เหมาะสม  
๒. ควรมกีารสือ่สารประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
รับทราบ เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสามารถเตรียม 
ความพรอ้มในการขอรับสมคัรเขา้รับทนุการศกึษา/ 
การฝึกอบรม การศึกษาดงูาน การแลกเปลี่ยนกับ
หนว่ยงานภายนอก และส านักงานฯ สามารถคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์
ของการด าเนนิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระบบการจดัการความรูส้ามารถเขา้ถึง 
และน ามาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัตงิานได้ 
(ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๓)  

๑. ควรมกีารพัฒนาการจดัการความรูแ้ละระบบ 
การเรียนรูข้องบุคลากรให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้  
โดยการจดัท าเปน็แผนด าเนินการระยะ ๓ ป ี 
เพ่ือก าหนดโครงการ/กจิกรรมที่ชดัเจน 
 



 ๑๓ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเดน็ทีค่วรเรง่พฒันา ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ 

๒. มุง่เนน้การจัดการความรูใ้นเรื่องที่จ าเปน็ตอ่ 
การปฏิบตัิงานของส านักงานฯ ดว้ยรูปแบบวธิีการ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกบัการปฏิบัตงิาน มีชอ่งทาง 
ในการเรียนรู้ของบุคลากรทีห่ลากหลาย ทนัสมัย 
และเข้าถงึได้ง่าย รวมทั้ง การส่งเสรมิวฒันธรรม 
การเรียนรู้ภายในองคก์ร 

๓. จ านวนและระยะเวลาของหลักสตูร 
การฝึกอบรมและสัมมนาที่ทา่นได้รบั  
มีความเหมาะสม 
(ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๔)  

 

๑. ควรพิจารณาการจัดการโครงการและกิจกรรม 
ในการพัฒนาบุคลากรการบริหารจ านวนและ
ระยะเวลา ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของการพัฒนามากกว่าผลส าเร็จในเชงิปรมิาณ 
เพื่อให้การพฒันาบุคลากรตรงกับความจ าเป็นของ
ส านักงานฯ และสอดคล้องกับการน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง คุ้มค่าตอ่งบประมาณที่ใช้
ด าเนินงานและเกิดประสิทธผิลสูงสุดต่อส านักงานฯ 
๒. ควรจดัท าปฏิทนิการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาบคุลากร อย่างชัดเจนตั้งแต ่
ต้นปงีบประมาณ และประกาศให้บุคลากรและ 
ส านักต่างๆ รบัทราบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
รับทราบ และจดัสรรเวลาในการพฒันาไดโ้ดยไม่
กระทบกับการปฏิบัตงิาน รวมทั้ง สามารถบรหิาร
จัดการโครงการท่ีส านักต่างๆ ขอความร่วมมือให ้
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด าเนินการไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพไม่เกดิความซ้ าซอ้นในการด าเนินการ
กับกลุ่มเป้าหมายและโครงการที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาบคุลากร 

 
 นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุ คลากรแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่งมากขึ้น โดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับบุคลากรเป็นรายบุคคล 
โดยเฉพาะการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) ด้วยวิธีการที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม 
(Non Training) เช่น การสอนงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติงาน (Feedback) เป็นต้น  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือร่วมกันก าหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้รับการพัฒนา ซึ่งจะท าให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้อง
กับความจ าเป็นของบุคลากรรายบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 



 ๑๔ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) 
๗. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืงของไทยในปัจจบุนั 

 ๗.๑ สถานการณก์ารเมอืงไทยและนโยบายของรฐับาล 
ด้วยประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้ท าการยึดและควบคุมอ านาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ
ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง โดยการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีเจตนารมณ์ เพ่ือจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
ด้านนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่
ภาวะปกติ รวมทั้งจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆ 
และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติ
ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย การควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดิน และอ านาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับภารกิจของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากบทบาทหน้าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้บุคลากรของส านักงานฯ จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนบทบาท และลักษณะการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจดังกล่าว เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส านักงานฯ ต้องมีการเตรียมความพร้ อมในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลในบางเรื่องมีผลกระทบต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานฯ ได้แก่ 

๑. นโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม  
ณ ต่างประเทศ ตามที่ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๔๖ ลงวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเดินทาง 
ไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การงดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลกระทบต่อ 
การด าเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

๒. เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายรายการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ฝึกอบรมและ
สัมมนา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เห็นชอบ โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ต้องมีการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนด  

ดังนั้น การก าหนดและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว และมุ่งเน้นถึงผลผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานฯ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 



 ๑๕ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑. โครงการและกิจกรรมที่มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ 

ก าหนดให้ด าเนินการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือการศึกษาดูงาน 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด ส่วนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ มีเฉพาะการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ซึ่งหน่วยงานผู้จัด 
ได้มีการก าหนดไว้ตามหลักสูตรฯ ไว้แล้ว 

๒. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยก าหนดจัดโครงการและ
กิจกรรมในไตรมาสที่ ๑ ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามมติของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ๗.๒ การเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนของไทย 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ

ประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ การปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้
โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย 
 ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค 
มีกฎกติกาชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ข้อตกลง
การค้าเสรีมีผลบังคับใช้ ทั้ งในด้านการเปิดเสรีของการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ การลงทุน  
การเคลื่อนย้ายเงินทุน การบริการ ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันระหว่างองค์การเพ่ิมสูงขึ้น และบุคลากร  
ในองค์การมีการแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของวุฒิสภาได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนภายใต้ค าขวัญ วุฒิสภาก้าวไกลน าพลเมืองไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้และ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

 



 ๑๖ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๘. กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งได้น ามาพิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ประกอบด้วย  
๘.๑ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตราที่ ๕๕ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มี
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธกีารเพ่ิมพูนประสิทธภิาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแกข่้าราชการรฐัสภาสามญั 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตราที่ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ก.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก.ร. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

๑. ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และมีคุณภาพชีวิต 
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน รวมทั้งขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มี
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 

๒. ข้าราชการต้องไดร้ับการพัฒนาอย่างเปน็ระบบและตอ่เนื่อง 
๓. ข้าราชการต้องไดร้ับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๐ วันตอ่คนตอ่ป ี
๔. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๓ ของงบบุคลากร 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพฯ ดังกล่าว ส านักงานฯ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาข้าราชการทุกประเภท
และระดับต าแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยก าหนดโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ ซึ่งมีรูปแบบในการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตและขวัญก าลังใจที่ดี 
ในการท างาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะ 
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๘.๒ กฎ ก.ร. ว่าดว้ยการทดลองปฏิบตัหินา้ทีร่าชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เป็นการด าเนินการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
๓ กระบวนการ ได้แก่  

