


 

 

 

 

                            
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 

 
 
 

 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



คํานํา 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานฯไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  
และประชาชน ดังนั้นบุคลากรของสํานักงานฯ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
โดยกําหนดโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ โครงการตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และ ๑ โครงการ
งานประจํา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครอบคลุมทุกประเภท 
และทุกระดับ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานฯ  
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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สารบัญ 

เรื่อง                            หน้า 

บทที่ ๑  บทนํา ๑ - 1๐ 
บทที่ ๒  รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  1๑ - 1๘   
            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

บทที่ ๓  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ๑๙ - 2๓ 
  และการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม  

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ภาคผนวก ๒  การพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
                ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 - 2559 
 ภาคผนวก ๓  การนําหลักสมรรถนะมาใช้การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2555  

 
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 

แก่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้าน 
นิติบัญญัติดังกล่าว บุคลากรของสํานักงานฯ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ กล่าวคือสามารถ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการ ดังนั้น 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ได้นําหลักการพัฒนาบุคลากร 
บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency-based  Human Resource Development) มาใช้พัฒนา 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทั้งนี้ การกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ได้นําหลักการสําคัญจาก
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่มุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” มาเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การเสริมสร้างความ
สัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย 
ทางร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกลไกสําคัญเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒.๒ . เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ | ๒ 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทํางานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร และความรักและผูกพันต่อองค์กร 

๒.๕ เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
และสามารถนําผลการดําเนินงานมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ  

๓. กรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรมาใช้ประกอบการ
พิจารณากําหนดและจัดทําแผนนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ กับ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
และภาพรวมของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้ง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย โดยข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย  

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน 
 2. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 3. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 4. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 5. มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โครงการ / กิจกรรม 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ของไทยในปัจจุบัน 

มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ

ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕  

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

แผนภาพ ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
กับบริบทต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
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3.๑ การพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการประเทศ

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ การปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและ
เพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค มีกฎกติกา
ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้ ทั้งในด้าน
การเปิดเสรีของการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การบริการ ซึ่งส่งผลให้
การแข่งขันระหว่างองค์การเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีการแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้น  
ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ในส่วนของวุฒิสภาได้มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้คําขวัญ 
วุฒิสภาก้าวไกล นําพลเมืองไทย สู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้ และจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่ แลกเปล่ียนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้มีการดําเนินการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

๑) การเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN โดยเสริมสร้างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
อาเซียน ความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒) การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ราชการของอาเซียน ประกอบด้วย การอบรมภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น ภาษาอังกฤษระดับต้น  
(Pre-Intermediate) ภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate) และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับสูง (Advance English) 

 2.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 9 หลักสูตร 

๓) การพัฒนาความเป็นนานาชาติให้แก่บุคลากร เพื่อให้รู้เท่าทันพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ และรู้กติกา 
มารยาทสากล ประกอบด้วย การอบรมมารยาทสากลเพื่อการปฏิบัติงาน 
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๔) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากร 

๕) การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานฯ 

๓.๒ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

โดยมีเป้าประสงค์หลักหรือผลลัพธ์ที่ต้องการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ 
๑) ยกระดับคุณภาพกําลังคนเพื่อให้ทํางานได้อย่างมืออาชีพ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กําลังคนเพื่อให้ทํางานได้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานที่ดี 
๓) เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทัน

กับความเปลี่ยนแปลง 
3.3 ความสอดคล้องและยึดโยงกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีเป้าประสงค์ในการยกระดับคุณภาพกําลังคนเพื่อให้
ทํางานได้อย่างมืออาชีพ สามารถทํางานได้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี ซึ่งกําหนด
ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

๓.4 ความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- 

๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการติดตามประเมินผล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
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ประชาชน ซึ่งยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ดังกล่าวได้กําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักคือ บุคลากรมีศักยภาพ
และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ซึ่งแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ประจําปี ๒๕๕๖ ได้กําหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลักดันความสําเร็จตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ได้ 

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

พันธกจิ (Mission) 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
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) 
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๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
๑. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. จิตบริการ 
๔. โปร่งใส สุจริต 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ไม่เลือกปฏิบัติ 

