
 

 

 
 

 
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . ๒๕๕๗๒๕๕๗ 
 
 

 
 
 

  
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

              สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
 

 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 
คํานํา 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานฯไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  
และประชาชน ดังนั้นบุคลากรของสํานักงานฯ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพิจารณาความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ เพื่อให้แผนพัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกับแผนงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานฯ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย 
ในปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนด
โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ จํานวน ๑๖ โครงการ และ ๑ โครงการ
งานประจํา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครอบคลุมทุกประเภท และ
ทุกระดับ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานฯ 
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 
 
 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบญั 
                                                             หน้า 

บทที่ ๑  บทนํา ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๑ 
 ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ๒ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 

บทที่ ๒  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment) ๔ 
 - แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔ 
 - แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒  ๖       
                 (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 - แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๗ 
 - มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา   ๑๐ 
                พ.ศ. ๒๕๕๔  
 - ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑๔ 
               ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management ๑๖ 
                 Quality Award: PMQA) 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ๑๖  
 - สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน ๑๖ 

 - กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑๗ 
     ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ๑๘ 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๘ 

 ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๐ 
บทที่ ๓  รายละเอียดแผนการพัฒนาบคุลากร สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา                      ๒๒ 
            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๒๓ 
 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๒๔ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ ๓๑ 
 สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ตารางสรุปความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓๖ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ภาคผนวก 
 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติแก่วุฒิสภา

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรของสํานักงานฯ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ กล่าวคือ
สามารถปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการ ดังนั้น 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ มีหลักการสําคัญ 
คือการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency-based  Human Resource Development) 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีการประพฤติและถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีขวัญกําลังใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นกลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยมีโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

๒.๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ | ๒ 

๓. ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้บริหารระดับสูง  
 ๑. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๒. สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 ผู้บังคับบัญชาในสายงาน 
 ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาตนเอง 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. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องต่อการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 

๔.๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.๓ บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือหลัก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

๔.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
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บทที่ ๒ 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ 
ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดโยงปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ 
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 รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานฯ ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทยในปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่ได้จัดทําขึ้นนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ สําหรับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในสํานักงานฯ ทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่
ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของสํานักงานฯ ให้ประสบความสําเร็จ 

โดยข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 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. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 6. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 ๖. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน 
 ๗. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๘. ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
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แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวเิคราะห์เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Organization Environment) 

๑. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- 

๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการติดตามประเมินผล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน ซึ่งยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ดังกล่าวได้กําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักคือ บุคลากรมีศักยภาพ

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

สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
(Internal Organization Environment) 

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

  ประเด็นยุทธศาสตร์      เป้าประสงค์       กลยุทธ์   

แผนงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร 
- แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- แผนเสริมสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
- แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

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

แผนการพัฒนาบคุลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 - โครงการ กิจกรรม 
 - งบประมาณประจําปี 
 - กระบวนการดําเนินงานตามแผน 
 - การประเมินผล 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
 - ผลการสํารวจความพึงพอใจของ 
   บคุลากรต่อการพัฒนาบคุลากร 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรฐานความรู้  ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ในวงงานนิติบัญญัติ - การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลมีคณุธรรม จริยธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
- หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากร
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และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ซึ่งแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ประจําปี ๒๕๕๖ ได้กําหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลักดันความสําเร็จตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และบรรลุวสิัยทัศน์ที่กําหนดไว้ได้ 

โดยแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก (Core Values) ดังนี้ 

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

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

 ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องและสนับสนุนความสําเร็จของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่กําหนด โดยโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจใน 
วงงานนิติบัญญัติ และโครงการงานประจําของสํานักงานฯ ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่กําหนดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการที่บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
ระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสนับสนุนต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบุคลากรต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีสามารถใช้งานระบบฯ 
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 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. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและส่งเสริมให้แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งยึดระบบคุณธรรม  โปร่งใส ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ  เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก มีความคล่องตัวยืดหยุ่น สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

๒ บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ยึดม่ันต่อจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง  
 ๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทํางาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร 
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 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

ประกอบดว้ย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร โดยกระจาย

อํานาจและความรับผิดชอบ 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงพิจารณาถึงความสอดคล้องและสนับสนุนความสําเร็จของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่กําหนด ซึ่งโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ ที่กําหนด มีความสอดคล้องกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถือผลงานเป็นหลัก ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจของ
รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขใน
การทํางาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนมีการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ  
 ๓. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓.๑ แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน 
นิติบัญญัติให้แก่วุฒิสภาทั้งในด้านวิชาการ ด้านการประชุม และการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นมืออาชีพ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน กอปรกับประธานวุฒิสภาได้มีดําริเน้นย้ําถึงความสําคัญของวุฒิสภากับการ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มมากขึ้นและมีทักษะความพร้อมในการทํางานทุก
ด้าน เพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทําแผนเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ 
            ๑. เพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและ
การทํางานด้านต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
  ๒. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ฐานข้อมูลของรัฐสภาไทย รวมทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
รัฐสภาและข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๓. เพือ่พฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการของรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน 
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    โดยกําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรการที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ฐานข้อมูลของรัฐสภาไทยและความรู้เกี่ยวกับ

รัฐสภาและข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียน 
มาตรการที่ ๓  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับประเทศ

สมาชิกอาเซียน  
จากมาตรการเตรียมความพร้อมฯ ดังกล่าว แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการ
ดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ โดยเฉพาะในมาตรการที่ ๑ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งได้กําหนดแผนงานและโครงการ ในการ
ผลักดันการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด ๓ แผนงาน ได้แก่  

- แผนงานที่ ๑.๑ การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและการทํางานด้าน
ต่างประเทศ ประกอบด้วยโครงการ เช่น โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โครงการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการทํางานด้านต่างประเทศ เป็นต้น   

- แผนงานที่ ๑.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับ
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วยโครงการ เช่น โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น                
 - แผนงานที่ ๑.๓ พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดังนั้น โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการกําหนดโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการตามมาตรการที่ ๑  
ของแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ เพื่ อให้ มีการบูรณาการ 
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและการทํางานด้านต่างประเทศของบุคลากรของ
สํานักงานฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๓.๒ แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและนําผลการสํารวจมาจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจและจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว 
สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
๑) พัฒนางานบริการและสวัสดิการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๒) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี 
๓) นโยบายการบริหารจัดการและการสื่อสารที่ชัดเจน 
๔) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 ๒. เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

มาตรการ 
๑) ยกย่องชมเชยคนดีและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
๒) พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องและสนับสนุนมาตรการดําเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากรฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน และมาตรการยกย่องชมเชยคนดีและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรฯ ได้กําหนดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) และเป็นปัจจัยที่จะ
สามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางานของบุคลากร รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการยกย่องชมเชย
ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ซึ่งเป็นการสนับสนุนปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator factors) 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๓ แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา การฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมที่กําหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
 คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงได้กําหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาขึ้น เพื่อให้บุคลากรรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้าง) ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยึดถือปฏิบัติ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลกัดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ได้จัดทํายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดัน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ข้าราชการรัฐสภามีพฤติกรรมหรือปฏิบัติได้
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และการใช้กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่กําหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
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  กลยุทธ์ที่ ๑ การวางระเบียบ แนวทาง หรือมาตรการที่จําเป็นแก่การใช้บังคับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 
 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ข้าราชการระดับผู้บริหาร
และระดับผู้บังคับบัญชาของสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน จะต้องให้ความสําคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี
พฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสํานัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ นอกจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แล้ว จะต้องให้ความสําคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้กําหนดโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ   และสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจการให้ข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และระเบียบ แนวทาง หรือมาตรการต่างๆ ในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ
รัฐสภาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เช่น การรณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมทั้งการยกย่องบุคลากรที่ยึดม่ันตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๔. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 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  
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๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาที่สอดคล้องต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ของแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งที่ได้กําหนดไว้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ประกอบด้วย  

- ข้าราชการประเภทตําแหน่งบริหารและอํานวยการ ได้แก่ ด้านแผนงาน ด้านการบริหารงาน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

- ข้าราชการประเภทตําแหน่งวิชาการและทั่วไป ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน 
ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ 

๓. ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง - พิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง มีทักษะที่
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง และมีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
ซึ่งรายละเอียดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง จะมีการกําหนด
ไว้ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) เรื่องมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญ (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  

เป็นการกําหนดระดับของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในแต่ละประเภทตําแหน่ง ซึ่งข้าราชการของสํานักงานฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
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) ของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ๕ สมรรถนะ ไดแ้ก่  
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒) บริการที่ดี  
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
๔) การยืดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) การทํางานเป็นทีม  
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 ๒) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ๖ สมรรถนะ ได้แก่ 

๑) สภาวะผู้นํา  
๒) วิสัยทัศน์  
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  
๔) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน  
๕) การควบคุมตนเอง  
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน  

