แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำนำ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา
ให้พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ เหมาะสมกั บบริ บทของส านั กงานฯ ภายใต้ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ได้ พิจารณา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย นโยบายของประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ
รองประธานสภานิ ติบัญ ญั ติแ ห่ งชาติ คนที่ ๑ รองประธานสภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ คนที่ ๒ ผู้บริหาร
ระดับสูง แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
และปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิ สภามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจาเป็นขององค์กร
ผู้รับบริการและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละนั ก วิ ช าการนิ ติ บั ญ ญั ติ รวมทั้ งการเสริ ม สร้า ง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริม ให้บุคลากรของสานักงานฯ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว
บั ด นี้ ส านั กพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ได้ ดาเนิ น การจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารพั ฒ นาบุ คลากรของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโครงการและกิ จ กรรมด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร จ ำนวน
๑๘ โครงกำร และ ๑ โครงกำรงำนประจำ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเภทและทุ กระดั บ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ช าการ
มีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติงานรองรับความเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

สำรบัญ
บทที่ ๑ บทนำ
- หลักกำรและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
- ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
บทที่ ๒ กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรพัฒนำบุคลำกร
- สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๒. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
๓. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง
๔. แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๕. มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ
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๖. ควำมต้องกำรของบุคลำกรต่อกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
- สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
๗. สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยในปัจจุบัน
๘. กฎหมำย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
บทที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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---------------------------------

หน้ำ
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๕
๕
๖
๗
๘
๑๐
๑๒
๑๔
๑๔
๑๖
๑๘
๒๓
๒๕
๒๖
๓๐
๓๑

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงถูกกาหนดให้เป็นนโยบายที่มีความสาคัญ
และจั ด เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นาประเทศ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น
ที่มีเป้าหมายในการให้คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น๑ เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การบริห ารงานในองค์การต่างๆ จึงเน้น ที่
ความรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะ ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรเป็ น ส าคั ญ ในอั น ที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของชาติ
ได้ ก าหนดเป้ า หมายขององค์ ก รตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้ให้ความสาคัญกับบุคลากรของสานักงานฯ โดยถือเป็นทรัพยากรสาคัญที่ นายุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น สานักงานฯ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะ สมรรถนะ การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรควบคู่
กับการส่ งเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ ง การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลให้การดาเนินงานของ
สานักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร
ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๒.๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๓ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม โดยยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ และแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
๑

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙), ๑๐
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

๓. ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับสูง
๑. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร และกาหนดนโยบายที่ชัดเจนใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. สนั บ สนุ น งบประมาณที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
ผู้บังคับบัญชาในสายงาน
๑. ผู้บังคับบัญ ชาทุกระดับให้ความสาคัญ ต่อการพัฒ นาตนเอง และมีมาตรการกระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คาปรึกษา คาแนะนาและ
พิจารณาว่าบุคคลใดควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมด้านใด และดาเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นความสาคัญของการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
๔. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา แสดงความคิดเห็นหรือนาความรู้ที่ได้
รับมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยอานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามสมควร
บุคลากร
๑. บุคลากรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
๒. บุคลากรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับการฝึกอบรมและพัฒนา
๓. บุคลากรต้องให้ความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
๔. บุคลากรเป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
๔. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๔.๑ มีแผนปฏิบัติการพัฒ นาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุ น
ยุท ธศาสตร์ของสานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา และยุท ธศาสตร์การบริหารทรัพ ยากรบุคคลของส่ว น
ราชการสังกัดรัฐสภา
๔.๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔.๓ บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือหลัก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๔.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกลไกสาคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒

บทที่ ๒
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การพั ฒ นาบุ คลากร ส านั กงานเลขาธิการวุ ฒิ สภา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานฯ ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส านั ก งานฯ ทั้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก ร โดยการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน ได้ แ ก่
แผนยุท ธศาสตร์สานั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนยุท ธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) นโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่ ๑ ความสอดคล้องกับ แผนงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาบุ คลากรของสานั กงานฯ เพื่ อให้
แผนพัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร
จากผลการสารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานฯ ได้แก่
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ที่ได้จัดทาขึ้นนี้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ สาหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
โดยตรง และหน่วยงานภายในสานักงานฯ ทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์
โดยข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร ส านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
๓. นโยบายของผู้บริหารระดับสูง
๔. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)
๕. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๖. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๗. ความต้องการของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
๘. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน
๙. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓

แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 พัฒนาบุคลากรเพือ
่ สนับสนุนภารกิจ
ในวงงานนิตบิ ญ
ั ญัติ

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



มาตรฐานความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นในการปฏิบตั งิ าน
แผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาบุคลากร
ความต้องการของบุคลากรต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานฯ

นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นคุณภาพงานสนับสนุนการตรา
พระราชบัญญัติ
 เตรียมความพร้อมด้านประชาคม
อาเซียนและเครือข่าย
 ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของคน
ในองค์กร
 การส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 การส่งเสริมขวัญและกาลังใจ
ข้าราชการ



สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- โครงการ/กิจกรรม
- งบประมาณ
- กระบวนการดาเนินงานตามแผน
- การประเมินผล

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
กฎหมาย กฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment)
๑. แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และการติด ตามประเมิ น ผลของส านั กงานเลขาธิก ารวุฒิ สภาอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิ ผล
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก (Core Values) ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
พันธกิจ (Mission)
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบญ
ั ญัติตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลัก
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์
และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๒ พัฒนาการปฏิบัตงิ านตามหลักกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ
๑.๔ พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลัก
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย
และเชือ่ มโยงกับเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบญ
ั ญัติ
เป้าประสงค์หลัก
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรู้
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน
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๕

ค่านิยมหลัก (Core Values)
๑. ยืนหยัดในสิง่ ที่ถกู ต้อง
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. จิตบริการ
๔. โปร่งใส สุจริต
๕. การทางานเป็นทีม
๖. ไม่เลือกปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ดังกล่าว ได้กาหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดัน การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิ ัญญัติ ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ของสานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการกาหนดโครงการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลักดันความสาเร็จ
ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ตามยุทธศาสตร์แ ละโครงการงานประจา โดยได้รับการจัด สรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ผลักดันความสาเร็จตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
๒. แผนยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการสั ง กั ด รัฐ สภา ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยกาหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสยั ทัศน์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
๑. ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งและส่ ง เสริ ม ให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก มีความคล่องตัวยืดหยุ่น
สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
๒ บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทางาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ ถือผลงานเป็นหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร
โดยกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงพิจารณาถึงความสอดคล้องและสนับสนุนความสาเร็จของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่กาหนด ซึ่งโครงการและกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่กาหนด มีความสอดคล้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถือผลงานเป็นหลัก
ได้รับการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และความสุขในการทางาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนมีการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานฯ
๓. นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ(ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย)
๑. ปฏิบตั ิราชการตามวิสัยทัศน์โดยเน้นการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
๒. เตรียมความพร้อมด้านประชาคมอาเซียนและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร
๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
๕. เน้นคุณภาพงานสนับสนุนในการตราพระราชบัญญัตอิ ย่างละเอียดรอบคอบ
๖. ขอให้พิจารณาส่งเสริมเรือ่ งขวัญ กาลังใจ สวัสดิการข้าราชการ
๗. การเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าสูต่ าแหน่งให้เป็นไปด้วยระบบคุณธรรม
รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนที่ ๑ (นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย)
๑. ปรับทิศทางองค์กรเพื่อรองรับภารกิจสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๒. ร่วมแก้ไขปัญหาชาติและปฏิรูปประเทศไทย
๓. ผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการจานวนมาก ควรเร่งพัฒนาผูบ้ ริหารรุ่นใหม่อย่างเร่งด่วน
๔. พัฒนากาลังหลักขององค์กร โดยเฉพาะนักกฎหมายนิติบญ
ั ญัตแิ ละนักวิชาการนิติบัญญัติ
๕. ดูแลขวัญกาลังใจข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างให้ดีเพือ่ ช่วยขับเคลื่อนองค์กร
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๗

การจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ มี ก ารก าหนดโครงการและกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของผู้ บริ หารระดั บสู ง
โดยการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
การเสริม สร้างความสัมพั น ธ์แ ละความผาสุกในการทางานของบุ คลากร เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติงาน
สนับสนุนการตราพระราชบัญญัติและภารกิจของสานักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๔. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔.๑ แผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
สานั ก งานเลขาธิก ารวุฒิ สภา มี มาตรการเพื่ อรองรับ ภารกิจด้ านประชาคมอาเซีย น
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ ๑ การสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
มาตรการที่ ๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการระบบข้อมูล
ด้านนิติบัญญัติของประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาคมอาเซียน ระหว่างสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
จากมาตรการดังกล่าว แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการดาเนินการตามแผนรองรับภารกิจ
ด้านประชาคมอาเซียนฯ เพื่อให้มีการบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔.๒ แผนสร้างเสริม และพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต การท างานของบุค ลากรภายในส านัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ จัดทาแผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุ คลากรภายในสานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพื่ อให้
บุคลากรมีความสุขและความสมดุลในชีวิตการทางาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้
องค์ ก รสามารถบรรลุ เป้ า หมายได้ ในระยะยาว ประกอบด้ ว ย ๙ กลยุ ท ธ์ ต ามแนวทาง Happy 8
ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพจิตและพลังทางปัญญา
กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตน
กลยุทธ์ที่ ๖ การเสริมสร้างครอบครัวมีสุข
กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสร้างรายได้และการออม
กลยุทธ์ที่ ๘ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
กลยุทธ์ที่ ๙ การสร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘

ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณากาหนดโครงการและกิจกรรมที่ มีความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการ
ดาเนินการตามแผนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ตามแผนสร้างเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
๔.๓ แผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นและผลักดันการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
คณะกรรมการจริ ยธรรมข้ าราชการรั ฐสภา ได้ จัด ท ายุ ทธศาสตร์การขั บ เคลื่ อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่ อส่งเสริมให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบั ติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้าราชการรัฐสภามีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติได้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และการใช้กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่กาหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวางระเบียบ แนวทาง หรือมาตรการที่จาเป็นแก่การใช้บังคับ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้าราชการระดับผู้บริหาร
และระดั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของส านั ก /กลุ่ ม /กลุ่ ม งาน จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
โดยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติต ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ขับเคลื่อนและผลักดันให้ เกิด
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ นอกจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แล้ว จะต้องให้ความสาคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประกอบด้วย โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริ ย ธรรมข้ า ราชการรั ฐ สภา เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการรั ฐ สภามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และระเบี ยบ แนวทาง หรือ มาตรการต่ างๆ ในการใช้ บั งคั บ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภา
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการรั ฐ สภา เช่ น การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งการยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
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๕. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง ตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบข้ าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้กาหนดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี ๔ ประเภท ได้แก่ ตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ
วิชาการ และทั่วไป และจาแนกสายงานและระดับตาแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามลักษณะงาน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน ซึ่งแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ได้มีการดาเนินการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งฯ ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมายของข้าราชการในการพัฒนา – กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรของ
สานั กงานฯ จะครอบคลุ ม บุ ค ลากรทั้ ง ๔ ประเภทต าแหน่ ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ได้ แ ก่
ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป
๒. หน้ าที่ ความรับผิด ชอบหลัก – ดาเนิ นการฝึก อบรมและพั ฒ นาที่สอดคล้องต่ อหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งที่ได้กาหนดไว้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประกอบด้วย
- ข้าราชการประเภทตาแหน่งบริหารและอานวยการ ได้แก่ ด้านแผนงาน ด้านการบริหารงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
- ข้าราชการประเภทตาแหน่งวิชาการและทั่วไป ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
๓. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับ ตาแหน่ง – พิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดไว้
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ ง ที่ มี ทั กษะที่ จ าเป็ น สาหรับ การปฏิ บั ติ งานในตาแหน่ ง และมี ส มรรถนะที่ จ าเป็ น สาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่ง ซึ่งรายละเอียดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
ส าหรั บ ต าแหน่ ง จะมี ก ารก าหนดไว้ต ามหนั งสื อ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่ องมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรับต าแหน่ งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้กาหนดระดับ
ของความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จาเป็ นส าหรับ ข้าราชการรัฐสภาสามั ญ ในแต่ล ะ
ประเภทต าแหน่ ง ซึ่ งข้ าราชการของส านั ก งานฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) กาหนด ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททั่วไป
วิชาการ อานวยการ และบริหาร ประกอบด้วย
๑) ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
๒) ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
๓.๒ มาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ
อานวยการ และบริหาร ประกอบด้วย
๑) การใช้คอมพิวเตอร์
๒) การใช้ภาษาอังกฤษ
๓) การคานวณ
๔) การจัดการข้อมูล
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๑๐