  
 3.5 มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน็สําหรับตําแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) กําหนด (ตามหนังสือ ก.ร. ที่ ๔๔/๒๕๕๕  
(ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยในส่วนของสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
ได้มีการกําหนดสมรรถนะหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕ สมรรถนะ ดังนี้  
 ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ๒) บริการที่ดี 
 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ๔) การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
 ๕) การทํางานเป็นทีม 

3.5.1 การนําหลักสมรรถนะมาใช้การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนา

บุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสํานักงานฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้งานรายการสมรรถนะของสํานักงานฯ 
(Competency Model) สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจําบทบาทหรือกลุ่มงาน 
(Functional Competency) และสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวแบบสมรรถนะจากเดิม  
โดยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ตามหนังสือที่ ๔๔/๒๕๕๕ (ว ๑๗) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และข้าราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยได้ให้คําจํากัดความของสมรรถนะไว้ว่า  
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. สมรรถนะหลัก มี ๕ ด้านได้แก่  
 ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ๒) บริการที่ดี 
 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
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 ๔) การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
๕) การทํางานเป็นทีม 

๒. สมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้าน ได้แก่  
๑) สภาวะผู้นํา  
๒) วิสัยทัศน์  
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
๔) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
๕) การควบคุมตนเอง 
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน 

๓. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง  

 ในการนําตัวแบบของสมรรถนะมาใช้ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการโดยประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากร และนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ให้แก่ผู้ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ 
ความคาดหวังของสํานักงานฯ บุคลากรที่ประเมินแล้วพบว่าเกิดช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะร่วมกันกําหนดวิธีการในการพัฒนา ด้วยกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับผู้รับการพัฒนา เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน/โครงการ การสอนงาน เป็นต้น  

3.5.2 แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญในประเภทและตําแหน่งประเภทต่างๆ ตามหนังสือคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา ที่ ๕๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งกําหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พิจารณาจาก ๒ องค์ประกอบ คือ  

๑. ผลสัมฤทธิข์องงาน สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ ๗๐ โดยพจิารณาจากปริมาณผลงาน 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 
 สําหรับการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลกําหนดให้ 
มีการประเมินฯ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่ รอบที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
และนําผลจากการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  
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เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการประเมินของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของสํานักงานฯ  
 2. สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุมและด้าน
วิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

นอกจากการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรแล้ว ในส่วนของสมรรถนะเฉพาะด้านของ
ความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ จะมีการดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กําหนดให้มีการประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพฯ ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

๑) การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านประชุม 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  
สายงานนิติการและสายงานวิทยาการ ในสํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ ๓ สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

๒) การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานนิติการ
และสายงานวิทยาการ ในสํานักกฎหมาย และสํานักวิชาการ 

ดําเนินการประเมินสมรรถนะความเป็นมืออาชีพฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และนําผล
จากการประเมินมาใช้ในเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสมรรถนะความเป็นมืออาชีพฯ ที่สํานักงานฯ กําหนด 

3.6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร  

ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2556 จะมีการดําเนินการ 
ที่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ 
การมุ่งเน้นทรัพยากร เพื่อสร้างความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร และให้การพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงาน สามารถสนับสนุนให้สํานักงานฯ บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นได้นํามาสู่การปฏิบัติ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และสนับสนุน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่  ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จนถึงระดับผู้บริหาร  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การเสริมสร้างความสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร 
ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร 



แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ | ๙ 

๔. แนวทางการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วยกิจกรรมในการพัฒนา 

ที่หลากหลาย ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของบุคลากร 
ในทุกระดับ และสอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของบุคลากรมากที่สุด โดยกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ประกอบดว้ย 

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

๒) การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Classroom Training) เป็นการพัฒนา 
(Development) ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
 ๒.๑) การศึกษาต่อ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้หรือพัฒนาความรู้ 
โดยผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสํานักงานฯ สนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสาํนักงานฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  

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

เรียนรู้ระหว่างบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ  
๒ .๖ )  การจัด กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   เพื่ อส่ ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
๒.๗) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดํ า เนินการพัฒนาผู้ ใต้ บั งคับบัญชาโดยใช้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ ไ ม่ ใช่ การฝึกอบรม  
(Non Classroom Training) เช่น การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน/โครงการ เป็นต้น 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตามความคาดหวังของสํานักงานฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 
5. ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้บริหารระดับสูง  
 1. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 2. สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล 