 โดยกําหนดให้ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร และอํานวยการ จะต้องมีสมรรถนะ
ทางการบริหารทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่าว และข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
จะต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ๓ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และศักยภาพ
เพื่อนําการปรับเปลี่ยน  
๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - เป็นการกําหนดสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับตําแหน่ง 
 ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จะต้องสอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าว โดยนํารายละเอียดของความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานที่
กําหนดไว้ของแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง มาเป็นข้อมูลในการกําหนดโครงการพัฒนาข้าราชการ 
ในแต่ละประเภท ระดับ และสายงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กําหนดได้ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑. มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน - เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละตําแหน่งงานและ
ระดับชั้นงาน  เพื่ อ ให้ข้ าราชการมีความรู้  ความเชี่ ยวชาญที่ เหมาะสม  สามารถปฏิบัติ งาน 
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่จาํเป็นในงานดังกล่าว 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 เพื่อให้ข้าราชการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ๓. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน - เป็นการพัฒนาสมรรถนะ 
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะ ซึ่งในปัจจุบัน
สํานักงานฯ มีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติ และการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีการประเมิน ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยผลจากการประเมินสมรรถนะดังกล่าว จะนํามาพิจารณาการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งผู้ที่
มีผลการประเมินสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา จะมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ได้รับการพัฒนา มีการหารือร่วมกันในการกําหนด
กิจกรรมในการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการมีสมรรถนะได้ตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ในประเภทและตําแหน่งประเภทต่างๆ ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๕๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) 
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ซึ่งกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาจาก ๒ องค์ประกอบ คือ  

๑. ผลสัมฤทธิข์องงาน สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ ๗๐ โดยพิจารณาจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด 

๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สดัส่วนคะแนนรอ้ยละ ๓๐ ซึ่งพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ร. กําหนด ๕ สมรรถนะ ได้แก่ 
 ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๒. บริการที่ดี 
 ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ๔. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
 ๕. การทํางานเป็นทีม 
 โดยมีการประเมินสมรรถนะหลัก ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และรอบ
ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และนําผลจากการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรให้
สอดคล้องกับผลการประเมินของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะที่ ก.ร. กําหนด  
 ๒) การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม
และด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ

มีการดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเป็นการประเมินสมรรถนะความ
เป็นมืออาชีพฯ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

๑. การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  
สายงานนิติการและสายงานวิทยาการ ในสํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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๒. การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานนิติการ
และสายงานวิทยาการ ในสํานักกฎหมาย และสํานักวิชาการ 

โดยมีการประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพฯ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และนําผล
จากการประเมินมาใช้ในเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสมรรถนะความเป็นมืออาชีพฯ ที่สํานักงานฯ กําหนด 

๓) สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัต ิ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานฯ ได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านของ
สายงานสนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สําหรับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งในสายงาน
ต่างๆ ๕ สายงาน ดังนี้ 

๑. สายงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ 
๒. สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษาและสายงานปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
๓. สายงานปฏิบัติงานตํารวจรัฐสภา 
๔. สายงานปฏิบัติงานชวเลข 
๕. สายงานปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและ

ตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ และสํานักกฎหมาย) 
และดําเนินการนําหลักเกณฑ์สมรรถนะฯ ที่กําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะ

กลุ่มเป้าหมาย  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีการประเมินสมรรถนะสมรรถนะเฉพาะด้านของความ

เป็นมืออาชีพของสายงานสนับสนุนฯ ของข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานดังกล่าวข้างต้น อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการประเมินฯ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อนําผลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถนะความเป็นมืออาชีพฯ 
ที่สํานักงานฯ กําหนด 
 ๕. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ โดยมีผลการสํารวจและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ จากคะแนนเต็ม ๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
  ลําดับที่ ๑ ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ 

ลําดับที่ ๒ ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ 
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 ลําดับที่ ๓ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ 

ลําดับที่ ๔ ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๔๗ 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเพิม่เติมโดยสรุปว่า ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ ส่วนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร 
ควรเน้นการพฒันาความรู้ความสามารถทีต่รงกับการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง เพือ่สามารถนํามาปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได้จริง และมีการพัฒนาข้าราชการสายงานทั่วไปใหม้ากขึ้น รวมทัง้พิจารณาการให้
บุคลากรไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การ
ทํางานทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ควรสํารวจวันเวลากับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนดําเนินการ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
โครงการหรือกิจกรรม 

ทั้งนี้ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้นําผลการสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นด้านที่มีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น โดยเร่งพัฒนาในประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเด็นอื่น ได้แก่ ๑) ระบบการจัดการความรู้สามารถเข้าถึงและนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
๒) การส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และ ๓) การพัฒนา
บุคลากร โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ โดยมีการจัดทําแผนด้านการจัดการความรู้ของ
สํานักงานฯ ในระยะ ๔ ปี เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการความรู้ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
มากย่ิงขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ และกําหนดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- พิจารณาแนวทางในการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
สํานักงานฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาของสํานักงานฯ  

 - จัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

- พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นของแต่ละ
ตําแหน่งงานมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการฝึกอบรมภายในสํานักงานฯ การส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการพัฒนาด้วยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม ซึ่งเน้น
การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
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6. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA)  

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ในหมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  

ในแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 255๗ ได้กําหนดให้มีการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร มีระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความก้าวหน้า มีแรงจูงใจและความผาสุกในการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน สามารถสนับสนุนให้สํานักงานฯ บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
๗. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการประเทศ

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ การปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและ 
เพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
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
การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้คําขวัญ วุฒิสภาก้าวไกลนําพลเมืองไทยสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้และจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต  
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๘. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้
นํามาพิจารณาในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วย  

๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตราที่ ๕๕ กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดําเนินการให้
มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ  
 รวมทั้ง มาตรา ๕๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. 
กําหนด ซึ่งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย 

ดังนั้น สํานักงานฯ จําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ได้รับการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีคุณภาพชีวิต 
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน รวมทั้งขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะ 

๘.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ดําเนินการพัฒนา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เป็นการดําเนินการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏบัิติหน้าที่ราชการด้วย ๓ 
กระบวนการ ได้แก่  

๑) การปฐมนิเทศ  
๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน  

เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งนี้ให้ดําเนินการพัฒนา
ข้าราชการฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งกําหนด
ระยะเวลา ๖ เดือน และให้นําผลการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้น การพัฒนาข้าราชการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งเป็น
การพัฒนาข้าราชการตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องดําเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สอดคล้องกับ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 
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  ๙. ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
เป็นการพิจารณาความคาดหวังและความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

ในด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ เพื่อให้การกําหนดแนวทางหรือหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการของสํานักงานฯ มีความสอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการ โดยอาศัยข้อมูลจากการสอบถามความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ 
เช่น รายงานผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ การ
ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นต้น ซึ่งคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมากขึ้น รวมทั้งมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของสมาชิกวุฒิสภา 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วยการพัฒนาที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
โดยมีแนวทางดังนี้ 

๑. การฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร – เป็นการจัดโครงการ/หลักสูตรการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ภายในสํานักงานฯ (In House Training) และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
ภายนอกหน่วยงาน (Public Training) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อํานวยการ และบริหาร 

๒. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นการพัฒนา
บุคลากร โดยการประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) และนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา โดยการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) ซึ่งวิธีการพัฒนาจะมุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Classroom Training) เช่น การมอบหมายงานให้
ปฏิบัติ การสอนงาน การให้คําปรึกษา เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตามความคาดหวัง
ของสํานักงานฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การเตรียมกําลังคนโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม – เป็นการเสริมสร้าง
ฐานความรู้ให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  รวมทั้งการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมระยะสั้นใน
ต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพขึ้นมารองรับการขับเคลื่อนภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ ในอนาคต ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ   

๔. การแลกเปลี่ยนข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ รัฐสภาต่างประเทศ -  
เป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไทยกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
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ด้านต่างๆ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐสภานานาประเทศ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้
ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕. การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ - เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ประโยชน์
กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร - เป็นการดําเนินการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อให้มีการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน  

๗. การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ศักยภาพพร้อมในการเลื่อนสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 

๘. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม - เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขา้ราชการรัฐสภาให้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งการ
รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

๙. การเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร - มุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสํานักงานฯ และหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑๐. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน - เป็นการส่งเสริม
บุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
มีความสามัคคี มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน 

โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากร ได้นํามาสู่การปฏิบัติ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยการกําหนดโครงการในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรตามกรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่  ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จนถึงระดับผู้บริหาร  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การเสริมสร้างความสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร 
ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควบคู่
กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้  

 ๑. การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่บุคลากร 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมบุคลากรของสํานักงานฯ  

 ๒. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

๓. การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้บุคลากร 
เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
และความร่วมมืออันดีระหว่างกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ๔. การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนงานด้านการต่างประเทศของวุฒิสภาไทยจะมีบทบาทและความสําคัญมากยิ่งขึ้น 
จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านการ
ต่างประเทศ ได้แก่ การจัดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ และการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 
ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนบทบาทภารกิจด้านการต่างประเทศของสํานักงานฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 รวมทั้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานอื่นๆ โดยการ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาภายในสํานักงาน และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน 
ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสํานักงานฯ และหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------- 
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Causes Effects

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

• โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ของบุคลากร (Basic Skill) 

• โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
   ของบุคลากร (Core Competency) 
• โครงการพัฒนาสมรรถนะ 

เฉพาะงานของบุคลากร  
(Functional Competency) 

• โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
 (Management Competency) 

• โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/ 
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการงานประจํา 
• โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
กิจกรรม 

• การจัดทําและนําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไปปฏิบัติ 
• การประกันคุณภาพ และการประเมินประสิทธิผล 

และความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
 (Knowledge Management : KM) 

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
(ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม) 

• โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

• โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย 
กับต่างประเทศ 

• โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

• โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายใน
องค์กรเก่ียวกับกฎ ระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล 

กิจกรรม 
• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๑๑ โครงการ 
๒ กิจกรรม 

Strategy & Process Mapping

๖ โครงการ 

• การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
• การจัดทําแผนกําลังคน 
• การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง

ผู้บริหาร (Succession Plan) 
• การจัดทําแผนเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

• ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร 

• โครงการพัฒนาข้าราชที่ได้รับ 
การบรรจุใหม่ 

• โครงการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ในการทํางาน 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความผาสุกของบุคลากร 

• โครงการเสริมสร้างค่านิยม 
ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร 

• โครงการพัฒนาบุคลากรตาม 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 

๕ กิจกรรม 

แนวทางการพฒันาบคุลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

วิสัยทัศน ์
“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา

และประชาชน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ 

 ในวงงานนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์  
๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

สอดคล้อง

       พัฒนาองค์กร 
• พัฒนาการบริหาร      

            จัดการตามหลัก  
           กิจการบ้านเมืองที่ดี 

• พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้และ 

การจัดการความรู้    

          ลูกค้า 
 

           ความพึงพอใจ 
          ของผู้รับบริการ 
 

การเงิน      
   การบริหาร          

       งบประมาณ 
          ด้านการพัฒนา 
         ทรัพยากรบุคคล 
        มีประสิทธิภาพ 

       บรรลุพันธกิจ 
• พัฒนาระบบและ         

             กลไกการบริหาร 
           และพัฒนาทรัพยากร    
          บุคคล 
 

       กระบวนการ 
• พัฒนาบุคลากร  

             โดยใช้หลักสมรรถนะ 
• พัฒนาคุณภาพ   

            ชีวิตและเสริมสร้าง   
         แรงจูงใจในการทํางาน 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

วิสัยทัศน ์
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลทีเ่ปน็เลศิ 

บุคลากรมีความเปน็มอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคณุธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 
 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ | ๒๒ 

บทที่ ๓ 
รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นําไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการกําหนดโครงการในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๗ โครงการ ประกอบด้วย  

๑. โครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จํานวน ๑๖ โครงการ ได้แก่ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   
จํานวน ๒ โครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน ๑๔ โครงการ 

๒. โครงการงานประจํา จํานวน ๑ โครงการ  
 งบประมาณ 
 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๓๓,๖๗๓,๖๐๐ บาท จําแนกตามหมวดรายการ
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 - รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จํานวน ๙,๒๕๖,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา) 
 - รายจ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (การสนับสนุนทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ) 
 - ค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น จํานวน  ๒๐,๖๑๗,๖๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ) 
 สรุปโครงการตามแผนฯ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองคก์รเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ๒๔,๐๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ 
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๘,๐๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ 
 ๓. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill)  ๗๘๗,๐๐๐ 
 ๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)  ๓๙๘,๐๐๐ 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ | ๒๓ 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา งบประมาณ 
 ๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)  ๙๑๐,๐๐๐ 
 ๖. โครงการพัฒนาข้าราชที่ได้รับการบรรจุใหม่ ๑๙๐,๐๐๐ 
 ๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) ๖๒๒,๐๐๐ 
 ๘. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก ๑,๖๑๓,๐๐๐ 
กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
 ๙. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ๑๔๒,๐๐๐ 
๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓,๘๐๐,๐๐๐ 
๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ ๑๘,๘๕๐,๐๐๐ 
๑๒. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ๑,๗๖๗,๖๐๐ 
กลยุทธ์ที่  ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน  
๑๓. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน ๓,๓๐๐,๐๐๐ 
๑๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร ๒๔๓,๒๐๐ 
๑๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร ๒๕๒,๐๐๐ 
๑๖. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๖๘๒,๐๐๐ 
งานประจํา   
 ๑๗. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ๖๔,๘๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๖๗๓,๖๐๐ 

 
การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ มีการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม/เร่งรัดการปฏิบัติงาน 
ให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนฯ พิจารณาจาก 

๑. ดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ผลผลิตของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงการ 
๓. ผลลัพธ์ของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ 
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้ (จํานวนผู้เข้าร่วมและระยะเวลาการดําเนินการของ
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสม) 
 



กลุ่ม

เป้าหมาย

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

1. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร 2 ครั้ง 400 24,000 ร้อยละ 85 ร้อยละ ๘๐ สํานักบริหาร

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้าร่วมฯ งานกลาง

ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดําเนนิการ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนางานด้านวิชาการ

แผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากรของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบผลผลิต ผลลัพธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
จํานวน 

(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

๒.โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรม ๒ ครั้ง 100 28,000 ร้อยละ 80 ร้อยละ ๘๐ สํานักกฎหมาย

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้าร่วม

ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร ได้เข้าร่วมสัมมนาฯ สัมมนาฯ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ความเข้าใจ

  - หัวข้อติดตามและประเมินผลในการบังคับใช้ เพิ่มขึ้น

พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พศ. ๒๕๕๔"

3. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 2 กิจกรรม 787,000 ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา

ของบุคลากร (Basic Skill) ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการ ทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษา 10 ครั้ง 400 567,000 ได้เข้ารับการพัฒนา อบรมมีความรู้

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร ในโครงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เพื่อปร ชาคมอาเซียน ร ดับต้น ทักษ พื้นฐานฯ ทักษ พื้นฐาน

ุ

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ

เพอประชาคมอาเซยน ระดบตน ทกษะพนฐานฯ ทกษะพนฐาน

(English for ASEAN Community) เพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 24
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3.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ครั้ง 340 220,000 ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา

และการสื่อสาร ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการ ทรัพยากรบุคคล

 ๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการพัฒนา อบรมมีความรู้

ที่จําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 ๒) หลักสูตรการใช้งานด้านเทคโนโลยี ทักษะพื้นฐานฯ ทักษะพื้นฐาน

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหาร เพิ่มขึ้น

 ๓) หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ๔) หลักสูตรการใช้งานระบบสํานักงาน

อัตโนมัติสําหรับข้าราชการใหม่

 ๕) หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้าง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๓ หลักสูตร 398,000 ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 80 สํานักพัฒนา

ของบุคลากร (Core Competency) ของกลุ่มเป้าหมาย ของกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล

 4.๑ หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง 1,000 39,000 ได้เข้ารับการพัฒนา มีสมรรถนะหลัก

ตามสมรรถนะ ในโครงการพัฒนา ตามที่องค์กร

 -  การประเมินสมรรถนะผ่านระบบ Online สมรรถนะหลัก คาดหวัง
 -  การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากร

 4.๒ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน 1 ครั้ง 20 32,000 (Core Competency) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า

กําหนดตําแหน่งของสํานักงานเลขาธิการ รับการอบรมมี

วุฒิสภา" ระดับต้น ความรู้ความเข้าใจ

 4.๓ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ 1 ครั้ง 260 327,000 เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําปี 2557 เพิ่มขึ้น
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5. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน ๓ หลักสูตร 910,000 ร้อยละ ๙๐ ๑. ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา
ของบุคลากร (Functional Competency) ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการอบรม ทรัพยากรบุคคล
 5.๑ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้าน ๑ ครั้ง 23 440,000 ได้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ
นิติบัญญัติ" ระดับกลาง (ต่อเนื่อง) ในโครงการพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
 - สําหรับนิติกร และวิทยากร สมรรถนะเฉพาะงานฯ เพิ่มขึ้น
ระดับชํานาญการ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้

5.๒ หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ ๑ ครั้ง 30 170,000 ของผู้เข้ารับการ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเพื่อเพิ่ม อบรมสามารถนํา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความรู้ไปปรับใช้
5 ๓ หลักสตรการพัฒนาสมรรถนะผ้ปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง 14 100 000 ในการปฏิบัติงานได้5.๓ หลกสูตรการพฒนาสมรรถนะผูปฏบตงาน ๑ ครง 14 100,000 ในการปฏบตงานได
ด้านการต่างประเทศ
5.๔ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน ๑ ครั้ง 27 200,000
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. โครงการพัฒนาข้าราชที่ได้รับการบรรจุใหม่ ๒ ครั้ง 30 190,000 ร้อยละ ๙๐ ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง สํานักพัฒนา
  - กิจกรรมการอบรมสัมมนาร่วมกัน ของกลุ่มเป้าหมาย การทดลองปฏิบัติหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล
และการทํางานเป็นทีม ได้เข้ารับการพัฒนา ราชการผ่านการประเมิน

  ครั้งที่ ๑ สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ตามโครงการฯ ตามกฎการทดลองฯ ดังนี้

ที่ยังไม่ผ่านการอบรมสัมมนาร่วมกัน ๑) กิจกรรมการเรียนรู้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยตนเอง มีผลคะแนน

  ครั้งที่ ๒ สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกันในปี ๒) ร้อยละ 80

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการฯ
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7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร ๑ ครั้ง 45 622,000 ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา
 (Management Competency) ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการอบรม ทรัพยากรบุคคล
 - หลักสูตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ได้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ
รุ่นที่ ๒ ในโครงการพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

สมรรถนะบริหาร เพิ่มขึ้น
8. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม ๓๐ หลักสูตร ข้าราชการ 1,613,000 บุคลากรของสํานักงานฯ ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา
กับหนว่ยงานภายนอก ของ ได้เข้ารับการศึกษา/ ของผู้เข้ารับการอบรม ทรัพยากรบุคคล
 8.1 หลักสูตรฯ ประจําปี ๕ หลักสูตร สํานกังานฯ 920,000 อบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้จัดทํารายงาน

  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน กับหน่วยงานภายนอก ผลการศึกษา/อบรม

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม ) จํานวนไม่น้อยกว่า ในหลักสตรต่างๆภาครฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) จานวนไมนอยกวา ในหลกสูตรตางๆ

  2) หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ๓๐ หลักสูตร

ฝ่ายอํานวยการ (สจว.)