๑) การปฐมนเิทศ  
๒) การเรียนรูด้้วยตนเอง  
๓) การอบรมสัมมนาร่วมกนั 
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งนี้ให้ด าเนินการพัฒนา

ข้าราชการฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งก าหนด
ระยะเวลา ๖ เดือน และให้น าผลการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพ่ือผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ส่งเสริมความมีวินัย 
และการท างานเป็นทีม และการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งสอดคล้องกับ 
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 

แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
การพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัย 

ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ ในภาพรวม มีแนวทางดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑. พัฒนาบคุลากรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธกิารวฒุิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา 
รวมทัง้ สถานการณค์วามเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ในปัจจบุนั  

๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้
สามารถปฏิบตัิงานสนบัสนนุภารกิจของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาได้อย่างมืออาชีพ 

๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของบุคลากร 
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๖. พัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของบคุลากร เพื่อใหบุ้คลากร 

มคีุณภาพชีวติที่ด ีมขีวญัก าลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและเกดิความผกูพันตอ่องค์กร 
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยวิธีการหรือกิจกรรม 
การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Activities) ท่ีหลากหลาย โดยโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ ได้มีการก าหนดวิธีการหรือรูปแบบในการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

แนวทางการพฒันาบคุลากร กจิกรรมการพฒันาบคุลากร 

๑. พัฒนาบคุลากรให้สอดคล้อง 
กับบทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา รวมทั้ง สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบัน  
 

- จดัท าแผนปฏบิตักิารพฒันาบคุลากรของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุสิภา โดยพจิารณาความสอดคลอ้งและ
เชือ่มโยงกบับรบิทแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
 - บทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ 
 - นโยบายของผู้บริหาร 
 - ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 - ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ับบริการ
และผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย รวมทั้งบุคลากรของส านักงานฯ 
 - ยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของสว่น
ราชการสังกดัรฐัสภา 
 - สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เช่น สภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น  

๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถปฏิบตัิงานสนบัสนนุภารกิจของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาได้อย่างมืออาชีพ 
 

- พฒันาบคุลากรตามหลกัสมรรถนะ (Human Resource 
Based-Competency) โดยด าเนินการ ดังนี ้
 ๑) ฝกึอบรมและสมัมนาเพือ่พฒันาบคุลากร 
 ด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม/หลกัสูตร 
การฝึกอบรมและสัมมนาภายในส านักงานฯ (In House 
Training) และสง่บุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมกบั
ภายนอกหน่วยงาน (Public Training) ในเรื่องท่ี
จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงานของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหนง่และระดบั ซึ่งรวมถงึการพฒันาทกัษะพื้นฐาน 
(Basic Skill) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
(Functional Competency) และสมรรถนะ 
ทางการบรหิาร (Management Competency) 
 ๒) พฒันาบคุลากรโดยเชือ่มโยงจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน (Performance Management 
System: PMS) 
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แนวทางการพฒันาบคุลากร กจิกรรมการพฒันาบคุลากร 

 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทั้งในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการประเมินสมรรถนะเพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่าง 
ในการพัฒนา (Gap) และน าผลการประเมินมาจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) 

ซึ่งมุง่เนน้ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาทีเ่หมาะสม  
โดยใช้วิธีการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) หรือ  
การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training)  
เช่น การมอบหมายงานใหป้ฏิบัติ การสอนงาน การให้
ค าปรกึษา เป็นต้น เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เป็นไปตามความคาดหวังของส านักงานฯ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 ๓) พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพือ่รองรบั 
การปฏบิตังิานในบรบิทของอาเซยีน 
  ด าเนินการพัฒนาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ
ส านักงานฯ ในบริบทของอาเซียน เชน่ การพัฒนา
ทักษะดา้นภาษา การเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผู้ปฏิบตัิงานด้านต่างประเทศ เป็นตน้ 

๓. พัฒนาบคุลากรเพื่อสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบคุลากร 
 

๑. พฒันาบคุลากรตามเสน้ทางความกา้วหนา้ในสาย
อาชีพ (Career Path) 
 ด าเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากร ตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละสายงาน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัตหิน้าทีป่จัจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมศีักยภาพพร้อมในการเลื่อนสู่ระดบัต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
๒. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรเพือ่การกา้วสู่
ต าแหนง่ผูบ้รหิาร (Succession Plan) และการพฒันา
ผูบ้รหิารทกุระดบัอยา่งเปน็ระบบ และตอ่เนือ่ง 
 ด าเนินการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร อาทิเชน่ 
ภาวะผู้น า เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปน็ผู้บรหิารที่ด ี
รวมทัง้การพัฒนาผู้บรหิารทกุระดับให้พรอ้มตอ่ 
การบริหารงานของส านักงานฯ ภายใต้บรบิทแวดล้อม 



 ๒๐ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แนวทางการพฒันาบคุลากร กจิกรรมการพฒันาบคุลากร 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ฝึกอบรมภายในส านกังานและหนว่ยงานภายนอก  
การสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
๓. พฒันาผูป้ฏบิตังิานทีม่สีมรรถนะสูง (Talent 
Management)  
 ด าเนินการพัฒนาและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management) เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องและรักษาให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กร 

๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู ้
และการจดัการความรู ้เพื่อให้บุคลากรเกิด 
การเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนนุภารกิจของส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

๑. เตรยีมก าลงัคนโดยการสนบัสนนุการศกึษาและ
ฝกึอบรมในระดบัทีส่งูขึน้   
 สนับสนนุทุนการศึกษาและทุนการฝึกอบรมใน
ระดบัที่สูงขึ้นใหบุ้คลากรศกึษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
รวมทัง้การฝึกอบรมหลักสตูรระยะสัน้ในต่างประเทศ 
เพื่อสร้างบคุลากรที่มีศกัยภาพขึ้น เพื่อมารองรบั 
การขบัเคลื่อนภารกิจ และยทุธศาสตรข์องส านักงานฯ 
ในอนาคต ที่ต้องอาศัยองคค์วามรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว 
๒. แลกเปลีย่นบคุลากรของส านกังานเลขาธกิาร
วฒุสิภา 
 สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
โดยเฉพาะหนว่ยงานด้านนติิบัญญตัิ เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รว่มกนักับบุคลากร
จากนานาประเทศ และสร้างสมประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ มาปรับใช้
ประโยชน์กบัวงงานรฐัสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พฒันาขา้ราชการโดยใหไ้ปปฏบิตังิานทีห่นว่ยงานอืน่ 
(Secondment) 
 ด าเนินการส่งข้าราชการต าแหน่งนติิกรไปปฏิบตัิงาน 
ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเวลา ๓ เดือน 
ภายใต้โครงการความรว่มมอืแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัตงิานด้านนติิบญัญตัิระหวา่งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๔. ศกึษาดงูาน 

