แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คํานํา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของสํ า นั ก งานฯไปสู่ เป้ าหมาย และสนองตอบความต้ อ งการของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
และประชาชน ดั งนั้ น บุ ค ลากรของสํานั ก งานฯ จึงต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะ
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ได้ จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ านั ก งานฯ เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ก ารบู รณาการร่วมกั บ แผนงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานฯ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย
ในปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนด
โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ จํานวน ๒๔ โครงการ และ ๑ โครงการ
งานประจํา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครอบคลุมทุกประเภท และ
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานฯ
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สารบัญ

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

หน้า
บทนํา
๑
หลักการและเหตุผล
๑
วัตถุประสงค์
๑
ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๓
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment)
๔
- แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ ๖
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
- แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗
- มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
๙
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้อง
๑๒
กับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
๑๕
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน
๑๕
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๖
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๗
โครงการและกิจกรรมตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๒
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานฯ
๒๒
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๖
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แผนภาพแสดงความสอดคล้องของโครงการและกิจกรรม
๒๗
งบประมาณ
๒๘
การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
๓๑
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๒
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ๔๐
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตารางสรุปความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
๔๐
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทที่ ๑
บทนํา
๑.หลักการและเหตุผล
สํ านั ก งานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภาเป็ น หน่ วยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานด้ าน
นิติบัญญัติของชาติ ได้กําหนดทิศทางขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับ
จากสมาชิกวุฒิ สภาและประชาชนซึ่งบุคลากรของสํานักงานฯ เป็ นทรัพยากรสําคัญ ที่จะช่วยในการ
ผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งในการพั ฒ นาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน อันจะส่งผลให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของสํานักงานฯ ในการปฏิบัติ
ภารกิ จ สนั บ สนุ น งานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
ต่อประเทศชาติและประชาชน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งและยึ ด โยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพื่ อ ใช้ ในการวางกรอบการพั ฒ นาข้ า ราชการของสํ า นั ก งานฯให้ มี ความ
ครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็นและความต้องการขององค์กร ตลอดจนบุคลากรของสํานักงานฯ
ซึ่งได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ครอบคลุมข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ ข้าราชการระดับปฏิบัติ ผู้บังคับบัญ ชากลุ่มงาน จนถึงระดับผู้บริหาร เพื่ อพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรม การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยทาง
ร่ างกายและจิ ต ใจ เพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากร ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีจริยธรรมมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเงื่อนไข
สําคัญต่อการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร
ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๒. เพื่อพัฒ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๓ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม โดยยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
๑

๓. ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับสูง
๑. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. สนั บ สนุ น งบประมาณที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
ผู้บังคับบัญชาในสายงาน
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง และมีมาตรการกระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คําปรึกษา คําแนะนําและ
พิจารณาว่าบุคคลใครควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมด้านใด และดําเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นความสําคัญของการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
๔. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา แสดงความคิดเห็นหรือนําความรู้ที่ได้
รับมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามสมควร
บุคลากร
๑. บุคลากรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
๒. บุคลากรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับการฝึกอบรมและพัฒนา
๓. บุคลากรต้องให้ความสนใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
๔. บุคลากรเป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ มีแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการพัฒ นาบุคลากร ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุน
ยุท ธศาสตร์ของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา และยุ ท ธศาสตร์การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของส่ วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
๔.๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔.๓ บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือหลัก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่ างเต็ มศั กยภาพและเป็ นกลไกสํ าคั ญเพื่ อขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ของสํ านั กงานฯ ให้ บรรลุ เป้ าหมาย
ที่กําหนด

๒

บทที่ ๒
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ
ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ เพื่อให้แผนพัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกับแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานฯ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองของไทยในปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่ได้จัดทําขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ฯ สําหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในสํานักงานฯ ทุกหน่วยงาน
ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์
โดยข้ อมู ลที่ นํ ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่ อจัดทํ าแผนการพั ฒนาบุ คลากร สํานั กงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
๓. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
- แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔
- มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๕. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา
- ความต้องการของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
๖. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน
๗. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓

สภาพแวดล้อมภายนอก
(External Environment)
สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
(macro-environment)
- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- สังคม วัฒนธรรม
- เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค
(micro-environment)
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(Internal Organization Environment)

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ในวงงานนิติบัญญัติ

มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- โครงการ กิจกรรม
- งบประมาณประจําปี
- กระบวนการดําเนินงานตามแผน
- การประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
- การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร
- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- แผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา
- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
สํานั ก งานเลขาธิการวุฒิ ส ภาได้ จัด ทํ าแผนยุท ธศาสตร์ สํ าหรับ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และการติ ด ตามประเมิ น ผลของสํ านั ก งานเลขาธิ การวุฒิ ส ภาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ซึ่งยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ดังกล่าวได้กําหนดให้การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
คือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ซึ่งมีเป้าประสงค์
หลักคือ บุ คลากรมี ศั กยภาพและสามารถปฏิ บั ติ งานได้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของสมาชิกวุฒิ สภา
๔

และประชาชน ซึ่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนด
โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลักดัน
ความสําเร็จตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ได้
โดยแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก (Core Values) ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
พันธกิจ (Mission)
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
๓. พัฒนาบุคลากรให้มศี ักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลัก
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์
และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลัก
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึง
ได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 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
๕

๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. จิตบริการ
๔. โปร่งใส สุจริต
๕. การทํางานเป็นทีม
๖. ไม่เลือกปฏิบัติ
ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้มีการพิ จารณากําหนดโครงการและกิจกรรมที่ สอดคล้องและสนับสนุนความสําเร็จของวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรที่สํานัก
ต่างๆ รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์และโครงการงานประจําซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยกําหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
๑. ระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งและส่ ง เสริ ม ให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ข องส่ ว น
ราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส ทันสมัย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน้ น การสร้างวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ยึ ด ถื อ ผลงานเป็ น หลั ก มี ค วามคล่ อ งตั ว ยื ด หยุ่ น
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
๒ บุ คลากรเป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ยึ ด มั่ น ต่ อ จรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทํางาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร โดยกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบ
๖

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงพิจารณาถึงความสอดคล้องและสนับสนุนความสําเร็จของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่กําหนด ซึ่งโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ ที่กําหนด มีความสอดคล้องกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถือผลงานเป็นหลัก ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุข
ในการทํ างาน มีค วามรักและความผูก พั น ต่ อ องค์ กร ตลอดจนมี การพั ฒ นานั กทรัพ ยากรบุ คคลเพื่ อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ
๓. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓.๑ แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภาในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน
นิติบัญญัติให้แก่วุฒิสภาทั้งในด้านวิชาการ ด้านการประชุม และการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นมืออาชีพ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการ
รวมตั วเป็ น ประชาคมอาเซี ย น กอปรกั บ นโยบายของผู้ บ ริห ารที่ ให้ ค วามสํ าคัญ กั บ บทบาทของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นําไปสู่การกําหนดแนวทาง
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํานั ก งานฯ โดยมุ่งเน้ น การส่งเสริม ให้ บุ ค ลากรของสํ านั กงานเลขาธิก าร
วุ ฒิ ส ภามี ค วามตระหนั ก รู้ เ รื่ อ งอาเซี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และมี ทั ก ษะความพร้ อ มในการทํ า งานทุ ก ด้ า น
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่
๑. เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและ
การทํางานด้านต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
๒. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ฐานข้อมูลของรัฐสภาไทย รวมทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
รัฐสภาและข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียน
๓. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการของรัฐสภาประเทศสมาชิก
อาเซียน
โดยกําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่ อ รองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มาตรการที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ฐานข้อมูลของรัฐสภาไทยและความรู้เกี่ยวกับ
รัฐสภาและข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียน
มาตรการที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
จากมาตรการเตรียมความพร้อมฯ ดังกล่าว แผนพั ฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการ
๗

ดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ เพื่ อให้มีการบูรณาการ
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๒ แผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพื่อให้บุคลากร
มีความสุขและความสมดุลในชีวิตการทํางาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ตามแนวทาง Happy 8 ซึ่งสอดคล้องกับ
การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพจิตและพลังทางปัญญา
กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตน
กลยุทธ์ที่ ๖ การเสริมสร้างครอบครัวมีสุข
กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสร้างรายได้และการออม
กลยุทธ์ที่ ๘ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
กลยุทธ์ที่ ๙ การสร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้มีการพิจารณากําหนดโครงการและกิจกรรมที่ความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการดําเนินการตามแผน
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ตามแผนสร้างเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
๓.๓ แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ได้จัดทํายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้าราชการรัฐสภามีพฤติกรรมหรือปฏิบัติได้
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และการใช้ กลไกและระบบการบั งคั บใช้ประมวลจริยธรรม
เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่กําหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวางระเบียบ แนวทาง หรือมาตรการที่จําเป็นแก่การใช้บังคับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้าราชการระดับผู้บริหาร
และระดับผู้บังคับบัญชาของสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน จะต้องให้ความสําคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี
พฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการ
๘

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ นอกจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แล้ว จะต้องให้ความสําคัญในการ
พัฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งแผนพัฒ นาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และสอดคล้องสนับ สนุน ยุทธศาสตร์การขับ เคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจการให้ข้าราชการรัฐสภามีความรู้
ความเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และระเบียบ แนวทาง หรือมาตรการต่างๆ ในการใช้
บังคับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และเป็น การส่งเสริมสนับ สนุ นและการดําเนินการต่างๆ
เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เช่น การรณรงค์
ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งการยกย่องบุคลากรที่ยึด
มั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้กําหนดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งประเภทบริหาร อํานวยการ
วิชาการ และทั่วไป และจําแนกสายงานและระดับตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามลักษณะงาน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ทั้งนี้ ในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
๑. กลุ่มเป้าหมายของข้าราชการในการพัฒนา - กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ
จะครอบคลุมบุคลากรทั้ง ๔ ประเภทตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒ นาที่สอดคล้องต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งที่ได้กําหนดไว้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ประกอบด้วย
- ข้ า ราชการประเภทตํ า แหน่ ง บริ ห ารและอํ า นวยการ ได้ แ ก่ ด้ า นแผนงาน ด้ า นการ
บริหารงาน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
- ข้ าราชการประเภทตํ าแหน่ งวิชาการและทั่ วไป ได้ แก่ ด้ านปฏิ บั ติ การ ด้ านการวางแผน
ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ
๓. ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง - พิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับ ความรู้ค วามสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จําเป็ น สําหรับ ตํ าแหน่ งที่ กําหนดไว้ต ามมาตรฐาน
กํ าหนดตํ าแหน่ ง ประกอบด้ ว ย มี ค วามรู้ค วามสามารถที่ จํ าเป็ น สํ าหรับ การปฏิ บั ติ งานในตํ า แหน่ ง
มีทั กษะที่ จําเป็ น สําหรับ การปฏิ บั ติ งานในตํ าแหน่ ง และมี สมรรถนะที่ จําเป็ น สําหรับ การปฏิ บั ติงาน
ในตําแหน่ง ซึ่งรายละเอียดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๙

จะมีการกําหนดไว้ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญ (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
เป็นการกําหนดระดับของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับข้าราชการ
รั ฐ สภาสามั ญ ในแต่ ล ะประเภทตํ า แหน่ ง ซึ่ ง ข้ า ราชการของสํ า นั ก งานฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) กําหนด ดังนี้
๒.๒.๑ มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภททั่วไป
วิชาการ อํานวยการ และบริหาร ประกอบด้วย
๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒) ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
๒.๒.๒ มาตรฐานด้านทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ
อํานวยการ และบริหาร ประกอบด้วย
๑) การใช้คอมพิวเตอร์
๒) การใช้ภาษาอังกฤษ
๓) การคํานวณ
๔) การจัดการข้อมูล
๒.๒.๓ มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทางการบริหาร ๓) สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสําหรับตําแหน่งประเภทบริหาร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก
๒) สมรรถนะทางการบริหาร
๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕ สมรรถนะ ได้แก่
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) บริการที่ดี
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔) การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕) การทํางานเป็นทีม
๒) สมรรถนะทางการบริ ห าร (Management Competency) ของส่ ว นราชการสั ง กั ด
รัฐสภา ๖ สมรรถนะ ได้แก่
๑) สภาวะผู้นํา
๒) วิสัยทัศน์
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
๕) การควบคุมตนเอง
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน
โดยกําหนดให้ ข้าราชการตําแหน่ งประเภทบริห าร และอํานวยการ จะต้อ งมีสมรรถนะ
ทางการบริหารทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่าว และข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
จะต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และศักยภาพ
เพื่อนําการปรับเปลี่ยน
๑๐

๓) สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ (Functional Competency) - เป็ น การ
กําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับตําแหน่ง
ดั งนั้ น แผนพั ฒนาบุ คลากรของสํ านั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จะต้ องสอดคล้ องต่ อการพั ฒนาความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ที่ จําเป็ น สํ าหรับ ตํ าแหน่ ง
ข้าราชการรัฐสภาสามั ญ ดังกล่าว โดยนํ ารายละเอียดของความรู้ ทั กษะ สมรรถนะตามมาตรฐานที่
กําหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง มาเป็นข้อมูลในการกําหนดโครงการพัฒนาข้าราชการ
ในแต่ละประเภท ระดับ และสายงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒ นาบุคลากรให้มี
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กําหนดได้ โดยมีแนวทาง ดังนี้
๑. มาตรฐานความรู้ความสามารถที่ จํ าเป็ น สํ าหรับ การปฏิ บั ติ งาน - เป็ น การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละตําแหน่งงานและ
ระดั บ ชั้ น งาน เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ที่ เ หมาะสม สามารถปฏิ บั ติ ง าน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่จําเป็นในงานดังกล่าว ประกอบด้วย
การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํานักงานฯ จัดขึ้นเอง ได้แก่ การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงานตามความต้องการและจําเป็นของหน่วยงานในสํานักงานฯ และโครงการส่งข้าราชการไป
ศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการส่งข้าราชการไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความจําเป็นของข้าราชการในแต่ละ
ตําแหน่งและสายงาน
๒. มาตรฐานด้านทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน - เป็นการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการให้ได้ตามมาตรฐานที่ ก.ร. กําหนด ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณ และการจัดการ
ข้อมูล เพื่อให้ ข้าราชการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน - เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะ ซึ่งในปัจจุบัน
สํานักงานฯ มีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการด้านประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญ ญั ติ และการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ ของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีการประเมิน ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยผลจากการประเมินสมรรถนะดังกล่าว จะนํามาพิจารณาการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งผู้ที่
มีผลการประเมินสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒ นา จะมีการจัดทําแผนพัฒ นารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ได้รับการพัฒนา มีการหารือร่วมกันในการกําหนด
กิจกรรมในการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการมีสมรรถนะได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
๕. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕.๑ ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา
๑๑

ประมวลและวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา โดยใช้ข้อมูลจากผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ซึ่งสํารวจโดยสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิ จการบ้ านเมื องที่ ดี โดยมี ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายในการสํ า รวจฯ ซึ่ ง มี ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา ที่เกี่ยวข้องกับการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสํานักงานฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้
ประเด็น
ด้านการปฏิบัติงาน
สนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ

ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. ควรพัฒนาปรับปรุงให้มีการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อนําเสนอ
สมาชิกวุฒิสภา
๒. งานด้านบริการข้อมูล จะต้องถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว
๓. ศักยภาพ/ความสอดคล้องกับความต้องการ เจ้าหน้าที่บางคนมีความรู้
ไม่ตรงกับสายงานกับคณะกรรมาธิการด้านที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ประจําในการสนับสนุนการดําเนินงานความรู้ทางวิชาการ รวมถึง
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคณะกรรมาธิการ จึงควรปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะระดับผู้บริหารควร
ต้องรอบรู้มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และควรกลั่นกรองงานก่อน
ที่จะถึงสมาชิกรัฐสภา
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรเพิ่ม
ผู้ชํานาญงานที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้เพิ่มมากขึ้น
๕. บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่องค์กรมี เช่น คณะกรรมการ
บริหารเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา (คบง.รส.) การออกระเบียบเพื่อรองรับการดําเนินงานจึงไม่ครอบคลุม
อํานาจหน้าที่ตามที่องค์กรมี ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ทราบและเข้าใจให้
ทั่วถึง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพร้อมใช้งานของระเบียบให้ครบถ้วนตาม
เจตนารมณ์ เป็นต้น
๑. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านกฎหมาย
๒. ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
๓. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ โดยเฉพาะบุคลากรประจํากรรมาธิการควร
มาจากสายงานนั้นๆ และควรนําบุคลากรภายนอกมาเสริมทักษะและองค์
ความรู้ใหม่ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๔. สําหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ๆ ต้องการให้มีการสอนงาน เพื่อให้เกิดทักษะ
เนื่องจากบางครั้งข้อมูล เนื้อหาที่ส่งมาให้ไม่ตรงกับความต้องการ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การฝึกอบรมหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรรัฐสภา
๖. ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาต่ออย่างเต็มที่

๑๒

ประเด็น
ด้านพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ด้านระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. ควรพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล้าแสดงความ
คิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจากบางครั้งยังมีความเกรงใจต่อสมาชิกวุฒิสภา
๒. ควรพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น และให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบให้บริการโดยองค์รวม
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นตัวของตัวเอง
๔. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านการสร้างจิตใจให้บริการและการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เช่น การทักทาย ควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๕ มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา
๖. มีความคาดหวังให้เจ้าหน้าที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทํางานไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับนักการเมืองที่จากการเลือกตั้ง
๗. ขอให้คํานึงคํานึงถึงบทบาทและหน้าที่ ให้ทุกฝ่ายทํางานไปในทางเดียวกัน
สัมพันธ์กันและมีพันธกิจไปในทิศทางที่ชัดเจน
๑. ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และควรทําการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการพัฒนา
บุคลากร และการพัฒนาองค์กร
๒. เจ้าหน้าที่รัฐสภาต้องมีขวัญและกําลังใจที่ดีจากผู้บังคับบัญชาและควร
ได้รับความเป็นธรรม มีโอกาสก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ

จากข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะดั งกล่ าวสรุป ได้ ว่ า สมาชิ ก วุฒิ ส ภาต้ อ งการให้ บุ ค ลากรของ
สํ า นั ก งานฯ ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ ทั้ ง ในระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ โดยเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น สามารถนําเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการ
สนับสนุนงานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ แก่สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ รวมทั้งจะต้องกล้า
แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ตลอดจนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ การฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา จะนําไปใช้เป็นข้อมูลใน
การกําหนดกลยุทธ์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาบุคลากรของสํานักงานฯให้
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕.๒ ความต้องการของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประมวลและวิ เคราะห์ โดยใช้ ข้ อมู ลจากผลการสํ ารวจความพึ งพอใจของบุ คลากรต่ อการพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผลการสํารวจและข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตําแหน่งประเภทบริหาร อํานวยการ วิชาการ และทั่วไป จํานวน ๕๕๗ คน เพื่อสํารวจความพึงพอใจฯ
๔ ด้ า น ได้ แ ก่ ๑) ด้ านการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
๒) ด้ า นการสื่ อ สารด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ๓) ด้ า นกิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
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และ ๔) ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจากผลการสํารวจพบว่า ความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ คิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๘๐
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยสรุปว่า สํานักงานฯ ควรพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของบุคลากรมากขึ้น มุ่งเน้นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ โดยควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนล่วงหน้าอย่างสม่ําเสมอในทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อผู้ที่จะได้รับการพัฒนาวางแผนการทํางาน
และการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วย
พัฒนาศักยภาพของตนที่จะนํามาซึ่งความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ควรเพิ่มการ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น
เพื่อให้บุคลากรได้นําความรู้มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร
ในองค์กรและตระหนักถึงการให้ความสําคัญต่อบุคลากรของสํานักงานฯ อันจะนํามาสู่ความผูกพันต่อ
องค์กรและนําความรู้ที่ได้มานั้นมาสนับสนุนภารกิจขององค์กรด้วยความทุ่มเท
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ โดยควรเร่งพัฒนาความพึงพอใจในประเด็นที่มีระดับความพึง
พอใจน้อยเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ซึ่งประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ๓ ลําดับแรก ที่ควรพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
ประเด็นที่ควรเร่งพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
- เป็นประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย ๓.๓๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖)
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นประเด็นที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงคาดหวังและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดําเนินงานมากกว่าในประเด็นอื่น
๒. จํานวนและระยะเวลาของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและสัมมนา มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๒)

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรพิจารณา
แนวทางในการสนับสนุนทุนการศึกษาและจัดทํา
แผนการจัดสรรทุนการศึกษาของสํานักงานฯ
โดยศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการจัดสรร
ทุนอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของ
สํานักงานฯ และบุคลากรมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ควร
เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ ทัศนคติ
ที่ดี เกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรที่ระบุ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน จัดทําเป็นปฏิทินการพัฒนาและฝึกอบรม
ในแต่ละเดือน และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรรับทราบล่วงหน้า
รวมทั้ง พิจารณาการจัดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมให้เหมาะสม ลดความ
ซ้ําซ้อนในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๑๔

ประเด็นที่ควรเร่งพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ของการพัฒนา ซึ่งสามารถตอบสนองความจําเป็น
ของสํานักงานฯ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร และพิจารณาการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมในวันและเวลาที่เหมาะสมและมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือชีวิตส่วนตัว
ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
- ควรพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากร
๓. การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๔ พัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบวิธีที่
หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘)
หลากหลาย โดยไม่จําเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น สามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
ต้องการได้ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
e-Learning เป็นต้น
ทั้งนี้ สํานักงานฯ จะต้องดําเนินการพัฒนา
ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อเป็นการเตรียมช่องทางและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่หลากหลายให้บุคลากรสามารถเลือกสื่อ สําหรับ
การเรียนรู้ได้ตรงกับความสนใจและเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะทําให้
บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
๖. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน
๖.๑ สถานการณ์การเมืองไทย
ด้ ว ยประเทศไทยได้ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ทําการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองประเทศเมื่อ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ
ประกาศให้ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ สิ้ น สุ ด ลง โดยการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีเจตนารมณ์ เพื่อจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน
นิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่ภาวะ
ปกติ รวมทั้งจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่ในการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆ และให้มี
การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม
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ภายใต้รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่วคราว) พุ ท ธศักราช ๒๕๕๗ บั ญ ญั ติให้ มี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และอํานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับภารกิจของสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ จากบทบาทหน้ า ที่ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานฯ จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนบทบาท และลักษณะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สํานักงานฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๖.๒ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่ง
ส่งผลกระทบกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐต้องมีการปรับตัวและดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลได้สั่งการให้สํานักงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของส่วน
ราชการ และรัฐวิสากิจ โดยกําหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภายในไตรมาสแรกของปี เพื่อช่วยใน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสั่งห้ามปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานหรือโครงการข้าม
ประเภทโครงแผนงานหรือโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต้อง
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด รวมทั้งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ต้องมีปรับเปลี่ยน
และจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงการดําเนินการในเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณในการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลของสํ านั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา ในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ด้ วย ดั งนั้ น ในการดํ าเนิ น กิจกรรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ คลากรของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องคํานึงถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการของคณะรัฐมนตรีที่
กําหนด อันจะส่งผลให้ ส่วนราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการพั ฒ นา
บุคลากรให้สอดคล้องต่อไป
๖.๓ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการประเทศ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ การปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและ
เพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ขณะเดี ยวกั น จําเป็ น ต้ อ งสร้างความพร้อ มสํ าหรับ เชื่ อ มโยงด้ านกายภาพทั้ งโครงสร้างพื้ น ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค มีกฎกติกา
ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้ ทั้งในด้าน
การเปิดเสรีของการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การบริการ ซึ่งส่งผลให้
การแข่งขันระหว่างองค์การเพิ่มสูงขึ้น และบุคลากรในองค์การมีการแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของวุฒิสภาได้มี
๑๖

การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้คําขวัญ วุฒิสภาก้าวไกลนําพลเมืองไทยสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้และจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
๗. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้นํามาพิจารณาในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วย
๗.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตราที่ ๕๕ กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดําเนินการให้มี
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ
รวมทั้ ง มาตรา ๕๙ ให้ ผู้บังคับบั ญ ชามีหน้าที่ป ระเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ร. กําหนด ซึ่งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย
ดั งนั้ น สํ า นั ก งานฯ จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การพั ฒ นาข้ า ราชการอย่ างเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ได้รับการพัฒ นาที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร และมี
คุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน รวมทั้งขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะ
๗.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กํ าหนดให้ ส่ วนราชการสั งกั ด รัฐ สภา ดํ าเนิ น การพั ฒ นา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เป็นการดําเนินการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
๓ กระบวนการ ได้แก่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งนี้ให้ดําเนินการพัฒนา
ข้าราชการฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งกําหนด
ระยะเวลา ๖ เดือน และให้นําผลการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลอง
๑๗

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้น การพัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งเป็น
การพัฒนาข้าราชการตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องดําเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สอดคล้องกับ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. พั ฒ นาบุ คลากรให้ ส อดคล้ องกับ บทบาทภารกิจ นโยบายและยุท ธศาสตร์ของสํานั กงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั งกั ด รัฐ สภา รวมทั้ ง
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมืออาชีพ
๓. พัฒนาบุคลกรเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕. พั ฒ นาและส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ปฏิ บั ติ ต นตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๖. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และเสริม สร้างแรงจูงใจในการทํ างานของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บุ คลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร
โดยแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํานั กงานเลขาธิก ารวุฒิ สภาดังกล่ าว ประกอบด้วย
วิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Activities) ที่หลากหลาย
ซึ่งสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของสํานักงานฯ ในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กับบทบาทภารกิจ นโยบายและ
โดยพิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
วุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหาร
- บทบาทภารกิจ อํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
- นโยบายของผู้บริหาร
รัฐสภา รวมทั้ง สถานการณ์ความ
- ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งบุคลากรของสํานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
- สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น
สภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
๑๘

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมืออาชีพ

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Human Resource
Based-Competency) โดยดําเนินการ ดังนี้
๑) ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรการฝึกอบรมและ
สัมมนาภายในสํานักงานฯ (In House Training) และส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมกับภายนอกหน่วยงาน (Public Training)
ในเรื่องที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
ตําแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skill)
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และ
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)
๒) พัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยงจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS)
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทัง้ ในส่วน
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะ
เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างในการพัฒนา (Gap) และนําผลการประเมิน
มาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:
IDP) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการพัฒนาด้วย
การฝึกอบรม (Training) หรือ การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การ
ฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ การ
สอนงาน การให้คําปรึกษา เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเป็นไปตามความคาดหวังของสํานักงานฯ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ในบริบทของอาเซียน
ดําเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ
ในบริบทของอาเซียน เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษา การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ เป็นต้น

๑๙

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๓. พัฒนาบุคลกรเพื่อสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
ดําเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากร ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path) ของบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพพร้อมในการเลื่อน
สู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
๒. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการก้าวสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร (Succession Plan) และการพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิเช่น ภาวะผู้นํา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารที่ดี รวมทั้งการพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับให้พร้อมต่อการบริหารงานของสํานักงานภายใต้
บริบทแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)
ดําเนินการพัฒนาและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Talent
Management) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ งและ
รักษาให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กร
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ ๑. เตรียมกําลังคนโดยการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม
และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากร ในระดับที่สูงขึ้น
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้นให้
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นในต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพขึ้นมา
รองรับการขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ
ในอนาคต ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว
๒. แลกเปลี่ยนบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานด้าน
นิติบัญญัติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ร่วมกันกับบุคลากรจากนานาประเทศ และสร้างสมประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้
ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๓. พัฒนาข้าราชการโดยให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
(Secondment)
ดําเนินการส่งข้าราชการตําแหน่งนิติกรไปปฏิบัติงาน
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเวลา ๓ เดือน ภายใต้
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. ศึกษาดูงาน
สนับสนุนให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์
มาปรับใช้ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร
ดําเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อให้มีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ดําเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๒. เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร
มุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสํานักงานฯ หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน

๒๑

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- จัดโครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี มีความสามัคคีและความผูกพัน
ต่อองค์กร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดทําแผนสร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความสุขและความ
สมดุลในชีวิตการทํางาน มีคุณภาพชีวติ การทํางานที่ดี มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน
มีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงานทซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว ประกอบด้วย
๑) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของ
สํานักงานฯ รวมทั้ง การสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม
ระหว่างบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตนเอง
และองค์กร

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ได้นํามาสู่การปฏิบัติ โดยการกําหนดโครงการและ
กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในการดําเนินโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒ นาบุคลากรจะ
ประกอบด้วย การกําหนดวิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน

๒๒

บทที่ ๓
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นําไปสู่การปฏิบัติ
โดยการกําหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพั ฒ นาบุคลากรที่ ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ดังนี้
๓.๑ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
โครงการและกิ จ กรรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ได้ บู ร ณาการโครงการของสํ า นั ก ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ ประกอบด้วย
๑. โครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จํานวน ๒๔ โครงการ ได้แก่ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
จํานวน ๒ โครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน ๒๒ โครงการ
๒.โครงการงานประจํา จํานวน ๑ โครงการ
โดยมีสํานักที่รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๗ สํานัก ประกอบด้วย
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๑๔ โครงการ)
- สํานักบริหารงานกลาง (๖ โครงการ)
- สํานักงานประธานวุฒิสภา (๑ โครงการ)
- สํานักการคลังและงบประมาณ (๑ โครงการ)
- สํานักการต่างประเทศ (๑ โครงการ)
- สํานักกฎหมาย (๑ โครงการ)
- สํานักภาษาต่างประเทศ (๑ โครงการ)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒๓

โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
สํานักบริหารงานกลาง
๑. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ
สํานักกฎหมาย
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิ ัญญัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
(Competency Based HR)
สํานักงานประธานวุฒิสภา
๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านเลขานุการของผู้บริหาร