๓.๓ มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป
วิชาการ และอานวยการ ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก ๒) สมรรถนะทางการบริหาร ๓) สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสาหรับตาแหน่งประเภทบริหาร ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะหลัก
๒) สมรรถนะทางการบริหาร
๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕ สมรรถนะ ได้แก่
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) บริการที่ดี
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔) การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕) การทางานเป็นทีม
๒) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ๖ สมรรถนะ ได้แก่
๑) สภาวะผู้นา
๒) วิสัยทัศน์
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔) ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
๕) การควบคุมตนเอง
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน
โดยกาหนดให้ข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหาร และอานวยการ จะต้องมีสมรรถนะ
ทางการบริหารทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่าว และข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
จะต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และศักยภาพ
เพื่อนาการปรับเปลี่ยน
๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นการ
กาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอานวยการ สายงาน และระดับตาแหน่ง
ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒ นาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้กาหนดโครงการและกิจกรรมที่ สอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าว โดยนารายละเอียดของความรู้
ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับตาแหน่ง มาเป็นข้อมูล ในการ
กาหนดโครงการพั ฒ นาข้าราชการในแต่ ละประเภท ระดับ และสายงาน ให้ มีค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กาหนดได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานตามความต้องการและจาเป็นของหน่วยงานในสานักงานฯ และโครงการ
ส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม และความจาเป็ น ของข้าราชการในแต่ ละตาแหน่งและสายงาน เพื่ อให้ ข้าราชการ
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามตาแหน่งและระดับชั้นงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
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๒. การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของบุคลากร (Basic Skill) ซึ่งประกอบด้วยการพั ฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษ การพั ฒนาทั กษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคานวณ และการจัดการ
ข้อมูล เพื่อให้ ข้าราชการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลั ก ของบุ ค ลากร (Core Competency) เพื่ อ น าผลจากการประเมิ น สมรรถนะ หลั ก (Core
Competency) สมรรถนะทางการบริ ห าร (Management Competency) สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ซึ่งจะมีการประเมิน ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้ที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ จะมีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
ซึ่ งผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ ได้ รับ การพั ฒ นา มี ก ารหารื อ ร่ วมกั น ในการก าหนดกิ จ กรรมในการพั ฒ นา
ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการมีสมรรถนะได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
๖. ความต้องการของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สานักงานฯ ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลจากการสารวจความพึ งพอใจฯ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยควรเร่งพัฒนาความพึงพอใจในประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น
ซึ่งประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ๓ ลาดับแรก ที่ควรปรับปรุงและพัฒนามีดังนี้
ประเด็นทีค่ วรเร่งพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
(ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๔๓)

๒. ระบบการจัดการความรูส้ ามารถเข้าถึง
และนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิ านได้
(ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๓)

ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
๑. ควรมีการพิจารณาแนวทางการดาเนินการ
ที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สานักงานฯ และบุคลากรมากขึ้น โดยมีแผนการ
ดาเนินงานในแต่ละเรื่องที่เหมาะสม
๒. ควรมีการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบ เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสามารถเตรียม
ความพร้อมในการขอรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษา/
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานภายนอก และสานักงานฯ สามารถคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์
ของการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ควรมีการพัฒนาการจัดการความรูแ้ ละระบบ
การเรียนรูข้ องบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
โดยการจัดทาเป็นแผนดาเนินการระยะ ๓ ปี
เพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ชดั เจน
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ประเด็นทีค่ วรเร่งพัฒนา

๓. จานวนและระยะเวลาของหลักสูตร
การฝึกอบรมและสัมมนาที่ทา่ นได้รบั
มีความเหมาะสม
(ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๔)

ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
๒. มุง่ เน้นการจัดการความรูใ้ นเรื่องที่จาเป็นต่อ
การปฏิบตั ิงานของสานักงานฯ ด้วยรูปแบบวิธีการ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัตงิ าน มีชอ่ งทาง
ในการเรียนรู้ของบุคลากรทีห่ ลากหลาย ทันสมัย
และเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้ง การส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในองค์กร
๑. ควรพิจารณาการจัดการโครงการและกิจกรรม
ในการพัฒนาบุคลากรการบริหารจานวนและ
ระยะเวลา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของการพัฒนามากกว่าผลสาเร็จในเชิงปริมาณ
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรตรงกับความจาเป็นของ
สานักงานฯ และสอดคล้องกับการนาไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง คุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้
ดาเนินงานและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงานฯ
๒. ควรจัดทาปฏิทนิ การดาเนินงานโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร อย่างชัดเจนตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ และประกาศให้บุคลากรและ
สานักต่างๆ รับทราบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
รับทราบ และจัดสรรเวลาในการพัฒนาได้โดยไม่
กระทบกับการปฏิบัตงิ าน รวมทั้ง สามารถบริหาร
จัดการโครงการที่สานักต่างๆ ขอความร่วมมือให้
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพไม่เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ
กับกลุ่มเป้าหมายและโครงการที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ให้ ตรงกั บความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ นต่อการปฏิ บั ติงานของบุ คลากรแต่ละ
ประเภทและระดับตาแหน่ งมากขึ้น โดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับบุคลากรเป็ นรายบุคคล
โดยเฉพาะการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) ด้วยวิธีการที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม
(Non Training) เช่ น การสอนงาน การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในการปฏิ บั ติ งาน (Feedback) เป็ น ต้ น
ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อร่วมกันกาหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้รับการพัฒนา ซึ่งจะทาให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้อง
กับความจาเป็นของบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
๗. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบนั
๗.๑ สถานการณ์การเมืองไทยและนโยบายของรัฐบาล
ด้วยประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ทาการยึด และควบคุมอานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ
ประกาศให้ รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ สิ้ น สุด ลง โดยการประกาศใช้
รัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ชั่ ว คราวนั้ น มี เจตนารมณ์ เพื่ อ จั ด ตั้ งสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ขึ้น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ด้านนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่
ภาวะปกติ รวมทั้งจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆ
และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติ
ให้ มี ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ท าหน้ าที่ รั ฐ สภา ซึ่ ง มี อ านาจหน้ าที่ ในการตรากฎหมาย การควบคุ ม
การบริหารราชการแผ่นดิน และอานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับ ภารกิจของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากบทบาทหน้าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้บุคลากรของสานักงานฯ จึงต้องมี
การปรั บ เปลี่ ย นบทบาท และลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิ บัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สานั กงานฯ ต้ องมีการเตรียมความพร้ อมในการพัฒ นา
บุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ นโยบายของรั ฐ บาลในบางเรื่ อ งมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น การพั ฒ นา
บุคลากรของสานักงานฯ ได้แก่
๑. นโยบายของรัฐบาล เกี่ ยวกับ การเดิน ทางไปศึ กษาดูงาน ประชุมสั มมนา อบรม
ณ ต่างประเทศ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๔๖ ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ณ ต่ างประเทศ ซึ่งมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิ บัติเกี่ยวกับ
การงดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลกระทบต่อ
การดาเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
๒. เร่งรัด ด าเนิ น การและเบิ ก จ่ายรายการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประชุม ฝึ กอบรมและ
สัมมนา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เห็นชอบ โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่งผลให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ต้องมีการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกาหนด
ดังนั้น การกาหนดและการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว และมุ่งเน้นถึงผลผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานฯ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
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๑. โครงการและกิ จ กรรมที่ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานฯ
กาหนดให้ ดาเนิ น การศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ การศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการตามแนวพระราชดาริ ที่สอดคล้องกับ
วัต ถุประสงค์ของโครงการที่กาหนด ส่วนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ มีเฉพาะการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศส าหรับ หลั กสูต รฝึกอบรมภายนอกที่ มีก ารศึก ษาดู งานต่างประเทศ ซึ่งหน่ วยงานผู้จั ด
ได้มีการกาหนดไว้ตามหลักสูตรฯ ไว้แล้ว
๒. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกาหนดจัดโครงการและ
กิจกรรมในไตรมาสที่ ๑ ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามมติของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๗.๒ การเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนของไทย
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ประเทศภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โลกและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ การปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้
โอกาสที่ เกิ ด ขึ้น และเพิ่ มภู มิคุ้ มกันของทุ นที่ มี อยู่ ในสั งคมไทยได้ อย่ างเหมาะสมพร้อมก้ าวสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันจาเป็นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวั ตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย
ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค
มีกฎกติกาชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ข้อตกลง
การค้ า เสรี มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั้ ง ในด้ า นการเปิ ด เสรี ข องการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานมี ฝี มื อ การลงทุ น
การเคลื่อนย้ายเงิน ทุน การบริการ ซึ่งส่งผลให้ การแข่งขันระหว่างองค์การเพิ่มสูงขึ้น และบุคลากร
ในองค์การมีการแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น ซึ่งในส่วนของวุฒิ สภาได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนภายใต้คาขวัญ วุฒิ สภาก้าวไกลนาพลเมืองไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้และ
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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๑๕