สนับสนนุให้บคุลากรได้ไปศกึษาดูงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา โครงการตามแนว
พระราชด ารทิี่สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงการ



 ๒๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แนวทางการพฒันาบคุลากร กจิกรรมการพฒันาบคุลากร 

ที่ก าหนด การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกท่ีมีการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรเกดิการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ 
และสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาปรับใช้
ประโยชน์กบัวงงานรฐัสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ถา่ยทอดแลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นองคก์ร 
 ด าเนินการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management) เพื่อให้มีการรวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรูท้ี่จ าเป็นและเปน็ประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิงานของบคุลากร รวมทัง้ส่งเสริมให้
บุคลากรใช้องคค์วามรู้เป็นฐานในการปฏิบตัิงาน 

๕. พัฒนาและส่งเสริมใหบุ้คลากรมคีุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัตตินตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งยดึหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน 

 ด าเนินการจัดโครงการและกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร การปรับกระบวนทัศน์
และวฒันธรรมการปฏิบตัิงาน เกี่ยวกบัประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา การยึดหลกัธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน ความโปร่งใสในส่วนราชการ ให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติอย่างถกูต้องและเหมาะสม  รวมทั้ง 
การรณรงคแ์ละสือ่สารเพื่อสนับสนนุการขบัเคลื่อน 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา ความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนือ่ง 

๖. พัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีมขีวญัก าลงัใจ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานและเกิดความผูกพัน 
ต่อองค์กร 
 

- จดัโครงการและกจิกรรม ทีส่ง่เสรมิใหบ้คุลากร
ปฏบิตังิานอยา่งมคีวามสขุ มสีขุภาพทีด่ี มคีวาม
สามคัคแีละความผกูพนัตอ่องคก์ร  
 ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ไดด้ าเนนิการจดัท า
แผนสร้างเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรภายในส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา ร่วมกับ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับ มีความสุขและความสมดุลในชีวิตการ
ท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี มีความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดตี่อ
กัน มีความภาคภูมิใจในองคก์รที่ปฏิบตัิงานซึ่งจะส่งผล
ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว 
ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อนัดีระหว่างผู้บรหิารกับ
บุคลากรของส านกังานฯ รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพ
และการท างานเป็นทีมระหว่างบคุลากรทุกระดับ 
ทุกสายงาน   



 ๒๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แนวทางการพฒันาบคุลากร กจิกรรมการพฒันาบคุลากร 

 ๒) โครงการเสริมสร้างสขุภาพและความสามัคคี
เพื่อประสิทธิผลในการปฏบิตัิงาน เป็นการเสริมสรา้ง
สุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการปฏิบัตงิาน
อย่างมีความสขุและเกดิประสิทธิภาพสูงสุดต่อตนเอง
และองค์กร 
 

 



 ๒๓ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
บทที ่๓ 

แนวทางการพฒันาบคุลากรของส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติงานรองรับความเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรฯ ดังนี้  

๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ให้สอดคล้องกับบริบทของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดับสูง และผู้รับบริการ รวมถึงความสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย  
 (๑) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙)   
 (๒) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

 (๓) นโยบายผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 

 (๔) ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ และความต้องการของบุคลากร  

 (๕) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
 ๒)  ก าหนดกรอบทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น และความต่อเนื่องของการด าเนินงาน  
ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) จัดท าร่างแผนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนด
ทิศทางที่มุ่งเน้นและแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๒๔ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ทศิทางทีมุ่ง่เนน้ แนวทางการด าเนนิการ 

๑. การพฒันาบคุลากรตามนโยบาย 
การพฒันาบคุลากรของคณะกรรมการ
ขา้ราชการรฐัสภา โดยมุง่เนน้การพฒันา 
ดา้นวชิาการ 

- การพัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัต ิ
- การพัฒนานักวิชาการนิติบญัญัติ  
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและความเปน็มอือาชีพ
ในการปฏบิัตงิาน 

๒. การพฒันาบคุลากรตามหลกัสมรรถนะ 
 

- การพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) 
- การพัฒนาสมรรถนะหลักของบคุลากร (Core 
Competency) 
- การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร 
(Functional Competency) 

๓. การพฒันาบคุลากรตามความจ าเปน็
เรง่ดว่นขององคก์ร ไดแ้ก ่ 
 - การเปน็ประชาคมอาเซยีน (ASEAN 
Community) 
 - คณุธรรมจรยิธรรม และความโปรง่ใส 
ในการปฏบิตังิาน 
 - การพฒันาบคุลากรอยา่งนอ้ย ๑๐ วนั/
คน/ป ี

- การพัฒนาทักษะด้านภาษา  
- การส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรใหป้ฏิบัตติน 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรฐัสภา และ 
มีความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน 
- การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัตงิาน 
- การสนบัสนนุทุนการศกึษา ทุนฝกึอบรม และ 
การแลกเปลี่ยนกบัต่างประเทศ 
- การพัฒนาบุคลากรดว้ยวิธกีารทีน่อกเหนือจาก 
การฝึกอบรม (Non Training) 

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานตามทิศทางที่มุ่งเน้นด าเนินการที่ก าหนด 
โดยสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕ 



 ๒๖ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๓.๑  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ น าไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ประกอบด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการงานประจ า รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ (จ าแนกเป็นรายหลักสูตร/กิจกรรม จ านวน  
๔๕ หลักสูตร/กิจกรรม) ประกอบด้วย  

๑. โครงการตามยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ จ านวน ๑๘ โครงการ (๔๑ หลักสูตร/กิจกรรม) 

๒. โครงการงานประจ า จ านวน ๑ โครงการ (๔ กิจกรรม) 

โดยโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้ 

 



 ๒๗ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๓ พฒันาบคุลากร 
เพื่อสนบัสนนุภารกจิในวงงานนติิบญัญัติ 

 

 
 

 
 
 
 
 

กลยทุธท์ี ่๓.๑ พฒันาบคุลากรโดยใช้หลกัสมรรถนะ 
(Competency Based HR) 
 
 ๑. โครงการพฒันาทกัษะพืน้ฐานของบคุลากร (Basic Skill) 
 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (๓ หลักสูตร) 
 (๑) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ระดับต้น (Pre-intermediate)"  
 (๒) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ระดับกลาง (Intermediate)"   
 (๓) หลักสูตร "ภาษาจีนกลาง" 
 การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสาร (๕ หลักสูตร) 
 (๑) หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
ที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน" 
 (๒) หลักสูตร "การจัดการข้อมูลด้วย Cloud 
Computing" " 
 (๓) หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา" 
 (๔) หลักสูตร "การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนนุการลดใช้กระดาษ" 
 (๕)  หลักสูตร "การสืบคน้ฐานข้อมูลอาเซียน" 
  