  3) หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์

  4) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)

  5) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับการใช

ในการปฏิบัติงาน (ILC)

8.๒ การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ๒๕ หลักสูตร 693,000
สําหรับหลักสูตรอื่นฯ
 ๑) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษา
ต่างประเทศ
 ๒) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 ๓) การพัฒนาบุคลาด้านอื่นๆ
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9. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 3 กิจกรรม ข้าราชการ 142,000 องค์ความรู้ที่จําเป็น ร้อยละ ๖๐ สํานักพัฒนา
 1) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของ ต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) สํานกังานฯ ของสํานักงานฯ ขององค์ความรู้
 2) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoPs) อย่างน้อย ได้นําความรู้ที่ได้รับ
 3) กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day ๓ องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน
10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ๗ ทุน ข้าราชการ 3,800,000 สํานักงานฯ จัดสรรทุน ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง ของ ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทุน ทรัพยากรบุคคล
10 ๑ ทนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ๕ ทน สํานกังานฯ ของจํานวนทนที่ได้รับ มีความร้ ความเข้าใจ

กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้

10.๑ ทุนการศกษาระดบปรญญาโท/เอก ๕ ทุน สานกงานฯ ของจานวนทุนทไดรบ มความรู ความเขาใจ

ภายในประเทศ จัดสรรงบประมาณ เชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

10.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ๑ ทุน
ณ ต่างประเทศ 
10.๓ ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ๑ ทุน
11. โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานกังาน ๒ กิจกรรม ข้าราชการ 18,850,000 ข้าราชการสํานักงานฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ สํานักพัฒนา
เลขาธิการวุฒสิภา ณ ต่างประเทศ ของ ได้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทํารายงานผล ทรัพยากรบุคคล
๑1.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคม 9 ครั้ง สํานกังานฯ อย่างน้อย 13 ครั้ง การศึกษาดูงาน

อาเซียน  จํานวน 13 ฉบับ

11.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศสําหรับ 4 ครั้ง
หลักสูตรอบรมภายนอกที่มีการดูงาน
ต่างประเทศ
12. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงาน 3 ครั้ง ข้าราชการ 1,767,600 ข้าราชการสํานักงานฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ สํานักพัฒนา
เลขาธิการวุฒสิภาไทยกับต่างประเทศ ของ ได้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทํารายงานผล ทรัพยากรบุคคล
  - การแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานฯ สํานกังานฯ อย่างน้อย 3 ครั้ง การแลกเปลี่ยนฯ

กับต่างประเทศ  จํานวน 3 ฉบับ
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งบประมาณ 
(บาท)

ตัวชี้วัด

13. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 6 ครั้ง 1,000 3,300,000 ร้อยละ 90 ร้อยละ ๘๐ ของ สํานักพัฒนา
ในการทํางาน ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ทรัพยากรบุคคล
 - การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 18 สํานัก โครงการฯ ต่อโครงการฯ
14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 หลักสูตร 243,200 ร้อยละ 90 ร้อยละ ๘๐ ของ สํานักพัฒนา
และความผาสุกของบุคลากร ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ทรัพยากรบุคคล
 - หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพ 2 กิจกรรม 600 ได้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ
เพื่อการปฏิบัติงาน โครงการฯ ต่อโครงการฯ
  ๑) กิจกรรมการออกกําลังกายและการศึกษา 43,200

กลยุทธ์ที่  ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

) ,
ดูงานด้านสุขภาพ
  ๒) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง 200,000
สุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน (กีฬาสานสัมพันธ์วุฒิสภา)

15. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ 3 กิจกรรม 120 252,000 ร้อยละ 90 ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา
และวัฒนธรรมองค์กร ของกลุ่มเป้าหมาย  ของกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล
15.1  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร 40 84,000 ได้เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจ
15.2 กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติการ 40 84,000 โครงการฯ เกี่ยวกับค่านิยม
เป็นข้าราชการทําดีเพื่อแผ่นดิน หลักและการเป็น

15.3 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 40 84,000 ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

16. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล 3 หลักสูตร 682,000 ร้อยละ 90 ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ของกลุ่มเป้าหมาย ของกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล

16.1 หลักสูตรการพัฒนาตามประมวลจริยธรรม ๑ ครั้ง 27 32,000 ได้เข้าร่วมโครงการ มีการปฏิบัติตาม
ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร ประมวลจริยธรรม

ตามประมวลฯ ข้าราชการรัฐสภา
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16.2 หลักสูตรพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้าง 2 กิจกรรม 35 88,000 ร้อยละ 90 ร้อยละ ๘๐

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มเป้าหมาย ของกลุ่มเป้าหมาย

  - กิจกรรมพัฒนาตนเองด้วยหลักศาสนา ได้เข้าร่วมโครงการ มีการปฏิบัติตาม

  - กิจกรรมเคล็ดลับศาสนากับการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากร ประมวลจริยธรรม

16.3 หลักสูตรการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ 3 กิจกรรม 562,000 ตามประมวลฯ ข้าราชการรัฐสภา

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

  ๑) กิจกรรมผู้นําต้นแบบตามประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร ๓๓ 520,000

ข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล และผู้เกษียณ

5 คน

  ๒) กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแม่ 30 22,000

แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

พรรษามหาราชินี

 ๓) กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตาม บุคลากร 20,000

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ที่ผ่านการ
ั ื

คัดเลือก

17. การรณรงค์และสื่อสาร 2 กิจกรรม 64,800 ร้อยละ 90 ร้อยละ ๘๐ สํานักพัฒนา
เพื่อสนบัสนนุการขับเคลื่อนตามประมวล ของกลุ่มเป้าหมาย  ของกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
17.๑ กิจกรรมรู้รักสามัคคี ทําดีเพื่อชาติ 4 ครั้ง 200 61,800 ในการเข้าร่วม

 ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมฯ

17.๒ กิจกรรมเสียงตามสายเพื่อปลูก 30 ครั้ง บุคลากร 3,000

จิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสํานักงานฯ

งานประจํา
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การดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒  
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
การนํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้นั้น คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่งมีรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ การกําหนดรายละเอียดระดับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ 
ในยุทธศาสตร์ฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

ทั้งนี้ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ที่กําหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร นั้น 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้กําหนดโครงการที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการฯ 
ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ของสํานักงานฯ รวมทั้ง ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ มีรายละเอียดดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรมที่กําหนดตามแผนฯ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่ยึดถอืผลงานเป็นหลัก 

กลยทุธท์ี่ ๒ พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับค่านยิม ทศันคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ึดถือผลงาน 
๑. การจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ 
เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ึดถอืผลงาน
เป็นหลัก 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาความรู้
ความเขา้ใจของทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับค่านยิม 
ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ยดึถือผลงานเป็นหลัก 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
กิจกรรม/โครงการเพื่อการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กรที่
ยึดถือผลงานเปน็หลัก 

 
 
 
๑. โครงการเสรมิสร้างค่านิยม ทัศนคติและ
วัฒนธรรมองคก์ร 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
ส่งเสริมความเขม้แข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วทัง้องค์กร การพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชพี 
 
 
 
 
 

กลยทุธท์ี่ ๑ พฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างเปน็ระบบ
และต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและสอดคลอ้งกับภาระงาน 
๒. การจัดทําแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  
 

 
 
๒. การจัดทําแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 - โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 
จํานวน ๑๗ โครงการ โดยมีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 
เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
ส่งเสริมความเขม้แข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วทัง้องค์กร การพัฒนา
บุคลากร 
ให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

๓. การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัด 

- ร้อยละความสาํเรจ็ของการจัดทําระบบประกนั
คุณภาพการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

- ระดับความสําเร็จของการนําระบบประกันคุณภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 
 - ร้อยละความพึงพอใจของการนําระบบประกนั
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วน
ราชการสังกดัรัฐสภา 
 