๘. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้นามาพิจารณาในการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ประกอบด้วย
๘.๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบั ติราชการ และหลักเกณฑ์แ ละวิธี การเพิ่มพูน ประสิท ธิภ าพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตราที่ ๕๕ กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มี
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเพิม่ พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตราที่ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ก.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก.ร. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน รวมทั้งขวัญกาลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มี
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ
๒. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๐ วันต่อคนต่อปี
๔. งบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ ๓ ของงบบุคลากร
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ มีความสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ ดังกล่าว สานักงานฯ จึงจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาข้าราชการทุกประเภท
และระดับตาแหน่ ง อย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง โดยกาหนดโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒ นา
บุคลากรฯ ซึ่งมีรูปแบบในการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ได้รับการส่งเสริมให้ มีคุณภาพชีวิตและขวัญกาลังใจที่ดี
ในการทางาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖

๘.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เป็นการดาเนินการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
๓ กระบวนการ ได้แก่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การเรียนรูด้ ้วยตนเอง
๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งนี้ให้ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งกาหนด
ระยะเวลา ๖ เดือน และให้นาผลการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดังนั้น แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ จึงได้กาหนดโครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ส่งเสริมความมีวินัย
และการทางานเป็นทีม และการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งสอดคล้องกับ
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว
แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานฯ ในภาพรวม มีแนวทางดังนี้
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
รวมทัง้ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้
สามารถปฏิบตั ิงานสนับสนุนภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมืออาชีพ
๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
แนวทางในการพั ฒ นาบุ คลากรของส านั กงานฯ ดั งกล่ าว ประกอบด้ วยวิ ธี การหรื อ กิ จกรรม
การพั ฒ นาบุ คลากร (Human Resource Development Activities) ที่ หลากหลาย โดยโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ได้มีการกาหนดวิธีการหรือรูปแบบในการดาเนินกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา รวมทั้ง สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบัน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา โดยพิจารณาความสอดคล้องและ
เชือ่ มโยงกับบริบทแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
- บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ของสานักงานฯ
- นโยบายของผู้บริหาร
- ยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริการ
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย รวมทั้งบุคลากรของสานักงานฯ
- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
- สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่น สภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
๒. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และ - พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Human Resource
สมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Based-Competency) โดยดาเนินการ ดังนี้
สามารถปฏิบตั ิงานสนับสนุนภารกิจของ
๑) ฝึกอบรมและสัมมนาเพือ่ พัฒนาบุคลากร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมืออาชีพ
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร
การฝึกอบรมและสัมมนาภายในสานักงานฯ (In House
Training) และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
ภายนอกหน่วยงาน (Public Training) ในเรื่องที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
(Basic Skill) สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(Functional Competency) และสมรรถนะ
ทางการบริหาร (Management Competency)
๒) พัฒนาบุคลากรโดยเชือ่ มโยงจากการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน (Performance Management
System: PMS)
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร

๓. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทั้งในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์หาช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) และนาผลการประเมินมาจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan: IDP)
ซึ่งมุง่ เน้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสม
โดยใช้วิธีการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (Training) หรือ
การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training)
เช่น การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ การสอนงาน การให้
คาปรึกษา เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เป็นไปตามความคาดหวังของสานักงานฯ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ รองรับ
การปฏิบตั งิ านในบริบทของอาเซียน
ดาเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ
สานักงานฯ ในบริบทของอาเซียน เช่น การพัฒนา
ทักษะด้านภาษา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผู้ปฏิบตั ิงานด้านต่างประเทศ เป็นต้น
๑. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ดาเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากร ตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละสายงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิ น้าทีป่ จั จุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพพร้อมในการเลื่อนสู่ระดับตาแหน่งที่
สูงขึ้น
๒. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพือ่ การก้าวสู่
ตาแหน่งผูบ้ ริหาร (Succession Plan) และการพัฒนา
ผูบ้ ริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่ ง
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิเช่น
ภาวะผู้นา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารที่ดี
รวมทัง้ การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้พร้อมต่อ
การบริหารงานของสานักงานฯ ภายใต้บริบทแวดล้อม
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๑๙

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

๔. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรเกิด
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ฝึกอบรมภายในสานักงานและหน่วยงานภายนอก
การสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
๓. พัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ สี มรรถนะสูง (Talent
Management)
ดาเนินการพัฒนาและจูงใจผู้ที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องและรักษาให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กร
๑. เตรียมกาลังคนโดยการสนับสนุนการศึกษาและ
ฝึกอบรมในระดับทีส่ งู ขึน้
สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการฝึกอบรมใน
ระดับที่สูงขึ้นให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
รวมทัง้ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ในต่างประเทศ
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศกั ยภาพขึ้น เพื่อมารองรับ
การขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ
ในอนาคต ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว
๒. แลกเปลีย่ นบุคลากรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา
สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ร่วมกันกับบุคลากร
จากนานาประเทศ และสร้างสมประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนาความรูแ้ ละประสบการณ์ มาปรับใช้
ประโยชน์กบั วงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาข้าราชการโดยให้ไปปฏิบตั งิ านทีห่ น่วยงานอืน่
(Secondment)
ดาเนินการส่งข้าราชการตาแหน่งนิติกรไปปฏิบตั ิงาน
ณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเวลา ๓ เดือน
ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัตงิ านด้านนิติบญ
ั ญัติระหว่างสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. ศึกษาดูงาน
สนับสนุนให้บคุ ลากรได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โครงการตามแนว
พระราชดาริที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
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๒๐