   
 ๒. โครงการพฒันาสมรรถนะหลกัของบคุลากร (Core 
Competency) (๓ หลกัสตูร)   
 (๑) หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ" 
 - กิจกรรมประเมินสมรรถนะ 
 - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพฒันา
รายบุคคล (IDP) และแผนเสน้ทางความก้าวหน้า 
 (๒) หลักสูตร " การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับต้น"  
 (๓) หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การด ารง
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึ้น" ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ๓. โครงการพฒันาสมรรถนะเฉพาะงานของบคุลากร 
(Functional Competency) (๕ หลกัสตูร)   
 (๑) หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงาน
นิติบัญญัติ" ระดับตน้ 
 (๒) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา" 
 (๒.๑) หัวข้อ "การข่าวกรองเพื่อการรักษาความ
ปลอดภัย" 
 (๒.๒) หัวข้อ "การพัฒนาความรูเ้ชิงคุณภาพ
ทางดา้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหนา้ที่ในการ
รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา" 
 (๓) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ด้านตา่งประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล"  
(๓ กิจกรรม) 
  

 
 
 

 (๓.๑) กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ด้านพิธีการทูต 
 (๓.๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักวิเทศ
สัมพันธ์ดา้นการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 (๓.๓) กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านต่างประเทศ  
 (๔) การสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวชิาการด้านกฎหมายแก่ 
บุคลากรส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา หัวข้อ "การพัฒนา 
และเพิ่มประสทิธิภาพส าหรับผูป้ฏิบัติงานดา้นนิติบญัญัติ" 
 (๕) หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล"  
 ๔. โครงการพฒันาขา้ราชการทีไ่ดร้บัการบรรจุใหม่ 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๕. โครงการสง่ขา้ราชการไปศกึษา/อบรมกบัหนว่ยงาน
ภายนอก 

๕.๑ การพัฒนาบุคลากรส าหรับหลักสูตรประจ า 
จ านวน ๖ หลักสูตร ได้แก ่

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

๒) หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ (สจว.) 
๓) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง 
๔) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 

กลยุทธ์องค์การ 
๕) หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖) หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง (กปส.)   

โครงการและกจิกรรมการพฒันาบคุลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๒๘ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลยทุธท์ี ่๓.๓ พฒันาระบบการเรยีนรูแ้ละการ
จดัการความรู ้

 

กลยทุธท์ี ่๓.๔ พฒันาคณุภาพชวีติและเสริมสรา้ง
แรงจงูใจในการท างาน 

 

 ๕.๒ การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านส าหรับหลักสตูรอ่ืนฯ 
จ านวน ๒๔ หลักสูตร 
 (๑) การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ (๔ หลักสูตร) 
 (๑.๑)  หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการล่าม   
 (๑.๒)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การใช้ภาษาฝรั่งเศส    
 (๑.๓)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การใช้ภาษาจีน  
  (๑.๔)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาจีนส าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
 (๒) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (๑๕ หลักสูตร)   
 (๒.๑) การพัฒนาด้านบริหารจัดการเครือข่าย 
จ านวน ๒ หลักสูตร  
 (๒.๒) การพัฒนาด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน ๒ หลักสูตร
  (๒.๓) การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ จ านวน  
๖ หลักสูตร  
 (๒.๔) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโครงการ 
จ านวน ๕ หลักสูตร  
 (๓) การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า (สายงานอ่ืนๆ)  (๕ หลักสูตร)  
 ๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ 
การปฏบิตังิานดา้นการเงนิ การคลงั 
 ๗. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน
ดา้นนติบิญัญตัิระหวา่งส านกังานเลขาธิการวฒุสิภากบั
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๘. โครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย 
ระดบัตน้ 

 ๙. โครงการเสริมสรา้งความรู้เพื่อเตรยีมความพร้อมใน
การเปน็นกักฎหมายนติบิญัญตั ิ 
  

 

 
 ๑๐. โครงการพฒันาองคค์วามรู้และระบบการเรยีนรู้  
(๓ กจิกรรม)  
 (๑) การจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
 (๒) การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 
 (๓) การด าเนนิกิจกรรมการจัดการความรู้  
 ๑๑. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู้และพฒันาอยา่ง
ต่อเนือ่ง 
  - ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก/ปริญญาโท 
ภายในประเทศ   
  - ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
 ๑๒. โครงการพฒันาบคุลากรส านกังานเลขาธกิาร
วฒุสิภา ณ ตา่งประเทศ  
 - การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา(ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรม
ภายนอกที่มีการศึกษาดูงานตา่งประเทศ) 
 ๑๓. โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านกังาน
เลขาธกิารวฒุสิภาไทยกบัตา่งประเทศ   
  - คณะที่ ๑  ณ ประเทศมาเลเซยี  
 - คณะที่ ๒  ณ ประเทศแคนาดา  
 - คณะที่ ๓  ณ ประเทศญีปุ่่น   
  
 

  
 
 
 ๑๔. โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นการท างาน 
(๒ กจิกรรม) 
 (๑) กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานดา้น 
การบริหารจัดการองค์กร 

(๒) กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพ
และการท างานเป็นทีม 

๑๕. โครงการสง่เสรมิสขุภาพและความสามคัคี 
เพือ่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน (๒ กจิกรรม) 

(๑) กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (แอโรบิค)  

(๒) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ความสามัคคีเพื่อ
ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิาน (กีฬาสี)  
 ๑๖. โครงการพฒันาบคุลากรตามประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการรฐัสภาและธรรมาภบิาล (๔ กจิกรรม)  
 (๑) หลักสูตร "การพัฒนาตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภบิาล   
 (๒) กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร 
 (๓) กิจกรรมเครือข่ายจริยธรรมภายในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 (๔) กิจกรรมสร้างแนวร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความโปร่งใส 
 (๕) สัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัตกิารเครือข่ายในองค์กร
เพื่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่คุณธรรมและความโปร่งใส 
 (๖) การพัฒนาแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
      - หลักสูตรประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
(e-Learning)  
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 ๑๗. โครงการวนัแหง่คณุธรรม (Morality & Ethics Day) 
 ๑๘. โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้
สริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
   
งานประจ า  
  
 ๑๙. โครงการรณรงคแ์ละสือ่สารเพือ่สนบัสนนุการ
ขบัเคลือ่นตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการรฐัสภา 
และความโปรง่ใส (๔ กจิกรรม)  
 (๑) กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคณุธรรมและความ
โปร่งใส  
 (๒) กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 - กิจกรรมค้นหาคนดี 
 - กิจกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคลากร 
ผู้ยึดมั่นและปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม 
 (๓) กิจกรรมเผยแพร่ประมวลจริยธรรมร่วมกับ
เครือข่ายภายนอก 
 - จัดงานวิชาการและนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย
คุณธรรมภายนอก 
 (๔) กิจกรรมรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก ข้าราชการที่ดีของแผน่ดิน   
 (๔.๑) ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 (๔.๒) รณรงค์รู้รักสามัคคีร่วมท าดีเพื่อศาสนา 
และสังคม  
 (๔.๓) อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์
ของชาต ิ 
  