กลยทุธท์ี่ ๒ พฒันาระบบการจัดการความรู้และ
ส่งเสริมใหท้รพัยากรบุคคลเกิดการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 
๔. ปรับปรงุแผนการจดัการความรู้ภายในส่วน
ราชการ 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการจดัการ
ความรู ้
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจดัการความรู ้
 - จํานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๕. พัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 ตัวชี้วัด 

- ระดบัความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบการ
สนับสนุน 
ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - ทบทวนหลักเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
การฝึกอบรมของสํานักงานฯ 
 - ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ 
 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ และ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนํา
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ มาใช้ 
 
 
 
 
 
๔. ปรับปรงุแผนการจดัการความรู้ภายใน
ส่วนราชการ 
 - การจดัทําแผนการจดัการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และดําเนินการ
ตามแผนฯ ประจําปี ๒๕๕๗ 
 - การจดัโครงการพัฒนาองค์ความรู ้
  - มีนวัตกรรมทีช่่วยสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ 
นวัตกรรม 
๕. พัฒนาระบบการสนับสนุนให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 - จัดกิจกรรมเรยีนรู้ด้วยตนเองตามโครงการ
การพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ะหวา่งการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 - แต่งตั้งคณะทาํงานจัดทําแนวทางในการ
สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรูด้้วยตนเอง 
 - จัดทําแนวทางในการสนับสนนุให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางฯ ให้แก่
บุคลากรรับทราบ เพื่อนําไปดําเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
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กลยทุธท์ี่ ๓ พฒันาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 
๖. การจัดโครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ 
 ตัวชี้วัด 
 - ระดบัความสําเรจ็ของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

- ร้อยละของบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศตามแผนพัฒนาความสามารถ 
ด้านภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
 

๖. การจัดโครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 
 ๑) โครงการพฒันาทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic Skill) การพฒันาทักษะด้าน
ภาษา หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ส่ือสารเพื่อประชาคมอาเซียนระดับต้น  
(English for ASEAN Community) 
 ๒) โครงการส่งข้าราชการไปศกึษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก ด้านการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านภาษาตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กร 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยทุธท์ี่ ๑ สรา้งกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหก้ารบังคบัใช้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ราชการ 
๗. จัดทําแผนพฒันาระบบกลไกในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ระบบกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
กลยทุธท์ี่ ๒ สรา้งผู้นําต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๘. จัดทําหลักเกณฑ์หรอืแนวทางเพื่อสง่เสริม
สนับสนุนให้ทรพัยากรบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ได้รับการยกย่องชมเชย 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรพัยากรบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ไดร้ับการยกย่องชมเชย 
 - ร้อยละของกิจกรรม โครงการที่ส่งเสรมิยกย่องเชดิ
ชูเกยีรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 
๗. การจัดทําแผนพัฒนาระบบกลไก 
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนฯ 
 - รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัทําแผนฯ 
และเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/
หัวหน้าส่วนราชการพจิารณาอนุมัติ 
 - เผยแพร่และสร้างความเข้าใจต่อ
บุคลากรเกี่ยวกับแผนฯ 
 
๘. การจัดทําหลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้ไดร้ับ
การยกย่องชมเชย 
 - จัดทําหลกัเกณฑ์ฯ และคัดเลือกบุคลากร
ที่ได้รับการยกยอ่ง ตามหลกัเกณฑ์ฯ ที่กําหนด 
 - จัดโครงการพฒันาบุคลากรตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กจิกรรมยกย่อง
บุคลากรที่ยดึมัน่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
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กลยทุธท์ี่ ๔ รณรงค์และสือ่สารเพื่อสนับสนนุการ
ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๙. จัดกจิกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์และส่ือสารเพื่อ
สนับสนุนการขบัเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
กิจกรรม/โครงการ เพื่อรณรงคแ์ละส่ือสารเพื่อ
สนับสนุนการขบัเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๙. โครงการรณรงค์และส่ือสารเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กร 
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล 

กลยทุธท์ี่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ 
๑๐. จัดทําแผนผาสุกเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ  
ส่ิงอํานวยความสะดวกสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 ตัวชี้วัด 
 - รอ้ยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการสร้างความ
ผาสุก 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการสร้างความผาสุก 
 - ร้อยละความพึงพอใจของทรพัยากรบุคคล
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล 
 
กลยทุธท์ี่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ 
สัมพันธท์ี่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๑๑. ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้บังคบับัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรฐัสภา 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของกจิกรรม/โครงการทีส่ร้างความ 
สัมพันธ์ทีด่รีะหวา่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในส่วน
ราชการสังกดัรัฐสภา 
 - ร้อยละความพึงพอใจของทรพัยากรบุคคล 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สรา้งความสัมพันธท์ี่ด ี
 

 
 
๑๐. ดําเนินการตามแผนผาสุกและความ 
พึงพอใจของบุคลากรของสํานักงานฯ 
โดยจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของบุคลากร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ในการทํางาน “หัวข้อ การสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
๑๘ สํานัก” 
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ยุทธศาสตร ์ กิจกรรมที่กําหนดตามแผนฯ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สํานักงานฯ ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กร 
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กรโดย
กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบ 

กลยทุธท์ี่ ๑ พฒันาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
มีทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 ๑๒. การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของผูป้ฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพฒันาตามแผนพัฒนา
ความรู้ ความ 
สามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
๑๒. โครงการพฒันาสมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร (Functional Competency) 
“หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล” 

รวม ๑๒ กิจกรรม ๑๒ กิจกรรม 
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ตารางสรุปความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการ 

ความสอดคลอ้ง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

อื่นๆ 

๑. โครงการเสริมสร้างการสื่อสาร
ภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลกับริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลกักจิการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
- มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน 

๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการและ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่
บุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลกับริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลกักจิการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
- มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน 

๓. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของ
บุคลากร (Basic Skill) 
 ๑) การพัฒนาทักษะด้านภาษา 
 ๒) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้
หลกัสมรรถนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นมืออาชีพ 
- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- มาตรการที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
 - มาตรฐานด้านทักษะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน 
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โครงการ 

ความสอดคลอ้ง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

อื่นๆ 

๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Core Competency)  
 ๑) หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามสมรรถนะ 
 ๒) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตาม 
กําหนดตําแหน่งของสํานักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ระดับตน้ 
 ๓) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ 
การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประจําปี 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้
หลกัสมรรถนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
- มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน
ของบุคลากร (Functional 
Competency)  
 ๑) หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้าน
ระบบงาน นิติบญัญัติ ระดับกลาง  
  ๒) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ๓) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานดา้นการต่างประเทศ 
 ๔) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้
หลกัสมรรถนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้ง
องค์กรโดยกระจายอํานาจ และความ
รับผิดชอบ 
- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีทักษะ
และสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- มาตรการที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
- มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน 
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โครงการ 

ความสอดคลอ้ง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

อื่นๆ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
(Management Competency) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้
หลกัสมรรถนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
- มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน 

๗. โครงการพัฒนาข้าราชที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้
หลกัสมรรถนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๘. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/
อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้
หลกัสมรรถนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
- มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน 

๙. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคล 
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ 

ความสอดคลอ้ง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

อื่นๆ 

๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคล 
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 

แผนเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- มาตรการที่ ๓  พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑๒. โครงการแลกเปลีย่นข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบคุคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและ
สอดคล้องกับภาระงาน 

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- มาตรการที่ ๓  พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑๓. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผูใ้ต้บังคับบัญชาตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 - มาตรการ พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและมคีวามสัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     | ๔๐ 

โครงการ 

ความสอดคลอ้ง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

อื่นๆ 

๑๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของบุคลากร 
 - หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพ 
เพื่อการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ 

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 - มาตรการ พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและมคีวามสัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยม 
ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร 
 - กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของ
องค์กร 
 - กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติการ 
เป็นข้าราชการทําดีเพื่อแผ่นดิน 
 - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 
- กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนา บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติ 
ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ เพื่อการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือ
ผลงานเป็นหลัก 

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
- กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและ
ดําเนินการเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 ๑๖. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๑) หลักสูตรการพัฒนาตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล 
 ๒) หลักสูตรพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๓) หลักสูตรการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา 
  -  กิจกรรมผู้นําต้นแบบตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ
กลยุทธ์ที่ ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
- กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไก และระบบใน
การดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้
มาตรฐานคณุธรรม จริยธรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 
ตอ่ราชการ 
- กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างผู้นําต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
- กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
- กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและ
ดําเนินการเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     | ๔๑ 

โครงการ 

ความสอดคลอ้ง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

อื่นๆ 

  -  กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแม่ 
แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษามหาราชินี 
 -  กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตาม 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 ๑๗. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการขบัเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

โครงการงานประจํา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 
- กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์และสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการขบัเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
- กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
- กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและ
ดําเนินการเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

 



 
 

 

ภาคผนวก 
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



งบประมาณ ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่  ๑.๑  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 24,000
๑. โครงการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 24,000 ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ ข้าราชการของสํานักงาน

ด้านการบริหารงานบุคคล สื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เลขาธิการวุฒิสภา

ด้านการบริหารงานบุคคล จํานวน ๔๐๐ คน แบ่งออก
กําหนดจัด วันที่ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๗ เป็น ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐๐ คน

(อบรมครึ่งวัน)
สถานที่ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลยุทธ์ที่  ๑.๓  พัฒนางานด้านวิชาการ 28,000
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 28,000 ดําเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการและ ผู้บริหารและข้าราชการของ

ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร จํานวน ๑๐๐ คน

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนดจัด...ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๕๗

จํานวน ๒ วัน (อบรมครึ่งวัน)
สถานที่ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ 4,520,000
๓. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) 787,000

๓.๑ การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 567,000  - การอบรมภาษาอังกฤษระดับต้น บุคลากรของสํานักงานฯ ได้แก่ 

 - หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (Pre-intermediate) เพื่อเตรียม ระดับต้น จํานวน ๑๐ รุ่น

 (English for ASEAN Community)" ระดับต้น ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นละ ๔๐ คน รวม ๔๐๐ คน

 ระยะเวลาการจัดอบรม ประกอบด้วย หัวข้อการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับ

รุ่นที่ ๑ ภาคเช้า รุ่นที่ ๒ ภาคบ่าย ได้แก่ พื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาทักษะการฟัง  

วันที่ ๑๔ - ๑๕, ๒๑ - ๒๒, ๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๕๖ และ ๑๒ - ๑๓, ธ.ค. ๕๖ และ ๙ - ๑๐ ม.ค. ๕๗ พูด อ่านและเขียน ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกอบด้วยโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๖ โครงการ และงานประจํา ๑ โครงการ

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา
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รุ่นที่ ๓ ภาคเช้า รุ่นที่ ๔ ภาคบ่าย ได้แก่ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันและเรียนคําศัพท์

วันที่ ๑๖ - ๑๗, ๒๓ - ๒๔, ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๕๗ และ ๖ - ๗, ๒๐ - ๒๑ ก.พ. ๕๗ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนในระดับต้น

รุ่นที่ ๕ ภาคเช้า รุ่นที่ ๖ ภาคบ่าย ได้แก่ จํานวน ๓๐ ชั่วโมง  

วันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๕๗ และ ๖ - ๗, ๑๓ - ๑๔, ๒๐ - ๒๑, ๒๗ - ๒๘ มี.ค. ๕๗ วิทยากร...จากสถาบันการต่างประเทศ

รุ่นที่ ๗ ภาคเช้า รุ่นที่ ๘ ภาคบ่าย ได้แก่ เทวะวงศ์วโรปการ และจากสํานัก

วันที่ ๒๔ - ๒๕ เม.ย. ๕๗ และ ๑ - ๒, ๘ - ๙, ๑๕ - ๑๖, ๒๒ - ๒๓ พ.ค. ๕๗ ภาษาต่างประเทศ

รุ่นที่ ๙ ภาคเช้า รุ่นที่ ๑๐ ภาคบ่าย ได้แก่ กําหนดจัดอบรม

วันที่ ๕ - ๖, ๑๒ - ๑๓, ๑๙ - ๒๐, ๒๖ - ๒๗ มิ.ย. ๕๗ และ ๓ - ๔ ก.ค. ๕๗ ระหว่างเดือน พ.ย. ๕๖ - ส.ค. ๕๗

จัดอบรมครึ่งวัน จํานวน ๓๐ ชั่วโมง 

๑๐ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง การอบรมแบ่ง

ออกเป็น ๑๐ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน
สถานที่ ณ ห้องอบรม ชั้น ๒๗

อาคารสุขประพฤติ

๓.๒ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเตรียม 220,000  - การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ บุคลากรของสํานักงานฯ

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนแม่บท จํานวน ๓๖๐ คน

๑.  หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน" (จํานวน ๖ ชั่วโมง) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร

    - สําหรับข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร

จํานวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ (๑๒ พ.ย. ๕๖) / รุ่นที่ ๒ (๑๓ พ.ย. ๕๖) / รุ่นที่ ๓ (๑๔ พ.ย. ๕๖) วิทยากร...จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.  หลักสูตร "การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหาร และการสื่อสาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" (จํานวน ๓ ชั่วโมง) กําหนดจัดอบรม

    - สําหรับผู้บริหารของสํานักงานฯ ระหว่างเดือน พ.ย. ๒๕๕๖ – ก.พ. ๕๗

จํานวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ (๑๙ พ.ย. ๕๖) / รุ่นที่ ๒ (๒๐ พ.ย. ๕๖) สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓

๓.  หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" (จํานวน ๖ ชั่วโมง) อาคารสุขประพฤติ

    ๓.๑ การใช้งานระบบสํารวจความต้องการสิ่งพิมพ์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

    - สําหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป (๓ ชั่วโมง) สํานักละ ๒ คนทุกสํานัก จํานวน ๔๐ คน

จํานวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ (๒๖ พ.ย. ๕๖) / รุ่นที่ ๒ (๒๗ พ.ย. ๕๖)

    ๓.๒ การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบงานกรรมาธิการ สําหรับสํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓

จํานวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ (๑๗ ธ.ค. ๕๖) / รุ่นที่ ๒ (๑๘ ธ.ค. ๕๖) / รุ่นที่ ๓ ( (๑๙ ธ.ค. ๕๖)
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งบประมาณ ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

๔. หลักสูตร "การใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับข้าราชการใหม่" (๖ ชั่วโมง)

จํานวน ๑ รุ่น ได้แก่ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖

๕.  หลักสูตร "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ" 
(จํานวน ๖ ชั่วโมง) จํานวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ (๑๑ ก.พ. ๕๗) / รุ่นที่ ๒ (๑๒ ก.พ. ๕๗)

๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 398,000
 ๔.๑ หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ" 39,000  - การจัดกิจกรรมให้บุคลากรของ บุคลากรของสํานักงานฯ

๑) กิจกรรมประเมินสมรรถนะผ่านระบบ Online สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐ คน

๒) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

กําหนดจัดให้มีการประเมิน ๒ รอบ ของบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
รอบที่ ๑ ช่วงเดือน ๒๘ มี.ค. ๕๗ ประจําปี ๒๕๕๗ และจัดทําแผนพัฒนา
รอบที่ ๒ ช่วงเดือน ๒๘ ส.ค. ๕๗ รายบุคคล

 ๔.๒ หลักสูตร " การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 32,000  - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  - ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับต้น    - การคิดวิเคราะห์ ที่ครบประเมินปี ๕๘ - ๖๐

กลุ่มเป้าหมาย...ผู้ครบประเมินเลื่อนระดับ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  - การวางแผนการปฏิบัติงาน จํานวน ๒๗ คน

 - เทคนิคการประสานงาน

 - การบริการที่เป็นเลิศ
วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก

กําหนดจัดอบรม...๑๗ - ๑๘ ก.ค. ๕๗

สถานที่ ณ ห้องอบรม ชั้น ๒๗

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ๔.๓ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" 327,000  - การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ ข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์สอบ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมด้านวิชาการให้แก่บุคลากรที่อยู่ใน เลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๗

กลุ่มเป้าหมาย...ผู้ครบประเมินเลื่อนระดับ ปี ๒๕๕๗ เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพและผลงาน ประเภทวิชาการ

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับ  - ระดับปฏิบัติการ ๖๐ คน

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  - ระดับชํานาญการ ๑๔ คน

ภาคผนวก 3
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ระดับต้น ประกอบด้วย ประเภททั่วไป ๑๘๑ คน

๑. หัวข้อการเขียนงานวิชาการ

๒. หัวข้อเทคนิคการนําเสนองาน

๓. หัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ระดับกลาง ประกอบด้วย

๑. หัวข้อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

สําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง

๒. หัวข้อเทคนิคการนําเสนองาน

๓. หัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ 

กําหนดจัดอบรม

ระหว่างเดือน พ.ย. ๕๖  - ม.ค. ๕๗
สถานที ่ณ ห้องอบรม ชั้น ๒๗

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดยแบ่งการอบมออกเป็น ๒ ประเภท 

ประเภทวิชาการ

๑. ปฏิบัติการขึ้นชํานาญการ (๓ วัน)

วันที่ ๒๖, ๒๘, ๒๙ พ.ย. ๕๗

๒. ชํานาญการขึ้นชํานาญการพิเศษ (๒ วัน)

วันที่ ๒๑, ๒๒ พ.ย. ๕๗
ประเภททั่วไป

๑. ปฏิบัติงานขึ้นชํานาญงาน (๓ วัน)

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗, ๙, ๑๐ ม.ค. ๕๗

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔, ๑๖, ๑๗ ม.ค. ๕๗

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๔ ม.ค. ๕๗
วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก
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๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) 910,000
๕.๑ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ" ระดับกลาง 440,000  - การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน ข้าราชการตําแหน่งนิติกร

กลุ่มเป้าหมาย...ข้าราชการตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการ (๒๓ คน) ระบบงานนิติบัญญัติให้กับข้าราชการ ระดับชํานาญการ

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม จํานวน ๘ วัน ประกอบด้วย ตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สัปดาห์ที่ ๑ : วันที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ ก.พ. ๕๗ ในหัวข้อเกี่ยวกับ การร่างกฎหมาย จํานวน ๒๓ คน

สัปดาห์ที่ ๒ : วันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘ ก.พ. ๕๗ การให้ความเห็นทางกฎหมายและ