สํานักการต่างประเทศ
๔. โครงการเพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕. โครงการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานของบุคลากร (Basic Skill)
การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน(๔ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อ
ประชาคมอาเซียน (Pre-intermediate English for
ASEAN Community)" ระดับต้น
(๒) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อ
ประชาคมอาเซียน (Intermediate English for ASEAN
Community)" ระดับกลาง
(๓) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อ
ประชาคมอาเซียน (Advance English for ASEAN
Communication)" ระดับสูง
(๔) หลักสูตร "ภาษาจีนเบื้องต้น"
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(๗ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่
จําเป็นสําหรับผูป้ ฏิบัติงาน"
(๒) หลักสูตร "การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา"

(๓) หลักสูตร "การใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
(๔) หลักสูตร "การสืบค้นฐานข้อมูลอาเซียนของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
(๕) หลักสูตร "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ"
(๖) หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
งานทางสถิติเบือ้ งต้น"
(๗) หลักสูตร "การใช้งาน Microsoft Office ๒๐๑๓
เพื่อจัดการงานสํานักงาน"
๖. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
(Core Competency)(๓ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ"
- กิจกรรมประเมินสมรรถนะ
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
(๒) หลักสูตร " การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระดับกลาง"
(๓) หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจําปี ๒๕๕๘

๒๔

๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร
(Functional Competency)(๓ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์
ข้อมูล และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดสัมฤทธิผล"
(๒) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล"
- กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์
- กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างทักษะการใช้
ภาษาไทยสําหรับงานแปลและล่าม
(๓) หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ"
๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร
(Management Competency)
หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักบริหาร"
๙. โครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรม "การสร้างวินยั สร้างทีมและความสามัคคี"
๑๐. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารงานกลาง
๑๑. โครงการดําเนินการตามแผนกรอบอัตรากําลัง

๑๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System : PMS)
๑๓. โครงการดําเนินการตามแผนการสืบทอด
ตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)
๑๔. โครงการทบทวน จัดทํา และการดําเนินการ
ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้
สํานักบริหารงานกลาง
๑๕. โครงการเรื่องเล่าชาวสภา ประจําปี ๒๕๕๘
สํานักภาษาต่างประเทศ
๑๖. โครงการเปิดห้องเรียนอาเซียนศึกษา
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๗. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (๔ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรมการจัดอบรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
(๒) กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
(๓) กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) / กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
(๔) กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)
และการจัดมุมแห่งการเรียนรู้ (KM Conner)
๑๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ (๒ กิจกรรม)
(๑) การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา(สําหรับหลักสูตรฝึกอบรม
ภายนอกที่มกี ารศึกษาดูงานต่างประเทศ)
(๒) การศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการพัฒนา
พฤติกรรมต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และหลักธรรมาภิบาล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน
สํานักการคลังและงบประมาณ
๒๐. โครงการส่งเสริมการรักการออม
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๑. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
(๓ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการองค์กร
(๒) กิจกรรม การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๓) กิจกรรม การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และการทํางานเป็นทีม
๒๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของบุคลากร(๒ กิจกรรม)
หลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการปฏิบตั ิงาน"
(๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการรักษาสุขภาพ
และการออกกําลังกาย
(๒) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพและ
ความสามัคคีในการปฏิบัตงิ าน (กีฬาสี)
๒๕

๒๓. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรม
องค์กร(๒ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักเพื่อผลสัมฤทธิข์ องงาน
(๒) กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒๔. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา(๔ กิจกรรม)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล"
หัวข้อ "การเสริมสร้างความรูด้ า้ นคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้น"
หัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิบัติงาน
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้น"
(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เชิง
จริยธรรม : การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
และข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
(๓) กิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๔) กิจกรรมธรรมสัญจร
งานประจํา
๒๕. โครงการรณรงค์และสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(๔ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
(๒) กิจกรรมค้นหาคนดี
(๓) กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยดึ มั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม

(๔) กิจกรรมรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
(๔.๑) ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๔.๒) รณรงค์รรู้ ักสามัคคีร่วมทําดีเพื่อศาสนา
และสังคม
(๔.๓) อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์
ของชาติ
(๔.๔) สืบสานพระราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี

จํานวนโครงการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
๒๒ โครงการ
ร้อยละ ๘๘

[] โครงการ
ร้อยละ ๘

๑ โครงการ
ร้อยละ ๔

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็น ยุทธศาสตร์ท ี่ ๓

งานประจํา

จํานวนโครงการจําแนกตามสํานั กผู้รับผิดชอบโครงการ
๖ โครงการ
ร้อยละ ๒๔
๑๔ โครงการ
ร้อยละ ๕๖

๑ โครงการ
ร้อยละ ๔
๑ โครงการ
ร้อยละ ๔
๑ โครงการ
ร้อยละ ๔
๑ โครงการ
ร้อยละ ๔

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารงานกลาง
สํานักภาษาต่างประเทศ
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักการต่างประเทศ
สํานักงานประธานวุฒิสภา
สํานักกฎหมาย

๑ โครงการ
ร้อยละ ๔

๒๖

๓.๒ กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่กําหนดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ แล้ว ยังได้พิจารณากําหนดโครงการและกิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องและยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่งนอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
สํานักงานฯ จะต้องมีการดําเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภาฯ ให้ ค รอบคลุ ม และครบถ้ ว นตามกลยุ ท ธ์ แ ผนงาน
และตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ ที่กําหนดให้
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมที่สํานักงานฯ จะต้อง
ดําเนินการ ดังนี้
กิจกรรม
๑. การจัดทําการจัดทําระบบการบริหารจัดการ
ผู้มีสมรรถนะสูง
๒. การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ
๓. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
๔. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
๕. การพัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
๖. การจัดทําแผนพัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๗. การจัดทําแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักบริหารงานกลาง
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สํานักบริหารงานกลาง
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- คณะกรรมการจัดการความรู้
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สํานักบริหารงานกลาง

ทั้งนี้ ความสอดคล้องของโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กับ แผนยุท ธศาสตร์สํานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพ ยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) แสดงได้ตามแผนภาพ ดังนี้

๒๗

ความสอดคล้องของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการเสริมสร้างการสือ่ สาร
ภายในองค์กรเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคล
(สํานักบริหารงานกลาง)

๑.๑พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการสัมมนาทางวิชาการและ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
(สํานักกฎหมาย)

๑.๓พัฒนางานด้านวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ในวงงานนิติบัญญัติ
๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
(Competency Based HR)
๓.๒พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๓พัฒนาระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้
๓.๔พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน
งานประจํา

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

โครงการดําเนินการ
ตามแผนกรอบอัตรากําลัง
(สํานักบริหารงานกลาง)

โครงการพัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
ของบุคลากร (Basic Skill)

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร
(Core Competency)

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร (Functional
Competency)

โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา
/อบรมกับหน่วยงานภายนอก

โครงการพัฒนาข้าราชการ
ที่ได้รับการบรรจุใหม่
ประจําปี พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านเลขานุการของผู้บริหาร
(สํานักงานประธานวุฒสิ ภา)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS)
(สํานักบริหารงานกลาง)

โครงการทบทวน จัดทํา และ
ดําเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(สํานักบริหารงานกลาง)

โครงการดําเนินการตามแผนการ
สืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
(สํานักบริหารงานกลาง)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของบุคลากร

โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในการทํางาน

โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร
(Management Competency)

โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ณ ต่างประเทศ
โครงการเพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการฯ
(สํานักการต่างประเทศ)
โครงการรณรงค์และสือ่ สารเพือ่
สนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
โครงการเรื่องเล่าชาวสภา
ประจําปี ๒๕๕๘
(สํานักบริหารงานกลาง)
โครงการเปิดห้องเรียน
อาเซียนศึกษา
(สํานักภาษาต่างประเทศ)

โครงการส่งเสริมการรักการออม
(สํานักการคลังและงบประมาณ)