 

๙  ครงการ
ร อ ล  ๔๗ ๓๗ 

๔  ครงการ
ร อ ล  ๒๑ ๐๕

๕  ครงการ
ร อ ล  ๒๖ ๓๒

๑  ครงการ
ร อ ล  ๕ ๒๖

                                       

 ร เ  น ุ ธ าสตร   ่ ๓ ๑  ร เ  น ุ ธ าสตร   ่ ๓ ๓
 ร เ  น ุ ธ าสตร   ่ ๓ ๔ งาน ร   า

รวมโครงการตามแผนพฒันาบคุลากรฯ 
จ านวน ๑๙ โครงการ (๔๕ กจิกรรม/หลกัสตูร)  
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๓.๒  กิจกรรมเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ที่ก าหนดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ แล้ว ยังได้ก าหนดโครงการและกิจกรรม 
ให้มีความสอดคล้องและยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่งนอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรที่ ได้ รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ส านักงานฯ จะต้องมีการด าเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้วน 
ตามกลยุทธ์แผนงานและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาฯ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึถอืผลงานเปน็หลกั 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบคุลากรให้มีความรูค้วามเขา้ใจ 
เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคต ิความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
เพ่ือการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน 

๑. จัดท ากิจกรรมเครอืข่ายจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องตามสายวิชาชพีและสอดคล้องกับ
ภาระงาน 
 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ 
๓. การจดัท าระบบการประกนัคณุภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
ส่งเสริมใหท้รัพยากรบุคคลเกดิการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

๔. ด าเนนิการปรับปรุงแผนการจดัการความรู้
ภายในส่วนราชการ 
๕. ด าเนินการพัฒนาระบบการสนับสนนุให้
บุคลากรเรียนรูด้้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ๖. การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ สง่เสรมิความเขม้แข็งดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัว่ทัง้องคก์รสง่เสรมิและ
สนบัสนนุใหท้รพัยากรบคุคลมคีณุธรรม จรยิธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ สรา้งกลไกและระบบในการ
ด าเนินงานเพื่อใหก้ารบังคบัใช้มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ 

๗. ด าเนนิการตามแผนพัฒนาระบบและกลไก 
ในการขับเคลื่อนการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กจิกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ สรา้งผูน้ าตน้แบบดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๘. การจัดท าหลกัเกณฑ์หรอืแนวทางเพื่อส่งเสริม
สนับสนนุให้ทรัพยากรบคุคลมีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย 

กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์และสื่อสารเพ่ือสนบัสนนุการ
ขับเคลือ่นตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๙. จัดท าโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การขบัเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
รัฐสภาและความโปรง่ใส 

ยทุธศาสตรท์ี ่๕ สง่เสรมิความเขม้แขง็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัว่ทัง้องคก์ร 
สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของทรพัยากรบคุคล 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ 

๑๐. ด าเนินการตามแผนสรา้งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้ง
ความสมัพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้บังคับบญัชาและ
ผู้ใต้บังคบับญัชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๑. จดัท าโครงการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ในการ
ท างาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสรา้งคา่นยิมทัศนคติทีด่ี ใหแ้ก่
บุคลากรโดยให้ค านึงถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
และความรับผดิชอบต่อสงัคม 

๑๒. จดัท ากิจกรรมเครือขา่ยจริยธรรมภายใน
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ยทุธศาสตรท์ี ่๖ สง่เสรมิความเขม้แขง็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัว่ทัง้องคก์รสง่เสรมิความเข้มแขง็
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัว่ทัง้องคก์รโดยกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพ่ือให้
มีทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัตงิานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๓. จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
ของบคุลากร (Functional Competency) 
หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรดา้นการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล" 
 

 
 ๓.๓ งบประมาณ 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้วงเงินงบประมาณ จ านวนรวม ๑๖,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
ดังนี้ 
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 ๑. โครงการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน ๑๖ โครงการ เบิกจ่ายจากบประมาณรายจ่ายอื่น 
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านกังานฯ โดยมีงบประมาณ
จ านวน ๙,๔๔๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โครงการพัฒนาทกัษะพืน้ฐานของบุคลากร (Basic Skill) ๔๖๓,๗๐๐ 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) ๑๕๑,๐๐๐ 
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional 

Competency) 
๖๘๒,๐๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๖,๐๐๐ 

๕. โครงการสง่ข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหนว่ยงานภายนอก ๑,๗๗๖,๕๐๐ 

๖. โครงการฝกึอบรมเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานด้านการเงนิ การคลัง ๘,๘๐๐ 
๗. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญตัิระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- 

๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ระดับต้น* - 

๙. โครงการเสรมิสร้างความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปน็นักกฎหมายนิติบญัญตัิ* - 

๑๐. โครงการพัฒนาองคค์วามรู ้ ๔๗๕,๐๐๐ 

๑๑. โครงการเสรมิสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคเีพื่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๓๙,๐๐๐ 

๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ 
ธรรมาภิบาล 

๙๕๐,๐๐๐ 

๑๔.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชนิีนาถ ๑๘๘,๙๐๐ 

๑๕. โครงการวนัแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day) ๑๙๐,๐๐๐ 
๑๖. โครงการรณรงคแ์ละสือ่สารเพ่ือสนบัสนนุการขบัเคลื่อนตามประมวล

จริยธรรมขา้ราชการรัฐสภาและความโปร่งใส 
๓๓๖,๑๐๐ 

รวม ๙,๔๔๗,๐๐๐ 

 * หมายเหตุ : ส าหรับโครงการที่ ๘ และโครงการที่ ๙ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอันเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านักงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒. โครงการด้านทุนการศึกษา จ านวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม  
ณ ต่างประเทศ โดยมีงบประมาณ จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 
๑. ทนุการศกึษา ประกอบดว้ย 
 ๑.๑ ทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอก ภายในประเทศ 
 ๑.๒ ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท ภายในประเทศ 

 ๑.๓ ทุนการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
๑,๙๖๐,๐๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๙๐๐,๐๐๐ 
๒๖๐,๐๐๐ 

๒. ทนุฝกึอบรม ประกอบดว้ย 
๒.๑ ทนุฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

สาธารณรัฐประชาชนจนี (ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี) 
๒.๒ การฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรูเ้ฉพาะด้าน ณ ตา่งประเทศ 