สัปดาห์ที่ ๓ : วันที่ ๖, ๗, มี.ค. ๕๗ การพัฒนากฎหมาย รวมถึงความรู้

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ

การประชุมสภา รวม ๔๘ ชั่วโมง
วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก

วิธีการดําเนินงาน : จัดจ้างทําหลักสูตร

กําหนดจัดอบรม...ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. ๕๗

จํานวน ๘ วัน
สถานที่...หน่วยงานภายนอก

๕.๒ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเพื่อ 170,000  - การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เจ้าหน้าที่ตํารวจสภาของ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" ของเจ้าหน้าที่ตํารวจสภาเพื่อเพิ่ม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา (๓๐ คน) เสนอโดย...สํานักบริหารงานกลาง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐ คน

ประกอบด้วยหัวข้อ 

 - ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน  

 - การฝึกปฏิบัติยุทธวิธีการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัย

 - การระดมสมองและนําเสนอ

ผลการฝึกปฏิบัติ
กําหนดจัดอบรม...ช่วงเดือน พ. ค. ๕๗

โดยแบ่งการอบรมออกเป็น

การอบรมภายในสํานักงานฯ 

ภาคผนวก 5
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จํานวน ๑ วัน : วันเสาร์ที่ ๑๗ พ.ค. ๕๗

และการอบรม ณ ต่างจังหวัด
จํานวน ๒ วัน : วันที่ ๒๔ - ๒๕ พ.ค. ๕๗

วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก

๕.๓ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ" 100,000  - การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ นักวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิเทศสัมพันธ์ (๑๔ คน)  เสนอโดย...สํานักการต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ สํานักการต่างประเทศ 

วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๑๔ คน
กําหนดจัดอบรม...ช่วงเดือน ก.ค. ๕๗

(จํานวน ๒ วัน) : ๒๔ - ๒๕ ก.ค. ๕๗
สถานที่ ณ ห้องอบรม ชั้น ๒๗

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕.๔ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" 200,000  - การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย นักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๒๗ คน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารงานกลาง

สํานักบริหารงานกลางและสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับ เทคนิควิธีและเครื่องมือทาง สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน ๒๗ คน

สมัยใหม่
วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก

วิธีการดําเนินงาน : จัดจ้างทําหลักสูตร

กําหนดจัดอบรม...ช่วงเดือน มิ.ย. -

ก.ค. ๕๗ (จํานวน ๕ วัน) ได้แก่

วันที่ ๑๔, ๒๑ มิ.ย. ๕๗ และ

วันที่ ๕, ๑๙, ๒๖ ก.ค. ๕๗
สถานที่ ณ ห้องอบรม ชั้น ๒๗

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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๖. โครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 190,000
หลักสูตร "การสัมมนาร่วมกันและการทํางานเป็นทีม" การดําเนินกิจกรรมการอบรมสัมมนา ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่

ร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามกฎ และอยู่ระหว่างการทดลอง

ก.ร. ว่าด้วย การทดลองปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่

ราชการ

วิทยากร...จากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ คน
วิธีดําเนินงาน...สัมมนาร่วมกัน ปี ๒๕๕๗ จํานวน ๓๐ คน

กําหนดจัดอบรม
ครั้งที่ ๑ สําหรับผู้อยู่ระหว่างการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๖
ครั้งที่ ๒ สําหรับผู้อยู่ระหว่างการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๕๗ ณ ต่างจังหวัด

๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 622,000
หลักสูตร "การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน" รุ่นที่ ๒  - การอบรมเพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ 

กลุ่มงานฯ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นําและ จํานวน ๔๕ คน

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

รวมถึงสมรรถนะด้านการบริหาร
วิธีการดําเนินงาน : จัดจ้างทําหลักสูตร

กับสถาบันพระปกเกล้า
กําหนดจัดอบรม...ช่วงเดือน พ.ย. ๕๖ -

 มี.ค. ๕๗ กําหนดจัดวันเสาร์ ๑๐ วัน ได้แก่

วันเสาร์ที่ ๒๓, ๓๐ พ.ย. ๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๔, ๒๑ ธ.ค. ๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๘, ๒๕ ม.ค. ๕๗

วันเสาร์ที่ ๑, ๘, ๒๒ ก.พ. ๕๗

วันเสาร์ที่ ๑ มี.ค. ๕๗
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๘. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 1,613,000
๘.๑ การพัฒนาบุคลากรสําหรับหลักสูตรประจํา จํานวน ๕ หลักสูตร 920,000  - การส่งบุคลากรของสํานักงานฯ ข้าราชการสํานักงาน

๑) หลักสูตร "ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)" ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา เลขาธิการวุฒิสภา

๒) หลักสูตร "การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ (สจว.)" ความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๓) หลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" วิธีการดําเนินงาน : ส่งข้าราชการ

๔) หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)" เข้ารับอบรมกับหน่วยงานภายนอก

๕) หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)" กําหนดจัด...ช่วงเดือน ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๗

๘.๒ การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านสําหรับหลักสูตรอื่นฯ จํานวน ๒๕ หลักสูตร 693,000
๑)  การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

๑.๑)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
๑.๒)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศส
๑.๓)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาจีน 
๑.๔)  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษามาลายู - อาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย...ข้าราชการตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เสนอโดย...สํานักภาษาต่างประเทศ

๒)  การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมาย...ข้าราชการตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เสนอโดย...สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓) การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านตามเส้นทางความก้าวหน้า
กลุ่มเป้าหมาย...บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 22,792,000
๙. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 142,000  - การดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ

๑. การจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริม และคณะทํางานจัดการความรู้ฯ

    กําหนดจัด : วันพุธที่ ๒๒ ม.ค.๕๗ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จําเป็น สํานักเจ้าภาพหลัก และ

๒. การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์กร สํานักต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ๑๒ ครั้ง อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับ

๓. การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) และการจัดมุมแห่งการเรียนรู้ (KM Conner) องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อสํานักงานฯ

    กําหนดจัด : วันศุกร์ที่ ๒๒ ส.ค. ๕๗ กําหนดจัด...ช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. ๕๗
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๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3,800,000 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ ข้าราชการของสํานักงาน

การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบัน เลขาธิการวุฒิสภา

๑) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ภายในประเทศ จํานวน ๕ ทุน การศึกษาทั้งภายในประเทศ และ

๒) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต่างประเทศ จํานวน ๑ ทุน ต่างประเทศ ตลอดจนการฝึกอบรม 

๓) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน ๑ ทุน  ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ในเชิงวิชาการที่ทันสมัยและมีประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงาน

กําหนดการดําเนินงาน

เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗

๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 18,850,000   การสนับสนุนให้ข้าราชการสํานักงาน บุคลากรของสํานักงาน

๑๑.๑ การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17,500,000 เลขาธิการวุฒิสภาได้มีโอกาสเดินทาง เลขาธิการวุฒิสภา

จํานวน ๙ คณะ ดังนี้ ไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มประเทศอาเซียน

๑) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

๒) ณ ประเทศมาเลเซีย ประสบการณ์ร่วมกัน และสามารถนํา

๓) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้

๔) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประโยชน์กับวงงานรัฐสภาได้อย่างมี

๕) ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง

๖) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือ

๗) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดีระหว่างกลุ่มประเทศในประชาคม

๘) ณ สหภาพพม่า อาเซียนต่อไป

๙) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา กําหนดการดําเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗

 - คณะที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๘ ม.ค.๕๗ :

(หลักสูตร ผบ.ก. ครั้งที่ ๑)

 - คณะที่ ๒ วันที่ ๕ - ๘ ก.พ.๕๗ :

(หลักสูตร ผบ.ก. ครั้งที่ ๒)

 - คณะที่ ๓ วันที่ ๕ - ๘ มี.ค.๕๗ :

(สําหรับผู้ได้รับการยกย่องตามประมวลฯ)
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 - คณะที่ ๔ วันที่ ๒๓ - ๒๖ เม.ย.๕๗ :

(หลักสูตรนิติบัญญัติ ระดับกลาง)

 - คณะที่ ๕ วันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค.๕๗ :

(หลักสูตร ผบ.ก. ครั้งที่ ๓)

 - คณะที่ ๖ วันที่ ๔ - ๗ มิ.ย.๕๗ :

 (หลักสูตร ผบ.ก. ครั้งที่ ๔)

 - คณะที่ ๗ วันที่ ๓ - ๖ ก.ย.๕๗ :

(ผู้ผ่านอบรมภาษาอังกฤษกลุ่มทั่วไป)

 - คณะที่ ๘ วันที่ ๑๗ - ๒๐ ก.ย.๕๗ :

(ผู้ผ่านอบรมภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาการ)

 - คณะที่ ๙ วันที่ ๒๔ - ๒๗ ก.ย.๕๗ :

(ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗)

๑๑.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,350,000   การศึกษาดูงานต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการของสํานักงาน

(สําหรับหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ) หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่มีการศึกษา เลขาธิการวุฒิสภา

 จํานวน ๔ หลักสูตร ดูงานต่างประเทศ เพื่อให้ข้าราชการ

๑) การศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ

๒) การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง

๓) การศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

๔) การอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศ

กําหนดการดําเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗

๑๒. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ 1,767,600   การสนับสนุนให้ข้าราชการสํานักงาน ข้าราชการของสํานักงาน