 ผู้บังคับบัญชาในสายงาน 
 1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง และมีมาตรการกระตุ้น             
และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 2. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คําปรึกษา คําแนะนําและ
พิจารณาว่าบุคคลใครควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมด้านใด และดําเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นความสําคัญของการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา แสดงความคิดเห็นหรือนําความรู้ที่ได้           
รับมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามสมควร 

 บุคลากร 
 1. บุคลากรต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 2. บุคลากรต้องเป็นผู้พร้อมที่จะรับการฝึกอบรมและพัฒนา 
 3. บุคลากรต้องให้ความสนใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรม 
 4. บุคลากรเป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 

 

--------------------------------- 
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บทที่ 2 
รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ในส่วนนี้เป็นรายละเอียดของแผนการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนด เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่สํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย  

๑) โครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน ๑๒ โครงการ 

๒) งานประจํา ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่ได้ดําเนินการประจําทุกปี จํานวน ๑ โครงการ  

 งบประมาณ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ  
ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๑๖,๔๗๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 - งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จํานวน  ๙,๒๐๖,๐๐๐ บาท 
 - งบรายจ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น จํานวน  7,๒๖4,๐๐๐ บาท 

 การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ พิจารณาจาก 

๑. ดําเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ผลผลิตของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงการ 
๓. ผลลัพธ์ของโครงการ พิจารณาจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดเป็นแผนระยะยาวตามกรอบ
ของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
มีรายละเอียดดังนี้ (จํานวนผู้เข้าร่วมและระยะเวลาของโครงการ/หลักสูตร อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม) 
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ส่วนที ่๔  
 
 
 
 
 

Causes Effects

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

• โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ของบุคลากร (Basic Skill) 

• โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
   ของบุคลากร (Core Competency) 
• โครงการพัฒนาสมรรถนะ 

เฉพาะงานของบุคลากร  
(Functional Competency) 

• โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร 
 (Management Competency) 

โครงการงานประจํา 
• โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กิจกรรม 

• การจัดทําและนําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไปปฏิบัติ 
• การเผยแพร่และส่งเสริมจิตสํานึกตามค่านิยมหลัก ๖ ประการ 
• การประกันคุณภาพ และการประเมินประสิทธิผล 

และความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
 (Knowledge Management : KM) 

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
(ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม) 

• โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก 

• โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

• โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย 
กับต่างประเทศ 

๘ โครงการ 
๓ กิจกรรม 

Strategy & Process Mapping

       พัฒนาองค์กร 
            

• พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้และ 
การจัดการความรู้    

            

          ลูกค้า 
 

           ความพึงพอใจ 
          ของผู้รับบริการ 
 

การเงิน      
   การบริหาร          

       งบประมาณ 
          ด้านการพัฒนา 
         ทรัพยากรบุคคล 
        มีประสิทธิภาพ 

       บรรลุพันธกิจ 
• พัฒนาระบบและ         

             กลไกการบริหาร 
           และพัฒนาทรัพยากร    
          บุคคล 

 

       กระบวนการ 
• พัฒนาบุคลากร  

             โดยใช้หลักสมรรถนะ 
• พัฒนาคุณภาพ   

            ชีวิตและเสริมสร้าง   
         แรงจูงใจในการทํางาน 

๕ โครงการ 

• การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
• การจัดทําแผนบริหารและสรรหา 

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent 
Management) 

• ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร 

• โครงการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ในการทํางาน 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความผาสุกของบุคลากร 

• โครงการพัฒนาบุคลากรตาม 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา

๓ กิจกรรม 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” 

แผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
เป้าประสงค์หลัก 
๑) ยกระดับคุณภาพกําลังคนเพื่อให้ทํางาน 

ได้อย่าง มืออาชีพ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กําลังคนเพื่อให้ทํางานได้

เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี 
๓) เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 

ในวงงานนิติบัญญัติ 

เป้าประสงค์หลัก 
บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงาน 

ได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
และประชาชน 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 
ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

สอดคล้อง สอดคล้อง 

แนวทางการพฒันาบคุลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ๓ หลักสูตร 768,000 ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๐