๘๔๐,๐๐๐ 
๕๖๐,๐๐๐ 
๒๘๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

  ๓. ด้านการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายอื่น 
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีงบประมาณจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 
 - การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
(ส าหรบัหลักสตูรฝกึอบรมภายนอกที่มกีารศึกษาดูงานตา่งประเทศ) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 ๔. ด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ จ านวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ โดยมีงบประมาณจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุสิภาไทยกับต่างประเทศ 
   - คณะที่ ๑  ณ ประเทศมาเลเซีย  
   - คณะที่ ๒  ณ ประเทศแคนาดา  
   - คณะที่ ๓  ณ ประเทศญีปุ่่น    

 
๓๕๘,๔๐๐ 
๕๗๖,๕๐๐ 

๑,๐๖๕,๑๐๐ 
รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๒

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๒

๒,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท  ร้อยละ ๑๗

๙,๔๔๗,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๕๙

 ้า  าร   อบร  ละ     า  ้า ท   าร    า

 ้า  าร    า   า      า  ระ ท  ้า  าร ล   ล  ย  ้ารา  าร     า  ระ ท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตัิการพัฒนาบคุลากร ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



กลุ่ม
เปา้หมาย

(คน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการพัฒนาทกัษะพ้ืนฐาน 2 กิจกรรม 463,700 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

ของบคุลากร (Basic Skill) ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำรับกำร ทรัพยำกรบคุคล

1.1 การพัฒนาทกัษะด้านภาษาเพ่ือเตรียม 3 คร้ัง 80 395,000 ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ อบรมมีควำมรู้

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น

 (๑) หลักสูตรภำษำอังกฤษส ำหรับกำรส่ือสำร 30

เพื่อประชำคมอำเซียน (Pre-intermediate 

English for ASEAN Community) ระดับต้น

 (๒) หลักสูตรภำษำอังกฤษส ำหรับกำรส่ือสำร 30

เพื่อประชำคมอำเซียน (Intermediate 

English for ASEAN Community ระดับกลำง

 (๓) หลักสูตรภำษำจีนกลำง 20

1.2 การพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คร้ัง 175 68,700

และการสื่อสาร

 (๑) หลักสูตรกำรพฒันำทกัษะด้ำนคอมพวิเตอร์

ที่จ ำเปน็ส ำหรับผู้ปฏบิติังำน

 - ส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ในเกณฑ์กำรเล่ือนระดับ

 (๒) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลด้วย Cloud

 Computing

 (๓) หลักสูตรกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ

ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ

แผนปฏบิัตกิารพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
จ านวน 

(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบผลผลิต ผลลัพธ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการตามประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิัญญัติ
กลยุทธ์ที ่๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใชห้ลักสมรรถนะ

แผนปฏบิติัการพฒันาบคุลากร ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 1



กลุ่ม
เปา้หมาย

(คน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
จ านวน 

(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบผลผลิต ผลลัพธ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 (๔) หลักสูตรกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้ำงส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนกำรลดใช้กระดำษ

 (๕) หลักสูตรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอำเซียน

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๓ หลักสูตร 151,000 ร้อยละ ๙๕ ๑. ร้อยละ 80 ส ำนักพฒันำ

ของบคุลากร (Core Competency) ของกลุ่มเปำ้หมำย ของกลุ่มเปำ้หมำย ทรัพยำกรบคุคล

 (2.๑) หลักสูตรกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคล 2 กิจกรรม 1,040 50,000 ได้เข้ำรับกำรพฒันำ มีสมรรถนะหลัก

ตำมสมรรถนะ และร่วมจัดท ำ ในโครงกำรพฒันำ ตำมที่องค์กร

 -  กิจกรรมกำรประเมินสมรรถนะ  IDP อยำ่งน้อย สมรรถนะหลักฯ คำดหวงั

 -  กิจกรรมกำรพฒันำบคุลำกรตำมแผน 30 คน ๒. ร้อยละ ๘๐ 
พฒันำรำยบคุคล (IDP) และแผนเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ ของผู้เข้ำรับกำร

 (2.๒) หลักสูตรกำรพฒันำบคุลำกรตำม 1 คร้ัง 27 51,000 อบรมมีควำมรู้

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำน ควำมเข้ำใจ

เลขำธกิำรวฒิุสภำ" ระดับต้น เพิ่มขึ้น

 - ส ำหรับผู้ครบประเมินป ี2561 - 2563

 (2.๓) หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ 1 คร้ัง 26 50,000

กำรด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ประจ ำปี 2559

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน ๓ หลักสูตร 682,000 ร้อยละ ๙๕ ๑. ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

ของบคุลากร (Functional Competency) ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม ทรัพยำกรบคุคล

 (3.๑) หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ๑ คร้ัง 26 127,000 ได้เข้ำรับกำรพฒันำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ด้ำนระบบงำนนิติบญัญัติ ระดับต้น ในโครงกำรพฒันำ เกี่ยวกับเร่ืองที่อบรม

 - ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร สมรรถนะเฉพำะงำนฯ เพิ่มขึ้น

และวทิยำกร ระดับปฏบิติักำร ๒. ร้อยละ ๘๐

 (3.๒) หลักสูตรกำรพฒันำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ ๒ กิจกรรม 60 175,000 ของผู้เข้ำรับกำร

ต ำรวจรัฐสภำของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ อบรมสำมำรถน ำ

แผนปฏบิติัการพฒันาบคุลากร ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 2



กลุ่ม
เปา้หมาย

(คน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
จ านวน 

(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบผลผลิต ผลลัพธ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑) หวัข้อกำรข่ำวกรองเพือ่กำรรักษำควำมปลอดภยั ควำมรู้ไปปรับใช้
 ๒) หวัข้อกำรพฒันำควำมรู้เชิงคุณภำพทำงด้ำน ในกำรปฏบิติังำนได้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฏบิติัหน้ำที่ในกำร
รักษำควำมปลอดภยัของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ
 - ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจรัฐสภำ และบคุลำกรที่เกี่ยวข้อง 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง
 (3.๓) หลักสูตรกำรพฒันำศักยภำพของ ๓ กิจกรรม 48 139,000
บคุลำกรด้ำนต่ำงประเทศใหเ้ปน็ไปตำม
มำตรฐำนสำกล
 ๑) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ 48
ประสบกำรณ์ด้ำนพธิกีำรทตู
 2) กิจกรรมกำรพฒันำศักยภำพของ 25
นักวิเทศสัมพันธ์ด้ำนกำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ

 3) กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนและแลกเปล่ียน 48
ประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงประเทศ
 -ส ำหรับบคุลำกรของส ำนักภำษำต่ำงประเทศ
และส ำนักกำรต่ำงประเทศ
 (3.๔) กำรสัมมนำทำงวชิำกำรและอบรม ๑ คร้ัง 35 25,000
เชิงปฏบิติักำรเพื่อพฒันำองค์ควำมรู้ทำงวชิำกำร 
ด้ำนกฎหมำยแก่บคุลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำร
วฒิุสภำ หวัข้อ "กำรพฒันำและเพิ่มประสิทธภิำพ
ส ำหรับผู้ปฏบิติังำนด้ำนนิติบญัญัติ
 - ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกรและวทิยำกร
ส ำนักกฎหมำย

แผนปฏบิติัการพฒันาบคุลากร ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 3
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 (3.๕) หลักสูตรกำรพฒันำบคุลำกรด้ำน ๑ คร้ัง 27 216,000

กำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล

 - ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักทรัพยำกรบคุคล
ส ำนักบริหำรงำนกลำง และส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคล

๔. โครงการพัฒนาขา้ราชที่ได้รับการบรรจใุหม่ 1 ครั้ง 30 86,000 ร้อยละ ๙๕ ข้ำรำชกำรทีอ่ยู่ระหว่ำง ส ำนักพฒันำ

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ของกลุ่มเปำ้หมำย กำรทดลองปฏบิติัหนำ้ที่ ทรัพยำกรบคุคล

 - กิจกรรมกำรสร้ำงวนิัย สร้ำงทมี ได้เข้ำรับกำรพฒันำ รำชกำรผ่ำนกำรประเมิน

และควำมสำมัคคี ในโครงกำรฯ ตำมกฎกำรทดลองฯ ดังนี้

๑) กจิกรรมกำรเรียนรู้

ด้วยตนเอง มผีลคะแนน

ไมน่อ้ยกว่ำ ร้อยละ ๖๐ 

๒) ร้อยละ 80

ของกลุ่มเปำ้หมำย

มีควำมพงึพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

๕. โครงการส่งบคุลากรไปศึกษา/อบรม 26 หลกัสตูร บคุลากร 1,776,500 บุคลำกรของส ำนักงำนฯ ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ
กับหน่วยงานภายนอก ของ ได้เข้ำรับกำรศึกษำ/ ของผู้เข้ำรับกำรอบรม ทรัพยำกรบคุคล

 ๕.1 หลักสูตรฯ ประจ ำปี ๖ หลักสูตร ส านักงานฯ 850,000 อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ได้จัดท ำรำยงำน

 ๕.๒ หลักสูตรกำรฝึกอบรมอื่นๆ ๒4 หลักสูตร 926,500 กบัหน่วยงำนภำยนอก ผลกำรศึกษำ/อบรม

จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ ในหลักสูตรต่ำงๆ

๓๐ หลักสูตร

๖. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 ครั้ง 100 8,800 ร้อยละ 95 ๑. ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

การปฏบิตัิงานด้านการเงนิ การคลัง ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม ทรัพยำกรบคุคล

ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
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เกี่ยวกับเร่ืองที่อบรม
เพิ่มขึ้น

๗. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการ 1 ครั้ง 6  - ร้อยละ 95 รำยงำนผลกำรปฏบิติังำน ส ำนักกฎหมำย
ปฏบิตัิงานด้านนิติบญัญตัิระหว่างส านักงาน ของกลุ่มเปำ้หมำย จำกส ำนักงำน
เลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานคณะกรรมการ ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

กฤษฎกีา อย่ำงน้อย ๖ ฉบบั
๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ 1 ครั้ง 30 110,000 ร้อยละ 95 ๑. ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ
นักกฎหมาย ระดับต้น ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม ทรัพยำกรบคุคล

ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับเร่ืองที่อบรม

เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปปรับใช้

ในกำรปฏบิติังำนได้
๙. โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือเตรียม 1 ครั้ง 216 83,000 ร้อยละ 95 ๑. ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ
ความพร้อมในการเปน็นักกฎหมายนิติบญัญตัิ ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม ทรัพยำกรบคุคล
หวัข้อ “กำรประชุมเชิงปฏบิติักำรเพื่อ ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
แลกเปล่ียนควำมรู้ด้ำนระบบงำนนิติบญัญัติ” เกี่ยวกับเร่ืองที่อบรม

เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปปรับใช้

ในกำรปฏบิติังำนได้

แผนปฏบิติัการพฒันาบคุลากร ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 5
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๑๐. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ 3 กิจกรรม ข้าราชการ 475,000 องค์ควำมรู้ที่จ ำเปน็ ร้อยละ ๖๐ ส ำนักพฒันำ

การเรียนรู้ ของ ต่อกำรปฏบิติังำน ของกลุ่มเปำ้หมำย ทรัพยำกรบคุคล

 (๑) กิจกรรมกำรจัดอบรมกำรเสริมสร้ำงควำม  1 คร้ัง ส านักงานฯ 54,000 ของส ำนักงำนฯ ขององค์ควำมรู้ 

เข้มแข็งใหก้ับทมีงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team) อย่ำงน้อย ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับ

 (๒) กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำม 1 คร้ัง 286,000 ๓ องค์ควำมรู้ ไปใช้ในกำรปฏบิติังำน

เข้มแข็งใหก้ับทมีงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)

 (๓) กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 1 คร้ัง 135,000

๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ๗ ทนุ ข้าราชการ 2,800,000 ส ำนักงำนฯ จัดท ำ ส ำนักงำนฯ จัดสรรทุน ส ำนักพฒันำ

อย่างต่อเน่ือง ของ กรอบแนวทำงในกำร กำรศึกษำ/ทุนฝึกอบรม ทรัพยำกรบคุคล

  - ทนุกำรศึกษำระดับปริญญำโท ๕ ทนุ ส านักงานฯ จัดสรรทุนกำรศึกษำ ให้แก่ข้ำรำชกำรเพื่อ

ภำยในประเทศ ที่สอดคล้องและเป็น ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท

  - ทนุกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ๑ ทนุ ประโยชน์ต่อส ำนักงำนฯ ปริญญำเอก หรือทุน

ภำยในประเทศ จ ำนวน ๑ ฉบับ ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ

  - ทนุฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ๑ ทนุ จ ำนวน ๗ ทุน

๑๒. โครงการพัฒนาบคุลากรของส านักงาน 6 คร้ัง ข้าราชการ 2,000,000 ขำ้รำชกำรส ำนักงำนฯ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ส ำนักพฒันำ

เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ของ ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จัดท ำเอกสำรรำยงำนผล ทรัพยำกรบคุคล

    - กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำร ส านักงานฯ จ ำนวน ๖ คร้ัง กำรแลกเปล่ียน 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ (ส ำหรับหลักสูตร เยือน ศึกษำดูงำน 

ฝึกอบรมภำยนอกที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ) ณ ต่ำงประเทศ