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ที่กาหนด การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ สาหรับ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มีการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
และสามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาปรับใช้
ประโยชน์กบั วงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ถ่ายทอดแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นองค์กร
ดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) เพื่อให้มีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนองค์ความรูท้ ี่จาเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทัง้ ส่งเสริมให้
บุคลากรใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบตั ิงาน
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม
ดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรม ปฏิบัตติ นตามประมวลจริยธรรม ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร การปรับกระบวนทัศน์
ข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงาน เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ข้าราชการรัฐสภา การยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน ความโปร่งใสในส่วนราชการ ให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง
การรณรงค์และสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนือ่ ง
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจ - จัดโครงการและกิจกรรม ทีส่ ง่ เสริมให้บคุ ลากร
ในการทางานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมี ปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข มีสขุ ภาพทีด่ ี มีความ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีมขี วัญกาลังใจ มีแรงจูงใจใน สามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร
การปฏิบตั ิงานและเกิดความผูกพัน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการจัดทา
ต่อองค์กร
แผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับ มีความสุขและความสมดุลในชีวิตการ
ทางาน มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อ
กัน มีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบตั ิงานซึ่งจะส่งผล
ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว
ประกอบด้วย
๑) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางาน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรของสานักงานฯ รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพ
และการทางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ทุกสายงาน
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๒๑

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๒) โครงการเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี
เพื่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน เป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตนเอง
และองค์กร
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๒๒

บทที่ ๓
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นดาเนินการในเรื่องที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติงานรองรับความเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิ จ ารณา
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรฯ ดังนี้
๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั กงานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ สภา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้สอดคล้องกับบริบทของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดับสูง และผู้รับบริการ รวมถึงความสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย
(๑) แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙)
(๒) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบั บที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
(๓) นโยบายผู้ บริ หารระดั บสู ง ได้ แก่ ประธานสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
(๔) ความต้ อ งการด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ และความต้องการของบุคลากร
(๕) กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แ ก่
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๒) กาหนดกรอบทิศทางในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิ จารณาจากปั จจัยดังกล่ าวข้ างต้น และความต่อเนื่ องของการด าเนิ นงาน
ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) จัด ท าร่างแผนแนวทางในการพั ฒ นาบุ คลากรของสานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยกาหนด
ทิศทางที่มุ่งเน้นและแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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๒๓

ทิศทางทีม่ งุ่ เน้น
๑. การพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
ด้านวิชาการ
๒. การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ

๓. การพัฒนาบุคลากรตามความจาเป็น
เร่งด่วนขององค์กร ได้แก่
- การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community)
- คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบตั งิ าน
- การพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย ๑๐ วัน/
คน/ปี

แนวทางการดาเนินการ
- การพัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติ
- การพัฒนานักวิชาการนิติบญ
ั ญัติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัตงิ าน
- การพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill)
- การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core
Competency)
- การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร
(Functional Competency)
- การพัฒนาทักษะด้านภาษา
- การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัตติ น
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
มีความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
- การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และ
การแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
- การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธกี ารทีน่ อกเหนือจาก
การฝึกอบรม (Non Training)

ทั้ งนี้ สานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาได้ ก าหนดโครงการ/กิ จกรรมในการพั ฒนาบุ คลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานตามทิศทางที่มุ่งเน้นดาเนินการที่กาหนด
โดยสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

25
๒๕

๓.๑ โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการพัฒ นาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ นาไปสู่การปฏิบัติ ได้กาหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งโครงการที่กาหนดตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ประกอบด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการงานประจา รวมจานวนทั้ งสิ้น ๑๙ โครงการ (จาแนกเป็น รายหลัก สูต ร/กิจกรรม จ านวน
๔๕ หลักสูตร/กิจกรรม) ประกอบด้วย
๑. โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ จานวน ๑๘ โครงการ (๔๑ หลักสูตร/กิจกรรม)
๒. โครงการงานประจา จานวน ๑ โครงการ (๔ กิจกรรม)
โดยโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๖

โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบญ
ั ญัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
(Competency Based HR)
๑. โครงการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานของบุคลากร (Basic Skill)
การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (๓ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับต้น (Pre-intermediate)"
(๒) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับกลาง (Intermediate)"
(๓) หลักสูตร "ภาษาจีนกลาง"
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (๕ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ที่จาเป็นสาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน"
(๒) หลักสูตร "การจัดการข้อมูลด้วย Cloud
Computing" "
(๓) หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศของ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา"
(๔) หลักสูตร "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ"
(๕) หลักสูตร "การสืบค้นฐานข้อมูลอาเซียน"

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core
Competency) (๓ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ"
- กิจกรรมประเมินสมรรถนะ
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทางความก้าวหน้า
(๒) หลักสูตร " การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับต้น"
(๓) หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น" ประจาปี ๒๕๕๙
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร
(Functional Competency) (๕ หลักสูตร)
(๑) หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงาน
นิติบัญญัติ" ระดับต้น
(๒) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตารวจ
รัฐสภาของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
(๒.๑) หัวข้อ "การข่าวกรองเพื่อการรักษาความ
ปลอดภัย"
(๒.๒) หัวข้อ "การพัฒนาความรูเ้ ชิงคุณภาพ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา"
(๓) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล"
(๓ กิจกรรม)

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(๓.๑) กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ด้านพิธีการทูต
(๓.๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักวิเทศ
สัมพันธ์ดา้ นการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
(๓.๓) กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านต่างประเทศ
(๔) การสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่
บุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หัวข้อ "การพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับผูป้ ฏิบัติงานด้านนิติบญ
ั ญัติ"
(๕) หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
๔. โครงการพัฒนาข้าราชการทีไ่ ด้รบั การบรรจุใหม่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก
๕.๑ การพัฒนาบุคลากรสาหรับหลักสูตรประจา
จานวน ๖ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
๒) หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอานวยการ (สจว.)
๓) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง
๔) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
กลยุทธ์องค์การ
๕) หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖) หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (กปส.)
๒๗

๕.๒ การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านสาหรับหลักสูตรอื่นฯ
จานวน ๒๔ หลักสูตร
(๑) การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ (๔ หลักสูตร)
(๑.๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการล่าม
(๑.๒) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การใช้ภาษาฝรั่งเศส
(๑.๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การใช้ภาษาจีน
(๑.๔) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาจีนสาหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๒) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (๑๕ หลักสูตร)
(๒.๑) การพัฒนาด้านบริหารจัดการเครือข่าย
จานวน ๒ หลักสูตร
(๒.๒) การพัฒนาด้านการบารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน ๒ หลักสูตร
(๒.๓) การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ จานวน
๖ หลักสูตร
(๒.๔) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโครงการ
จานวน ๕ หลักสูตร
(๓) การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า (สายงานอื่นๆ) (๕ หลักสูตร)
๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การคลัง
๗. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านนิตบิ ญ
ั ญัติระหว่างสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภากับ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
ระดับต้น