กําหนดการดําเนินการ จํานวน ๓ คณะ ดังนี้ เลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการ เลขาธิการวุฒิสภา

๑) การแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ประเทศแคนาดา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
กําหนดการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๗ มี.ค.๕๗ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการ

๒) การแลกเปลี่ยนข้าราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา
กําหนดการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ค.๕๗ นานาประเทศ และสามารถนําความรู้

๓) การแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิกอาเซียน ณ วุฒิสภาไทย ประสบการณ์มาปรับใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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งบประมาณ ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

กําหนดการดําเนินงาน

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๗

กลยุทธ์ที่  ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 4,477,200
๑๓. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 3,300,000  - การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์  บุคลากรของสํานักงานฯ

 - การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ๑๘ สํานัก ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ จํานวน ๑,๐๐๐ คน

ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสํานักได้สร้าง

ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่าง

เพื่อนร่วมงานภายในสํานักและเพื่อช่วย

ให้การปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยกําหนดการสัมมนา ณ สํานักงานฯ 

และต่างจังหวัด  จํานวน ๒ วัน

กําหนดจัดการสัมนา

ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๕๖

๑๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร 243,200 สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความ บุคลากรสํานักงานฯ

๑. หลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการปฏิบัติงาน" สามัคคีและทํางานเป็นทีม จํานวน ๖๐๐ คน

๑.๑  การเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการออกกําลังกาย 43,200 โดยใช้กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

๑.๒  การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน (กีฬาสี) 200,000 ภายในองค์กร

รวมทั้งให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริม

สร้างสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมรองรับ

งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต้มกําลัง
วิทยากร หน่วยงานภายนอก

กําหนดจัด กีฬาสี ๑๖ - ๒๗ ธ.ค.๔๖

สถานที่   นอกสถานที่

ฝึกปฏิบัติสุขภาพ ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗

สถานที่   ณ สํานักงานฯ
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งบประมาณ ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

๑๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กร 252,000 สนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึง จํานวน ๓ กิจกรรม

๑๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร 84,000 ค่านิยมขององค์กร พร้อมทั้งนํา บุคลากร จํานวน ๔๐ คน
กิจกรรม ๑.๑ กําหนดจัด ๗ - ๘ หรือ ๑๔ - ๑๕ ก.พ.๕๗ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ ต่อกิจกรรม

๑๕.๒ กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติการเป็นข้าราชการทําดีเพื่อแผ่นดิน 84,000 พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ
กิจกรรม ๑.๒ กําหนดจัด ๓ - ๔ ธ.ค. ๕๖ ปฏิบัติราชการ และนําวัฒนธรรมที่ดี

๑๕.๓ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 84,000 ขององค์กรมาสืบสานต่อ เช่น 
กิจกรรม ๑.๓ กําหนดจัด ๑๐ - ๑๑ พ.ค. ๕๗ วัฒนธรรมการเคารพสายบังคับบัญชา

และการทํางานเป็นทีม ตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
รูปแบบ ใช้ลักษณะ Play and Learn

เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน ใช้เกมส์

และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

เป็นสื่อในการอธิบายสาระสําคัญ
สถานที ่ ต่างจังหวัดทั้ง ๓ กิจกรรม

๑๖. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 682,000 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม ข้าราชการระดับชํานาญการ

๑๖.๑ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 32,000 รูปแบบ ที่ครบประเมินเลื่อนระดับ

และธรรมาภิบาล" ๑. อบรม ความรู้เกี่ยวกับประมวล จํานวน ๒๗ คน

 - หัวข้อ "การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับกลาง" (๐.๕ วัน) จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

 - หัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับกลาง" (๐.๕ วัน) วิทยากร   หน่วยงานภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย...ข้าราชการระดับชํานาญการที่ครบประเมินเลื่อนระดับประจําปี ๕๖ - ๕๘ สถานที่   นอกสถานที่

๒. บรรยายหัวข้อ การนําหลักธรรมา

ภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับ

ข้าราชการระดับกลาง
วิทยากร หน่วยงานภายนอก

สถานที่   นอกสถานที่

๓. ศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างองค์กร

ธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน
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 อาทิ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 และสํานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
กําหนดจัด  ๘ พ.ย. ๕๖

สถานที่   นอกสถานที่

๑๖.๒ หลักสูตร "พัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ" 88,000 เพื่อฝึกฝนจิตใจให้บุคลากรมีความเพียร บุคลากรสํานักงาน จํานวน

อดกลั้น อดทน และพร้อมรับภารกิจ ๓๕ คน

ที่ท้าทายอย่างมีสติ
รูปแบบ ๑.บรรยายธรรม

หัวข้อ ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ

๒. ฝึกปฏิบัติธรรม
วิทยากร หน่วยงานภายนอก

กําหนดจัด ๑๑ - ๑๓ ก.ค. ๕๗

สถานที่  ต่างจังหวัด
๑๖.๓ หลักสูตร "การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา" 562,000

๑) กิจกรรมผู้นําต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล 520,000 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทผู้นํา ผู้บริหาร ๓๓ คน และ
หมายเหต ุ: กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร จํานวน ๓๓ คน และผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗ จํานวน ๘ คน ต่อการผลักดันในการขับเคลื่อน ผู้เกษียณในปีงบประมาณ

ประมวลจริยธรรมให้เป็นรูปธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๘ คน
รูปแบบ
๑.สัมมนาเรื่อง บทบาทผู้นําในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนให้บุคลากร
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๒.ศึกษาดูงาน กรณีศึกษาบทบาท
ผู้นําในการองค์กรด้วยหลักคุณธรรม
กําหนดจัด  ๕ - ๗ ก.ย. ๕๗
วิทยากร หน่วยงานภายนอก
สถานที่   นอกสถานที่
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๒) กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 22,000 รูปแบบการร่วมใจสามัคคีในลักษณะ บุคลากรจํานวน ๔๐ คน
พระชนมพรรษามหาราชินี จิตอาสาเพื่อสังคม โดยนําพระราช

สาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทาง
อาทิ การปลูกป่า การอนุรักษ์สัตว์น้ํา
กําหนดจัด ๒ - ๓ ส.ค. ๕๗
สถานที ่  ปริมณฑล/ต่างจังหวัด

๓) กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 20,000 คัดเลือกคนดีและเชิดชูยกย่อง เพื่อ บุคลากรสํานักงาน

ให้กําลังใจแก่บุคลากรที่ทําความดี ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์

ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริย ที่ผ่านการคัดเลือก

ธรรม
กําหนดดําเนินการ ต.ค.๕๖ -  ก.ย. ๕๗

กําหนดจัด ๑๒ ก.ย. ๕๗ (วันสถาปนาสนง.)

สถานที่  สํานักงานฯ

งานประจํา

๑๗. โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม 64,800 กิจกรรมรณรงค์ตามประมวลจริยธรรม บุคลากรของสํานักงานฯ

ข้าราชการรัฐสภา รูปแบบ จํานวน ๒๐๐ คน

๑๗.๑ กิจกรรมรู้รักสามัคคีทําดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 60,000 ๑.ถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผนดิน
กําหนดจัด  ๓ ธ.ค.๕๖

สถานที่  สํานักงานฯ

๒.อนุรักษ์พิธีทางศาสนา โดยการทําบุญ
ใส่บาตรร่วมกัน
กําหนดจัด  ๓ ม.ค.๕๗
สถานที่  สํานักงานฯ
๓.เน้นความเสียสละ โดยระดมสิ่งของ
บริจาคให้ผู้ยากไร้
กําหนดจัด  ๓ ม.ค.๕๗

สถานที่  หน่วยงานภายนอก
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งบประมาณ ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

๔.อนุรักษ์วัฒนธรรมทีดีขององค์กร
ให้ตระหนักถึงการเคารพซึ่งกันและกัน
โดยแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
ผ่านพิธีรดน้ําขอพรตามประเพณีไทย
กําหนดจัด  ๑๑ เม.ย.๕๗
สถานที่  สํานักงานฯ
๕. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระธรรม
คําสอนของศาสนาต่างๆ อาทิ 
พุทธ คริสต์ และอิสลาม
กําหนดจัดครั้งที่ ๑  ศาสนาคริสต์
ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๗ ธ.ค.๕๖
สถานที่  สํานักงานฯ
กําหนดจัดครั้งที่ ๒  วันมาฆบูชา
ระหว่างวันที่ ๑๒- ๑๙ ก.พ.๕๗
สถานที่  สํานักงานฯ
กําหนดจัดครั้งที่ ๓  วันวิสาขบูชา
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พ.ค.๕๗
สถานที่  สํานักงานฯ
กําหนดจัดครั้งที่ ๔  ศาสนาอิสลาม
ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ส.ค.๕๗
สถานที่  สํานักงานฯ/หน่วยงานภายนอก

๑๗.๒ กิจกรรมเสียงตามสายเพื่อปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4,800 สื่อเพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ บุคลากรของสํานักงาน

เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
กําหนดจัด พ.ย.๒๖ - ก.ย.๕๗

สถานที่  สํานักงานฯ
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