การพัฒนาระบบการสนับสนุน
ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง

การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม

การจัดทําแผนพัฒนาระบบกลไก
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ที่๒
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การจัดทําการจัดทําระบบการ
บริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร โดยกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบ

การจัดทําแผนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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๓.๓ งบประมาณ
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้วงเงินงบประมาณ จํานวนรวม ๑๗,๔๖๓,๖๐๐ บาท ดังนี้
๑. โครงการด้านการฝึกอบรมและสัมมนาจํานวน ๒๓ โครงการ เบิกจ่ายจากบประมาณรายจ่ายอื่น
เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสํานักงานฯ โดยมีงบประมาณ
จํานวนรวม ๑๐,๐๖๓,๖๐๐ บาท ดังนี้
โครงการ
งบประมาณ
๑.โครงการด้านการฝึกอบรมและสัมมนาที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ
(รวม ๑๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๘๓,๓๐๐ บาท)
๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill)
๖๔๘,๐๐๐
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
๑๔๐,๐๐๐
(Core Competency)
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร
๒๔๘,๐๐๐
(Functional Competency)
๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร
๖๕๕,๐๐๐
(Management Competency)
๕. โครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจําปี
๒๐๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
๑,๒๐๐,๐๐๐
๗. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
๑๕๐,๐๐๐
๘. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
๔,๕๖๑,๓๐๐
๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร
๑๔๓,๒๐๐
๑๐. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กร
๓๐๐,๐๐๐
๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
๘๕๓,๐๐๐
รัฐสภา
๑๒. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
๑๘๔,๘๐๐
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๒.โครงการด้านการฝึกอบรมและสัมมนาที่สํานักอื่นๆ รับผิดชอบ
(รวม ๑๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๐,๓๐๐ บาท)
๒.๑ สํานักบริหารงานกลาง(รวม ๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐ บาท)
๑๓. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับ
๓๒,๐๐๐
กฎระเบียบ ด้านการบริหารงานบุคคล
๑๔. โครงการดําเนินการตามแผนกรอบอัตรากําลัง
๓๗,๐๐๐
๑๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
๑๒๕,๐๐๐
ประสิทธิผลการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS)
๒๙

โครงการ
งบประมาณ
๑๖. โครงการดําเนินการตามแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
๔๕,๐๐๐
(Succession Plan)
๑๗. โครงการทบทวน จัดทํา และการดําเนินการตามแผน
๒๗๐๐๐
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
๑๘. โครงการเรื่องเล่าชาวสภา ประจําปี ๒๕๕๘
๕๕,๐๐๐
๒.๒ สํานักงานประธานวุฒิสภา(รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๐๐ บาท)
๑๙. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
๒๑,๓๐๐
ด้านเลขานุการของผู้บริหาร
๒.๓ สํานักการคลังและงบประมาณ(รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท)
๒๐. โครงการส่งเสริมการรักการออม
๒๔๐,๐๐๐
๒.๔ สํานักการต่างประเทศ(รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐ บาท)
๓๗,๐๐๐
๒๑. โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
๒.๕ สํานักกฎหมาย(รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท)
๒๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ
๔๕,๐๐๐
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
๒.๖ สํานักภาษาต่างประเทศ(รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๐๐๐ บาท)
๑๓. โครงการเปิดห้องเรียนอาเซียนศึกษา
๑๑๖,๐๐๐
รวม
๑๐,๐๖๓,๖๐๐
๒. โครงการด้านทุนการศึกษาจํานวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานรายการค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศโดยมีงบประมาณ จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ
โครงการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑,๕๐๐,๐๐๐
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
๒,๐๐๐,๐๐๐
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
๓๐๐,๐๐๐
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
รวม
๓,๘๐๐,๐๐๐

๓๐

๓. ด้ านการศึกษาดู งาน ณ ต่างประเทศ จํานวน ๑ โครงการเบิ กจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายอื่ น
เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานรายการค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีงบประมาณจํานวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ
โครงการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐บาท)
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ต่างประเทศ
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑) การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (สําหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มี
การศึกษาดูงานต่างประเทศ)
๒,๖๐๐,๐๐๐
๒) การศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการพัฒนาพฤติกรรม
ต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และหลักธรรมาภิบาล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
รวม

๓,๖๐๐,๐๐๐

๓๑

๓.๔ การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
โครงการตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรฯ มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ข องการดํ า เนิ น
โครงการ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม/เร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดผลความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนฯ พิจารณาจาก
๑. ดํ า เนิ น โครงการได้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมายรายกิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว้ ในแต่ ล ะโครงการ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ผลผลิตของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงการ
๓. ผลลัพธ์ของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี รายละเอี ยดดั งนี้ (จํ านวนผู้ เข้ าร่ว มและระยะเวลาการดํ า เนิ น การของ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสม)

๓๒

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล

2 ครั้ง

550

32,000

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
ของผู้เข้าร่วมฯ
ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

1 ครั้ง

100

45,000

ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมโครงการฯ

สํานักบริหาร
งานกลาง

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- หัวข้อสถานการณ์ปัจจุบันและมิติทางกฎหมาย

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ
มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

สํานักกฎหมาย

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการของผู้บริหาร

1 ครั้ง

55

21,300

๔. โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ให้กับข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1 ครั้ง

200

37,000

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้าร่วมฯ มีความรู้
ได้เข้าร่วมโครงการฯ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
ของผูเ้ ข้าร่วมฯ
ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

สํานักงาน
ประธานวุฒิสภา
สํานักการต่าง
ประเทศ

33

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

5. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
2 กิจกรรม
ของบุคลากร (Basic Skill)
5.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียม
4 ครั้ง
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๑) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
เพื่อประชาคมอาเซียน ระดับต้น
(๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
เพื่อประชาคมอาเซียน ระดับกลาง
(๓) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
เพื่อประชาคมอาเซียน ระดับสูง
(๔) หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น
5.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ครั้ง
และการสื่อสาร
(๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ที่จําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๒) หลักสูตรการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหาร
(๓) หลักสูตรการใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๔) หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๕) หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ
(๖) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)
648,000

140

432,000

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมโครงการฯ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมโครงการฯ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40
30
30
180

216,000

(๗) หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office ๒๐๑๓

เพื่อจัดการงานสํานักงาน
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6. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Core Competency)
(6.๑) หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามสมรรถนะ
- การประเมินสมรรถนะผ่านระบบ Online

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

๓ หลักสูตร
2 ครั้ง

- การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

(6.๒) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน 1 ครั้ง
กําหนดตําแหน่งของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา" ระดับกลาง
(6.๓) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่
1 ครั้ง
การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําปี 2558
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
๓ หลักสูตร
ของบุคลากร (Functional Competency)
(7.๑) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ ๑ ครั้ง
ข้อมูล และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดสัมฤทธิผล
(๗.๒) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๒ กิจกรรม
ด้านต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์
- กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างทักษะการใช้
ภาษาไทยสําหรับงานแปลและล่าม
(๗.๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ
๑ ครัง้
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
๑ ครั้ง
๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร
(Management Competency)
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักบริหาร

งบประมาณ
(บาท)
140,000

1,000
และร่วมจัดทํา

50,000

IDP อย่างน้อย

30 คน
15

33,000

35

57,000
248,000

25

102,000

32

89,000

22

32,000

10

57,000

5

57,000

57

655,000

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ ๙๕
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการพัฒนา
ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักฯ

๑. ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีสมรรถนะหลัก
ตามที่องค์กร
คาดหวัง
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑. ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๕
ของผู
้เข้ารับการอบรม
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้ารับการพัฒนา มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในโครงการพัฒนา เกี่ยวกับเรือ่ งที่อบรม
สมรรถนะเฉพาะงานฯ
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๕
ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้เข้ารับการพัฒนา มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในโครงการพัฒนา เกี่ยวกับเรือ่ งที่อบรม
เพิ่มขึ้น
สมรรถนะบริหาร