จ ำนวน 6 ฉบบั

กลยุทธ์ที ่ ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
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๑๓. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงาน ๓ คร้ัง ข้าราชการ 2,000,000 ขำ้รำชกำรส ำนักงำนฯ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ส ำนักพฒันำ
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ของ ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จัดท ำเอกสำรรำยงำน ทรัพยำกรบคุคล

ส านักงานฯ จ ำนวน ๓ คร้ัง ผลกำรแลกเปล่ียนฯ
ณ ต่ำงประเทศ
จ ำนวน ๓ ฉบบั

๑๔. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ๒ กิจกรรม 880 4,000,000 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ของ ส ำนักพฒันำ

ในการท างาน ของกลุ่มเปำ้หมำย ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทรัพยำกรบคุคล

 (๑) กิจกรรมกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน ๑ คร้ัง 30 500,000 ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพงึพอใจ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ต่อโครงกำรฯ

 - ส ำหรับผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ
 (๒) กจิกรรมกำรสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงสัมพันธภำพ ๑ คร้ัง 850 3,500,000

และกำรท ำงำนเปน็ทมี 

๑๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี 2 กิจกรรม 450 139,000 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ของ ส ำนักพฒันำ

เพ่ือประสิทธิผลในการปฏบิตัิงาน ของกลุ่มเปำ้หมำย ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทรัพยำกรบคุคล

  (๑) กิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำพเพื่อเพิ่ม ๑ คร้ัง 50 39,000 ได้เข้ำร่วม มีควำมพงึพอใจ

ประสิทธภิำพในกำรปฏบิติัรำชกำร โครงกำรฯ ต่อโครงกำรฯ

  ๒) กิจกรรมเชื่อมสัมพนัธแ์ละควำมสำมัคคีเพื่อ ๑ คร้ัง 400 100,000

ประสิทธผิลในกำรปฏบิติังำน

๑๖. โครงการพัฒนาบคุลากรตามประมวล 6 กิจกรรม บคุลากรของ 950,000 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภบิาล ส านักงานฯ ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทรัพยำกรบคุคล

 (๑) หลักสูตรกำรพฒันำตำมประมวลจริยธรรม ๑ คร้ัง 23 40,000 ได้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ข้ำรำชกำรรัฐสภำและธรรมำภบิำล พฒันำบคุลำกร หรือมีควำมพงึพอใจ

ตำมประมวลฯ ต่อกำรเขำ้ร่วมโครงกำรฯ

กลยุทธ์ที ่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน
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 (๒) กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ ๔ คร้ัง ๒๐๐ 100,000 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กร ของกลุ่มเปำ้หมำย ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

 (๓) กิจกรรมเครือข่ำยจริยธรรมภำยใน 1 คร้ัง 53 130,000 ได้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ พฒันำบคุลำกรตำม หรือมีควำมพงึพอใจ

 (4) สร้ำงแนวร่วมขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมโปร่งใส ๑ คร้ัง ๒๐๐ 350,000 ประมวลจริยธรรม ต่อกำรเขำ้ร่วมโครงกำรฯ

 (๕) สัมมนำจัดท ำแผนปฏบิติักำรเครือข่ำย 1 คร้ัง ๕๐ 140,000 ข้ำรำชกำรรัฐสภำ และได้ประพฤติปฏิบัติตน

ภำยในองค์กรเพื่อกำรขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ ตำมประมวลจริยธรรม

คุณธรรมและควำมโปร่งใส ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

 (6) กำรพฒันำแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1 คร้ัง บคุลำกรของ 190,000 มีบทเรียน ข้ำรำชกำรได้เข้ำใช้

      - หลักสูตรประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร ส ำนักงำนฯ อิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ในกำร

รัฐสภำ (e-Learning) จ ำนวน ๑ บทเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง

๑๗. โครงการวันแหง่คุณธรรม (Morality & ๑ คร้ัง 200 190,000 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

Ethics Day) ของกลุ่มเปำ้หมำย ของกลุ่มเปำ้หมำย ทรัพยำกรบคุคล

ได้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพงึพอใจต่อ

วนัแหง่คุณธรรมฯ กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

๑๘. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ๔ กิจกรรม บคุลากรของ 188,900 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส านักงานฯ ของกลุ่มเปำ้หมำย ของกลุ่มเปำ้หมำย ทรัพยำกรบคุคล

 (๑) บวช/ปฏบิติัธรรมถวำยเปน็พระรำชกุศล ๑ คร้ัง 36,000 ได้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพงึพอใจต่อ

แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เฉลิมพระเกียรติฯ กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

 (๒) ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำส ๑ คร้ัง 17,900

วนัเฉลิมพระชนมพรรษำมหำรำชินี

 (๓) จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ ๑ คร้ัง 24,000

แม่แหง่แผ่นดิน
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 (๔) สืบสำนพระรำชปณิธำนแม่แหง่แผ่นดิน ๑ คร้ัง 111,000

ด้วยจิตอำสำร่วมท ำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน

๑๙. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 4 กิจกรรม 336,100 ร้อยละ 95 ร้อยละ ๘๐ ส ำนักพฒันำ

การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม ของกลุ่มเปำ้หมำย  ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ทรัพยำกรบคุคล

ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รับทรำบเกี่ยวกับ

 (๑) กิจกรรมสัมมนำชี้แจงแผนคุณธรรมและ ๑ คร้ัง 100 80,200 กำรรณรงค์และส่ือสำร

ควำมโปร่งใส เพื่อสนับสนุนกำร

 (๒) กิจกรรมยกย่องบคุลำกรที่ยึดมั่นและปฏบิติั ๒ ครั้ง บุคลากรที่ผ่าน 80,000 ขับเคล่ือนตำม

ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ การคัดเลอืก ประมวลจริยธรรม

     (๒.๑) กิจกรรมค้นหำคนดี 1 คร้ัง 6,000

     (๒.๒) กิจกรรมกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ 1 คร้ัง 74,000

บคุลำกรผู้ยึดมั่นและปฏบิติัตำมประมวลจริยธรรม

 (๓) กิจกรรมเผยแพร่ประมวลจริยธรรมร่วมกับ ๒ คร้ัง บคุลำกรของ 80,800

เครือข่ำยภำยนอก ส ำนักงำนฯ

 (๔) กิจกรรมรณรงค์และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ๓ ครั้ง 800 95,100

ในกำรปฏบิติัตนตำมหลัก ข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน

 (๔.๑) ถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยสัตย์ 1 คร้ัง 300 35,000

ปฏญิำณแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

  (๔.๒) รณรงค์รู้รักสำมัคคีร่วมท ำดีเพือ่ศำสนำและสังคม 1 คร้ัง 250 15,500

 (๔.๓) อนุรักษ์วฒันธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชำติ 1 คร้ัง 250 44,600

งานประจ า
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