๙. โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ ละการ
จัดการความรู้
๑๐. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้
(๓ กิจกรรม)
(๑) การจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
(๒) การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)
(๓) การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท
ภายในประเทศ
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๑๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา ณ ต่างประเทศ
- การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา(สาหรับหลักสูตรฝึกอบรม
ภายนอกที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ)
๑๓. โครงการแลกเปลีย่ นข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาไทยกับต่างประเทศ
- คณะที่ ๑ ณ ประเทศมาเลเซีย
- คณะที่ ๒ ณ ประเทศแคนาดา
- คณะที่ ๓ ณ ประเทศญีป่ ุ่น
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กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน
๑๔. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางาน
(๒ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กร
(๒) กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และการทางานเป็นทีม
๑๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี
เพือ่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน (๒ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (แอโรบิค)
(๒) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ความสามัคคีเพื่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน (กีฬาสี)
๑๖. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล (๔ กิจกรรม)
(๑) หลักสูตร "การพัฒนาตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล
(๒) กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
(๓) กิจกรรมเครือข่ายจริยธรรมภายในสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(๔) กิจกรรมสร้างแนวร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความโปร่งใส
(๕) สัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเครือข่ายในองค์กร
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่คุณธรรมและความโปร่งใส
(๖) การพัฒนาแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
(e-Learning)
๒๘

๑๗. โครงการวันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day)
๑๘. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ

รวมโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
จานวน ๑๙ โครงการ (๔๕ กิจกรรม/หลักสูตร)

งานประจา
๑๙. โครงการรณรงค์และสือ่ สารเพือ่ สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส (๔ กิจกรรม)
(๑) กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนคุณธรรมและความ
โปร่งใส
(๒) กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- กิจกรรมค้นหาคนดี
- กิจกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคลากร
ผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(๓) กิจกรรมเผยแพร่ประมวลจริยธรรมร่วมกับ
เครือข่ายภายนอก
- จัดงานวิชาการและนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย
คุณธรรมภายนอก
(๔) กิจกรรมรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
(๔.๑) ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๔.๒) รณรงค์รู้รักสามัคคีร่วมทาดีเพื่อศาสนา
และสังคม
(๔.๓) อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์
ของชาติ
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๙ ครงการ
รอ ล ๔๗ ๓๗
๔ ครงการ
รอ ล ๒๑ ๐๕

๑ ครงการ
รอ ล ๕ ๒๖

๕ ครงการ
รอ ล ๒๖ ๓๒
ร เ น ุ ธ าสตร ่ ๓ ๑
ร เ น ุ ธ าสตร ่ ๓ ๔

ร เ น ุ ธ าสตร ่ ๓ ๓
งาน ร า

๒๙

๓.๒ กิจกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ ที่กาหนดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น
นอกจากจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ แล้ว ยังได้กาหนดโครงการและกิจกรรม
ให้มีความสอดคล้องและยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่ ง นอกเหนื อ จากโครงการด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว ส านั ก งานฯ จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การบริห ารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาฯ ให้ครอบคลุมและครบถ้ว น
ตามกลยุทธ์แผนงานและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาฯ ที่กาหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรม
ที่ดาเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ ถือผลงานเป็นหลัก
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจ ๑. จัดทากิจกรรมเครือข่ายจริยธรรมภายใน
เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ๒. การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
และต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและสอดคล้องกับ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
ภาระงาน
๓. การจัดทาระบบการประกันคุณภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้และ ๔. ดาเนินการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่าง
ภายในส่วนราชการ
ต่อเนื่อง
๕. ดาเนินการพัฒนาระบบการสนับสนุนให้
บุคลากรเรียนรูด้ ้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ๖. การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทัว่ ทัง้ องค์กรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกและระบบในการ
๗. ดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบและกลไก
ดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม ในการขับเคลื่อนการปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
จริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประโยชน์ต่อราชการ
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ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างผูน้ าต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๘. การจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย
กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ๙. จัดทาโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ขับเคลือ่ นตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
วิชาชีพ
รัฐสภาและความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทัว่ ทัง้ องค์กร
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากร ๑๐. ดาเนินการตามแผนสร้างเสริมและพัฒนา
บุคคลในด้านต่างๆ
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรภายใน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
๑๑. จัดทาโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการ
ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ทางาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างค่านิยมทัศนคติทดี่ ี ให้แก่ ๑๒. จัดทากิจกรรมเครือข่ายจริยธรรมภายใน
บุคลากรโดยให้คานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทัว่ ทัง้ องค์กรส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทัว่ ทัง้ องค์กรโดยกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความรู้ความสามารถของ
๑๓. จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ ของบุคลากร (Functional Competency)
มีทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัตงิ านด้าน หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
๓.๓ งบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดั งกล่ าวข้ างต้ น ได้ รับการจั ดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของส านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้วงเงินงบประมาณ จานวนรวม ๑๖,๒๔๗,๐๐๐ บาท
ดังนี้
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๑. โครงการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา จานวน ๑๖ โครงการ เบิกจ่ายจากบประมาณรายจ่ายอื่น
เป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสานักงานฯ โดยมีงบประมาณ
จานวน ๙,๔๔๗,๐๐๐ บาท ดังนี้
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๑. โครงการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานของบุคลากร (Basic Skill)
๔๖๓,๗๐๐
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional
Competency)
๔. โครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก

๑๕๑,๐๐๐
๖๘๒,๐๐๐
๘๖,๐๐๐
๑,๗๗๖,๕๐๐

๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การคลัง
๗. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติระหว่าง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย ระดับต้น*

๘,๘๐๐

๙. โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักกฎหมายนิติบญ
ั ญัติ*

-

๑๐. โครงการพัฒนาองค์ความรู้

๔๗๕,๐๐๐

๑๑. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางาน
๑๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีเพื่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ
ธรรมาภิบาล
๑๔.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๕. โครงการวันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day)
๑๖. โครงการรณรงค์และสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
รวม

๑๙๐,๐๐๐

๑๓๙,๐๐๐
๙๕๐,๐๐๐
๑๘๘,๙๐๐
๓๓๖,๑๐๐
๙,๔๔๗,๐๐๐

* หมายเหตุ : ส าหรั บโครงการที่ ๘ และโครงการที่ ๙ สามารถเบิ กจ่ ายงบประมาณภายใต้ วงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอันเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสานักงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. โครงการด้านทุนการศึกษา จานวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่าย
ดาเนิ นงาน รายการค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ โดยมีงบประมาณ จานวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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โครงการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
๑. ทุนการศึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ
๑.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
๑.๓ ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ทุนฝึกอบรม ประกอบด้วย
๒.๑ ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ดาเนินการต่อเนื่องทุกปี)
๒.๒ การฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน ณ ต่างประเทศ
รวม

งบประมาณ
(บาท)
๑,๙๖๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๕๖๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๒,๘๐๐,๐๐๐

๓. ด้านการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จานวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายอื่น
เป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีงบประมาณจานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
๒,๐๐๐,๐๐๐
- การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มกี ารศึกษาดูงานต่างประเทศ)
รวม
๒,๐๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ต่างประเทศ จานวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ โดยมีงบประมาณจานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาไทยกับต่างประเทศ
- คณะที่ ๑ ณ ประเทศมาเลเซีย
๓๕๘,๔๐๐
- คณะที่ ๒ ณ ประเทศแคนาดา
๕๗๖,๕๐๐
- คณะที่ ๓ ณ ประเทศญีป่ ุ่น
๑,๐๖๕,๑๐๐
รวม
๒,๐๐๐,๐๐๐
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๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๒