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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9. โครงการพัฒนาข้าราชที่ได้รับการบรรจุใหม่

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

1 ครั้ง

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
20

งบประมาณ
(บาท)
200,000

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- กิจกรรมการสร้างวินัย สร้างทีม
และความสามัคคี

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ร้อยละ ๙๕
ของกลุ่มเป้าหมาย การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ได้เข้ารับการพัฒนา ราชการผ่านการประเมิน
ตามกฎการทดลองฯ ดังนี้
ในโครงการฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

๑) กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีผลคะแนน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๒) ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการฯ

10. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
10.1 หลักสูตรฯ ประจําปี
10.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ

26 หลักสูตร ข้าราชการ
ของ
๖ หลักสูตร สํานักงานฯ
๒๐ หลักสูตร

1,200,000 บุคลากรของสํานักงานฯ
800,000
400,000

ร้อยละ ๘๐

ได้เข้ารับการศึกษา/

ของผู้เข้ารับการอบรม

อบรมในหลักสูตรต่างๆ

ได้จัดทํารายงาน

กับหน่วยงานภายนอก

ผลการศึกษา/อบรม

จํานวนไม่น้อยกว่า

ในหลักสูตรต่างๆ

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

26 หลักสูตร

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๑. โครงการดําเนินการตามแผน

กรอบอัตรากําลัง

๖ กิจกรรม ข้าราชการ
ของ
สํานักงานฯ

37,000

สามารถดําเนินการ บุคลากรของสํานักงานฯ
ตามแผนกรอบอัตรากําลัง มีความคิดเห็นต่อการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จัดอัตรากําลังที่เพียงพอ

สํานักบริหาร
งานกลาง

และเหมาะสม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐
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๑๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS)
๑๓. โครงการดําเนินการตามแผนการ
สืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
๕ กิจกรรม ข้าราชการ

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ
(บาท)

- ผู้บริหาร

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

125,000

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ 95
ของผู้เข้าร่วมฯ
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารฯ

สํานักบริหาร
งานกลาง

45,000

มีผลการดําเนินการตาม มีบุคลากรทดแทนตําแหน่ง

สํานักบริหาร
งานกลาง

ของสํานักงานฯ

๖ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนสืบทอดตําแหน่งฯ ผู้บริหารที่ว่างลง โดยมาจาก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 การดําเนินงานตามแผน

- ข้าราชการของ

ของสํานักงานฯ

- เจ้าหน้าที่

สืบทอดตําแหน่งฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

๑๔. โครงการทบทวน จัดทํา และการดําเนินการ ๙ กิจกรรม - ผู้บริหาร
- ข้าราชการของ
ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสํานักงานฯ
(Career Path)
- เจ้าหน้าที่

27,000

๑๕. โครงการเรื่องเล่าชาวสภา ประจําปี ๒๕๕๘

๑ ครั้ง

150

55,000

๑๖. โครงการเปิดห้องเรียนอาเซียนศึกษา

2 ครั้ง

36

116,000

มีการทบทวนแผน

สามารถดําเนินการตามแผน

เส้นทางความก้าวหน้าฯ เส้นทางความก้าวหน้าฯ
อย่างน้อย ๓ สายงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สํานักบริหาร
งานกลาง

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้

17. โครงการพัฒนาองค์ความรู้

3 กิจกรรม ข้าราชการ
(๑) กิจกรรมการจัดอบรมการเสริมสร้างความ
ของ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
สํานักงานฯ
(๒) กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)

(๓) การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

150,000

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกี่ยวกับประสบการณ์

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วมฯ
ของผู้เกษียณอายุราชการ มีความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่า 150 คน เกี่ยวกับเรื่องที่สัมมนา
มีกิจกรรมเพื่อสร้าง
ร้อยละ ๘๐

สํานักบริหาร
งานกลาง

ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ของบุคลากรได้รับความรู้

สํานักภาษา
ต่างประเทศ

อาเซียนให้กับบุคลากร
จํานวน ๒ กิจกรรม
องค์ความรู้ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานฯ
อย่างน้อย
๓ องค์ความรู้

ความเข้าใจ ในเรื่องของ
อาเซียนจากกิจกรรมที่จัด

ร้อยละ ๖๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
ขององค์ความรู้
ได้นําความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการ

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
(คน)
ข้าราชการ 3,800,000
ของ
สํานักงานฯ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

สํานักงานฯ จัดทํา
18. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
๗ ทุน
กรอบแนวทางในการ
อย่างต่อเนื่อง
จัดสรรทุนการศึกษา
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
๕ ทุน
ที่สอดคล้องและเป็น
ภายในประเทศ
ประโยชน์ต่อสํานักงานฯ
๑ ทุน
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน๑ ฉบับ
ณ ต่างประเทศ
๑ ทุน
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
19. โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
๒ กิจกรรม ข้าราชการ 3,600,000 ข้าราชการสํานักงานฯ
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
ของ
ได้เข้าร่วมโครงการฯ
6 ครั้ง สํานักงานฯ 1,000,000
จํานวน ๖ ครั้ง
(๑) การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สําหรับหลักสูตร
2,600,000
ฝึกอบรมภายนอกที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ) 1 ครั้ง
(๒) การศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการ
พัฒนาพฤติกรรมต้นแบบตามประมวลจริยธรรม

ผลลัพธ์
สํานักงานฯ จัดสรรทุน
การศึกษา/ทุนฝึกอบรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ให้แก่ข้าราชการเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ปริญญาเอก หรือทุน
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
จํานวน ๗ ทุน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทําเอกสารรายงาน
ผลการแลกเปลี่ยน
เยือน ศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศ
จํานวน 6 ฉบับ

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการรัฐสภา และหลักธรรมาภิบาล ณ สาธารณรัฐอินเดีย

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
๒๐. โครงการส่งเสริมการรักการออม

21. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในการทํางาน
(๑) กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

1 ครั้ง

50

๓ กิจกรรม

887
30

240,000

มีการจัดสัมมนา
ร้อยละ ๘๐ ของ
เพื่อส่งเสริมการออม ผู้เข้าร่วมโครงการ
ให้กับบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
ของสํานักงานฯ
และทัศนคติที่ดี
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
ต่อการออม
4,561,300
ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐ ของ
ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เข้าร่วม
มีความพึงพอใจ
โครงการฯ
ต่อโครงการฯ

สํานักการคลัง
และงบประมาณ

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

(๒) กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๓) กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และการทํางานเป็นทีม
22. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 หลักสูตร
และความผาสุกของบุคลากร
- หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพ
2 กิจกรรม
เพื่อการปฏิบัติงาน
(๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการรักษาสุขภาพ
และการออกกําลังกาย
๒) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน (กีฬาสี)
23. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ
2 กิจกรรม
และวัฒนธรรมองค์กร
(๑) กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

(๒) กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
24. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(๑) หลักสูตรการพัฒนาตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล
- หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้น
- หัวข้อ หลักธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิบัติงาน
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้น

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
57

งบประมาณ
(บาท)

800
400

143,200

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการฯ

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วม
โครงการฯ

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

200,000
80

300,000

40
40

150,000
150,000

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้ร่วมโครงการ
ได้เข้าร่วม
ได้รับทราบเกี่ยวกับ
โครงการฯ
ค่านิยมหลัก และหลัก

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 กิจกรรม

368

853,000

๑ ครั้ง

38

53,000

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาบุคลากร
หรือมีความพึงพอใจ
ตามประมวลฯ ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