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๒

๙,๔๔๗,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๕๙

๒,๘๐๐,๐๐๐
บาท ร้อยละ ๑๗

้า าร อบร ละ
้า าร

า า

า
า ระ ท

้า ท าร

า

้า าร ล

ลย ้ารา าร
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า ระ ท
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แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิตบิ ัญญัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
1. โครงการพัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
2 กิจกรรม
ของบุคลากร (Basic Skill)
1.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพือ่ เตรียม
3 ครั้ง
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๑) หลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่อสำร
เพื่อประชำคมอำเซียน (Pre-intermediate
English for ASEAN Community) ระดับต้น
(๒) หลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่อสำร
เพื่อประชำคมอำเซียน (Intermediate
English for ASEAN Community ระดับกลำง
(๓) หลักสูตรภำษำจีนกลำง
1.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ครั้ง
และการสื่อสาร
(๑) หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์
ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำน
- สำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ในเกณฑ์กำรเลื่อนระดับ
(๒) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลด้วย Cloud
Computing
(๓) หลักสูตรกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
ของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ

463,700
80

395,000

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

30

30

20
175

68,700

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

1

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
(๔) หลักสูตรกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนกำรลดใช้กระดำษ
(๕) หลักสูตรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอำเซียน
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Core Competency)
(2.๑) หลักสูตรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ตำมสมรรถนะ
- กิจกรรมกำรประเมินสมรรถนะ
- กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผน

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

๓ หลักสูตร
2 กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

151,000
1,040
และร่วมจัดทำ

50,000

IDP อย่ำงน้อย

30 คน

พัฒนำรำยบุคคล (IDP) และแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

(2.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
1 ครั้ง
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิ ภำ" ระดับต้น
- สำหรับผู้ครบประเมินปี 2561 - 2563
(2.๓) หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
1 ครั้ง
กำรดำรงตำแหน่งในระดับที่สงู ขึน้ ประจำปี 2559
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
๓ หลักสูตร
ของบุคลากร (Functional Competency)
(3.๑) หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
๑ ครั้ง
ด้ำนระบบงำนนิติบญ
ั ญัติ ระดับต้น
- สำหรับข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกร
และวิทยำกร ระดับปฏิบตั ิกำร
(3.๒) หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่
๒ กิจกรรม
ตำรวจรัฐสภำของสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ

27

51,000

26

50,000
682,000

26

127,000

60

175,000
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ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ ๙๕
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ในโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะหลักฯ

๑. ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้ำหมำย
มีสมรรถนะหลัก
ตำมที่องค์กร
คำดหวัง
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๙๕
๑. ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้ำหมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ในโครงกำรพัฒนำ เกี่ยวกับเรือ่ งที่อบรม
สมรรถนะเฉพำะงำนฯ
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถนำ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

2

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

๑) หัวข้อกำรข่ำวกรองเพือ่ กำรรักษำควำมปลอดภัย
๒) หัวข้อกำรพัฒนำควำมรู้เชิงคุณภำพทำงด้ำน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฏิบตั ิหน้ำที่ในกำร
รักษำควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจรัฐสภำ
- สำหรับข้ำรำชกำรตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจรัฐสภำ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริหำรงำนกลำง
(3.๓) หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพของ
๓ กิจกรรม
บุคลำกรด้ำนต่ำงประเทศให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล
๑) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนพิธกี ำรทูต
2) กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของ

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

ควำมรู้ไปปรับใช้
ในกำรปฏิบตั ิงำนได้

48

139,000

48
25

นักวิเทศสัมพันธ์ด้ำนกำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ

3) กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงประเทศ
-สำหรับบุคลำกรของสำนักภำษำต่ำงประเทศ
และสำนักกำรต่ำงประเทศ
(3.๔) กำรสัมมนำทำงวิชำกำรและอบรม
เชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร
ด้ำนกฎหมำยแก่บคุ ลำกรสำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒสิ ภำ หัวข้อ "กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพ
สำหรับผู้ปฏิบตั ิงำนด้ำนนิติบญ
ั ญัติ
- สำหรับข้ำรำชกำรตำแหน่งนิติกรและวิทยำกร
สำนักกฎหมำย

48

๑ ครั้ง

35

25,000

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

3

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
(3.๕) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- สำหรับข้ำรำชกำรตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล

๑ ครั้ง

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
27

1 ครั้ง

30

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ ๙๕
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ในโครงกำรฯ

ข้ำรำชกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำง
กำรทดลองปฏิบตั หิ น้ำที่

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

216,000

สำนักบริหำรงำนกลำง และสำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคล

๔. โครงการพัฒนาข้าราชที่ได้รับการบรรจุใหม่

86,000

ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- กิจกรรมกำรสร้ำงวินัย สร้ำงทีม
และควำมสำมัคคี

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

รำชกำรผ่ำนกำรประเมิน
ตำมกฎกำรทดลองฯ ดังนี้

๑) กิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีผลคะแนน
ไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ ๖๐

๒) ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

๕. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
๕.1 หลักสูตรฯ ประจำปี
๕.๒ หลักสูตรกำรฝึกอบรมอื่นๆ

๖. โครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การคลัง

26 หลักสูตร บุคลากร
ของ
๖ หลักสูตร สานักงานฯ
๒4 หลักสูตร

1 ครั้ง

100

1,776,500 บุคลำกรของสำนักงำนฯ
ได้เข้ำรับกำรศึกษำ/
850,000 อบรมในหลักสูตรต่ำงๆ
926,500 กับหน่วยงำนภำยนอก
จำนวนไม่น้อยกว่ำ
๓๐ หลักสูตร
8,800
ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้จัดทำรำยงำน
ผลกำรศึกษำ/อบรม
ในหลักสูตรต่ำงๆ

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

๑. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
4

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
เพิ่มขึ้น
๗. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านนิติบญ
ั ญัติระหว่างสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภากับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักกฎหมาย ระดับต้น

1 ครั้ง

6

-

1 ครั้ง

30

110,000

๙. โครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการเป็นนักกฎหมายนิติบญ
ั ญัติ
หัวข้อ “กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนระบบงำนนิติบญ
ั ญัต”ิ

1 ครั้ง

216

83,000

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้ำหมำย
จำกสำนักงำน
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อย่ำงน้อย ๖ ฉบับ
ร้อยละ 95
๑. ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้ำหมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปปรับใช้
ในกำรปฏิบตั ิงำนได้
ร้อยละ 95
๑. ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้ำหมำย ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปปรับใช้
ในกำรปฏิบตั ิงำนได้

สำนักกฎหมำย

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

5

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
๑๐. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ
3 กิจกรรม
การเรียนรู้
(๑) กิจกรรมกำรจัดอบรมกำรเสริมสร้ำงควำม
1 ครั้ง
เข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)
(๒) กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำม
1 ครั้ง
เข้มแข็งให้กับทีมงำนจัดกำรควำมรู้ (KM Team)
(๓) กำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
1 ครัง้
๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
๗ ทุน
อย่างต่อเนื่อง
๕ ทุน
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ภำยในประเทศ
๑ ทุน
- ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ภำยในประเทศ
๑ ทุน
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ

ข้าราชการ
ของ
สานักงานฯ

๑๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ณ ต่างประเทศ
- กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของข้ำรำชกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ (สำหรับหลักสูตร
ฝึกอบรมภำยนอกที่มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ)

ข้าราชการ
ของ
สานักงานฯ

6 ครั้ง

475,000
54,000
286,000

ข้าราชการ
ของ
สานักงานฯ

135,000
2,800,000

องค์ควำมรู้ที่จำเป็น
ร้อยละ ๖๐
ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ของสำนักงำนฯ
ขององค์ควำมรู้
อย่ำงน้อย
ได้นำควำมรู้ที่ได้รับ
๓ องค์ควำมรู้
ไปใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

สำนักงำนฯ จัดทำ

สำนักงำนฯ จัดสรรทุน

กรอบแนวทำงในกำร

กำรศึกษำ/ทุนฝึกอบรม

จัดสรรทุนกำรศึกษำ

ให้แก่ข้ำรำชกำรเพื่อ

ที่สอดคล้องและเป็น

ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท

ประโยชน์ต่อสำนักงำนฯ

ปริญญำเอก หรือทุน

จำนวน ๑ ฉบับ

ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

จำนวน ๗ ทุน

2,000,000 ข้ำรำชกำรสำนักงำนฯ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จัดทำเอกสำรรำยงำนผล
จำนวน ๖ ครั้ง
กำรแลกเปลี่ยน
เยือน ศึกษำดูงำน
ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน 6 ฉบับ

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

6

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
๑๓. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาไทยกับต่างประเทศ

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

๓ ครั้ง

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
ข้าราชการ
ของ
สานักงานฯ

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

2,000,000 ข้ำรำชกำรสำนักงำนฯ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จัดทำเอกสำรรำยงำน
จำนวน ๓ ครั้ง
ผลกำรแลกเปลี่ยนฯ
ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน ๓ ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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
สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน
๑๔. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
๒ กิจกรรม
880
4,000,000
ร้อยละ 95
ในการทางาน
ของกลุ่มเป้ำหมำย
(๑) กิจกรรมกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน
๑ ครั้ง
30
500,000 ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
- สำหรับผู้บริหำรของสำนักงำนฯ
(๒) กิจกรรมกำรสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงสัมพันธภำพ ๑ ครั้ง
850
3,500,000
และกำรทำงำนเป็นทีม
๑๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี 2 กิจกรรม
450
139,000
ร้อยละ 95
เพือ่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มเป้ำหมำย
(๑) กิจกรรมเสริมสร้ำงสุขภำพเพื่อเพิ่ม
๑ ครัง้
50
39,000
ได้เข้ำร่วม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำร
โครงกำรฯ
๒) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์และควำมสำมัคคีเพื่อ
๑ ครัง้
400
100,000
ประสิทธิผลในกำรปฏิบตั ิงำน
๑๖. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล
6 กิจกรรม บุคลากรของ 950,000
ร้อยละ 95
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล
สานักงานฯ
ของกลุ่มเป้ำหมำย
(๑) หลักสูตรกำรพัฒนำตำมประมวลจริยธรรม
๑ ครัง้
23
40,000
ได้เข้ำร่วมโครงกำร
ข้ำรำชกำรรัฐสภำและธรรมำภิบำล
พัฒนำบุคลำกร
ตำมประมวลฯ
แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรฯ

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรฯ

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

ร้อยละ ๘๐

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หรือมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

7

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)
๒๐๐

งบประมาณ
(บาท)

(๒) กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กร
(๓) กิจกรรมเครือข่ำยจริยธรรมภำยใน
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ

๔ ครั้ง
1 ครั้ง

53

130,000

(4) สร้ำงแนวร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมโปร่งใส

๑ ครั้ง
1 ครั้ง

๒๐๐
๕๐

350,000
140,000

(๕) สัมมนำจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเครือข่ำย
ภำยในองค์กรเพื่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
(6) กำรพัฒนำแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
รัฐสภำ (e-Learning)
๑๗. โครงการวันแห่งคุณธรรม (Morality &
Ethics Day)

100,000

1 ครั้ง

บุคลำกรของ
สำนักงำนฯ

190,000

๑ ครั้ง

200

190,000

๑๘. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ๔ กิจกรรม บุคลากรของ
สานักงานฯ
สิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
๑ ครั้ง
(๑) บวช/ปฏิบตั ิธรรมถวำยเป็นพระรำชกุศล
แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ
๑ ครั้ง
(๒) ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำมหำรำชินี
๑ ครัง้
(๓) จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ
แม่แห่งแผ่นดิน

188,900
36,000

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรตำม
ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ

ร้อยละ ๘๐

มีบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๑ บทเรียน
ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำร่วมโครงกำร
วันแห่งคุณธรรมฯ
ร้อยละ 95
ของกลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำร่วมโครงกำร
เฉลิมพระเกียรติฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
หรือมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ
และได้ประพฤติปฏิบัติตน

ตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ข้ำรำชกำรได้เข้ำใช้
ประโยชน์ในกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

17,900
24,000

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
(๔) สืบสำนพระรำชปณิธำนแม่แห่งแผ่นดิน
ด้วยจิตอำสำร่วมทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน

จานวน
(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่ม
เป้าหมาย
(คน)

๑ ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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

111,000

งานประจา
๑๙. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพือ่ สนับสนุน 4 กิจกรรม
การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
(๑) กิจกรรมสัมมนำชี้แจงแผนคุณธรรมและ
๑ ครั้ง
ควำมโปร่งใส
๒ ครั้ง
(๒) กิจกรรมยกย่องบุคลำกรที่ยึดมั่นและปฏิบตั ิ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
(๒.๑) กิจกรรมค้นหำคนดี
1 ครั้ง
(๒.๒) กิจกรรมกำรคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
1 ครั้ง
บุคลำกรผู้ยึดมั่นและปฏิบตั ิตำมประมวลจริยธรรม
๒ ครั้ง
(๓) กิจกรรมเผยแพร่ประมวลจริยธรรมร่วมกับ
เครือข่ำยภำยนอก
(๔) กิจกรรมรณรงค์และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
๓ ครัง้
ในกำรปฏิบตั ติ นตำมหลัก ข้ำรำชกำรที่ดขี องแผ่นดิน
1 ครั้ง
(๔.๑) ถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยสัตย์
ปฏิญำณแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั
(๔.๒) รณรงค์รู้รกั สำมัคคีรว่ มทำดีเพือ่ ศำสนำและสังคม 1 ครั้ง
1 ครั้ง
(๔.๓) อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชำติ

336,100

100

80,200

บุคลากรที่ผ่าน

80,000

การคัดเลือก

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้ำหมำย ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รับทรำบเกี่ยวกับ
กำรรณรงค์และสือ่ สำร
เพื่อสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนตำม
ประมวลจริยธรรม

สำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

6,000
74,000
บุคลำกรของ
สำนักงำนฯ
800

80,800
95,100

300

35,000

250
250

15,500
44,600

แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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