39

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์

1 ครั้ง

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
140

2 ครั้ง
1 ครั้ง

50
140

จํานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ
(บาท)
394,200

เชิงจริยธรรม: การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

และข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
(๓) กิจกรรมธรรมสัญจร

(๔) กิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

168,600
237,200

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ตามประมวลฯ

ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานประจํา
25. การรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(๑) กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(๒) กิจกรรมค้นหาคนดี

4 กิจกรรม

2 ประเภทสื่อ

184,800

บุคลากร

10,000

ของสํานักงานฯ

1 ครั้ง

บุคลากร

6,000

ของสํานักงานฯ

(๓) กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(๔) กิจกรรมรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตนตามหลัก ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
(๔.๑) ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๔.๒) รณรงค์รู้รักสามัคคีร่วมทําดีเพื่อศาสนาและสังคม
(๔.๓) อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

(๔.๔) สืบสานพระราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี

1 ครั้ง

บุคลากร

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบเกี่ยวกับ
การรณรงค์และสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรม

สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

30,000

ที่ผ่านการคัดเลือก

4 ครั้ง

590

118,800

200
200
150
40

40

บทที่ ๔
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
การนํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้นั้น คณะกรรมการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ซึ่งมีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
การกําหนดรายละเอียดระดับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ และหน่วยงานผู้รับ ผิด ชอบดําเนิ นการ
โดยสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา โดยสํ า นั ก บริ ห ารงานกลางและสํ า นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้กําหนดโครงการและกิจกรรม
ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑ วางแผนกําลังคนเพื่อการ
การพัฒนาระบบการบริหาร เตรียมความพร้อมในด้านกําลังคนที่มี
ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตได้
อย่างเหมาะสม
๑. จัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคน
ให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนกําลังคน
๒. พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันสมัย
- ร้อยละความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ

๑. โครงการดําเนินการตามแผน
กรอบอัตรากําลัง

๒. การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
- การนําระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) มาใช้ใน
สํานักงานฯ

๔๑

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงระบบ
การสรรหาและเลือกสรรให้มี
ความหลากหลาย เอื้อต่อการดึงดูด
คนดี คนเก่งให้ทํางานอยู่กับ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓. ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือ
ภารกิจ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
เหมาะสมกับลักษณะงาน
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ให้มีความชัดเจน
และนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๔. จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
( ๓ สายงาน)
- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
๕. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง
ในตําแหน่งที่สําคัญขององค์กร
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหน่ง
ในตําแหน่งที่สําคัญขององค์กร
๖. จัดทําระบบการบริหารจัดการ
ผู้มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําระบบการบริหารจัดการ
ผู้มีสมรรถนะสูง

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ

๓. การพัฒนาระบบการจ้างงานที่
หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะงาน
เช่น พนักงานราชการ เป็นต้น

๔. โครงการดําเนินการตามแผนการ
สืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
(Succession Plan)

๕. โครงการทบทวน จัดทํา และการ
ดําเนินการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)
๖. การจัดทําการจัดทําระบบการ
บริหารจัดการผูม้ ีสมรรถนะสูง

๔๒

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา กลไก
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมโปร่งใส และทันสมัย
๗. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายระดับความสําเร็จของ
งาน และตัวชี้วดั ผลการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการนําระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วทัง้ องค์กร การพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับค่านิยม ทัศนคติ
ความเชือ่ สร้างบรรยากาศเพื่อการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ ถือ
ผลงาน
๘. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของกิจกรรม/โครงการเพื่อการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ
สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีย่ ึดถือผลงานเป็นหลัก
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ ถือผลงานเป็นหลัก
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน
๙. การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ

๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS)

๘. โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร

๙. การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
- ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปี โดยกําหนด
โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ และยุทธศาสตร์การ
๔๓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วทัง้ องค์กร การพัฒนา
บุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ)
๑๐. การจัดทําระบบการประกันคุณภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ระดับความสําเร็จของการนําระบบ
ประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมา
ใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- ร้อยละความพึงพอใจของการนําระบบ
ประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วดั
ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการ
๑๐. การจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ทบทวนหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานฯ
- ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯ
- ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการ
- สํารวจความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการนําหลักเกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ มาใช้

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
๑๑. ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ภาย
ในส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้
- จํานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน

๑๑. ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ภายในส่วนราชการ
- การจัดทําแผนการจัดการความรู้
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปี และดําเนินการตามแผนฯ
- การจัดโครงการพัฒนาองค์
ความรู้
- มีนวัตกรรมทีช่ ่วยสนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม
๑๒. พัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากร ๑๒. พัฒนาระบบการสนับสนุน
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวชี้วัด
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ โครงการการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
การสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
- ดําเนินการจัดทําแนวทางในการ
สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง และดําเนินการตามแนวทาง
ที่กําหนด
๔๔

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ
๑๓. จัดทําแผนพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษา ต่างประเทศตามแผนพัฒนา
ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ
สําหรับตําแหน่งในสายงานหลักที่
สอดคล้องภารกิจหลักของรัฐสภา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ
งานให้กับบุคลากรให้ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๑๔. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้
ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรให้มขี ีดความรู้ความสามารถ
ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกและระบบในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน ดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล คุณธรรม จริยธรรมเป็นไปอย่างมี
ทั่วทัง้ องค์กร
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
๑๕. จัดทําแผนพัฒนาระบบกลไกในการ
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ
๑๓. การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
๑) โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของบุคลากร (Basic Skill) การ
พัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร
"ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อ
ประชาคมอาเซียน (English for
ASEAN Community)
๒) โครงการส่งข้าราชการไป
ศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ

๑๔. การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ

๑๕. การจัดทําแผนพัฒนาระบบ
กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนฯ
- รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
จัดทําแผนฯ และเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง/หัวหน้า
๔๕

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างผู้นําต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๑๖. จัดทําหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รับ
การยกย่องชมเชย
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
๑๗. จัดกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทปี่ ระพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ
ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
- เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
ต่อบุคลากรเกี่ยวกับแผนฯ

๑๖. การจัดทําหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพให้ได้รบั การ
ยกย่องชมเชย
- จัดทําหลักเกณฑ์ฯ และคัดเลือก
บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง ตาม
หลักเกณฑ์ฯ ทีก่ าํ หนด

๑๗. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยดึ มัน่ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์และสือ่ สารเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และ ๑๘. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตาม
สนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการ เพือ่ รณรงค์และ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔๖

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วทัง้ องค์กร
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ
๑๘. จัดทําแผนผาสุกเพื่อพัฒนาระบบ
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการ
สร้างความผาสุก
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการสร้างความผาสุก
- ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากร
บุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑๙. กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
ร้อยละของจํานวนหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ของทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ
๑๘. ดําเนินการตามแผนผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากรของ
สํานักงานฯ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของบุคลากร

๑๙. การจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการรวมกลุ่มของทรัพยากร
บุคคล

๒๐. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ ๒๐. โครงการเสริมสร้าง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่าง
ความสัมพันธ์ในการทํางาน
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของกิจกรรม/โครงการทีส่ ร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา
- ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากร
บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ี

๔๗

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์และแผนงานที่กําหนดตามแผนฯ

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดี
ให้แก่บุคลากรโดยให้คํานึงถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๒๑. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมทัศนคติที่ดี ให้แก่บุคลากรโดยให้
คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
กิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติที่ดี ให้แก่บุคลากร โดยให้คํานึงถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความรู้ความสามารถ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีทักษะและ
ทั่วทัง้ องค์กร
สมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพ
ทั่วทัง้ องค์กรโดยกระจาย
๒๒. การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
อํานาจและความ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
รับผิดชอบ
บุคคล
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัตงิ านด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

รวม

๒๒ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ

๒๑. โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร
- กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๒. กิจกรรมการจัดทําแผนการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

๒๒ โครงการ/กิจกรรม

๔๘