ของบุคลากร (Basic Skill) ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการ

 ๑.๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับ 1 ครั้ง 240 400,000 ได้เข้ารับการพัฒนา อบรมมีความรู้

การสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน ในโครงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

(English for ASEAN Community) ทักษะพื้นฐานฯ ทักษะพื้นฐาน

ั ั ื่ ื่ ั้ ่ ึ้

ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนนิการ

ผลผลิต ผลลัพธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ

แผนพัฒนาบุคลากรของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา  ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
จํานวน 

(หลักสูตร/
กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

 ๑.๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือการสือสาร ๑ ครัง 15 58,000 ของบุคลากรเพิมขึน

ระดับสูง (Advance English for Communication)  
 ๑.๓ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ๙ ครั้ง 400 310,000

และการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ หลักสูตร 350,000 ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ 80

ของบุคลากร (Core Competency) ของกลุ่มเป้าหมาย ของกลุ่มเป้าหมาย

 ๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง 1,000 150,000 ได้เข้ารับการพัฒนา มีสมรรถนะหลัก

ตามสมรรถนะ ในโครงการพัฒนา ตามที่องค์กร

 -  การประเมินสมรรถนะผ่านระบบ Online สมรรถนะหลักฯ คาดหวัง
 -  การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 ๒.๒ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การดํารง 1 ครั้ง 90 200,000 ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า

ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มเป้าหมาย รับการอบรมมี

ได้เข้าอบรมตาม ความรู้ความเข้าใจ

ระยะเวลาที่กําหนด เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมระยะเวลาทกาหนด เกยวกบเรองทอบรม

เพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 13
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ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนนิการ

ผลผลิต ผลลัพธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/

กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน ๓ หลักสูตร 802,000 ร้อยละ ๘๕ ๑. ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากร (Functional Competency) ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการอบรม

 ๓.๑ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้าน ๑ ครั้ง อย่างน้อย 40 700,000 ได้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ
นิติบัญญัติ" ระดับกลาง ในโครงการพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
 - สําหรับนิติกร และวิทยากร สมรรถนะเฉพาะงานฯ เพิ่มขึ้น
ระดับชํานาญการ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้

๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ๑ ครั้ง 40 38,000 ของผู้เข้ารับการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับเรื่อง อบรมสามารถนํา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความรู้ไปปรับใช้

 ั ั ้ ั  ั้ ใ ป ิ ั ิ ไ ้๓.๓ หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ ๑ ครัง 12 64,000 ในการปฏิบัติงานได้
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 ๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร ๑ ครั้ง 50 622,000 ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๐
 (Management Competency) ของกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้ารับการอบรม

 - หลักสูตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ได้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
สมรรถนะบริหารฯ เพิ่มขึ้น

๕. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ๑ ครั้ง ข้าราชการ 250,000 องค์ความรู้ที่จําเป็น ร้อยละ ๖๐
  ๕.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสํานกังานฯ ต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มเป้าหมาย
ให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ของสํานักงานฯ ขององค์ความรู้
  ๕.๒ การดําเนินกิจกรรมตามแผน KM อย่างน้อย ได้นําความรู้ที่ได้รับ

๓ องค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 14
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ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนนิการ

ผลผลิต ผลลัพธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

จํานวน 
(หลักสูตร/

กิจกรรม/ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

๖. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม ข้าราชการ 1,272,000 บุคลากรของสํานักงานฯ ร้อยละ ๘๐

กับหนว่ยงานภายนอก ของสํานกังานฯ ได้เข้ารับการศึกษา/ ของผู้เข้ารับการอบรม

 6.1 หลักสูตรฯ ประจําปี  ๗ หลักสูตร 700,000 อบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้จัดทํารายงาน

 6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ ๒๒ หลักสูตร 572,000 กับหน่วยงานภายนอก ผลการศึกษา/อบรม

  - การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า ในหลักสูตรต่างๆ

ต่างประเทศ
  - การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ
  - การพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ
๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ๗ ทุน ข้าราชการ 3,800,000 สํานักงานฯ จัดสรรทุน ร้อยละ ๘๐

่ ่ ื ่ ํ ั ไ ้ ่ ้  ้  ้ไ ้ ัอย่างต่อเนอืง ของสํานกังานฯ ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทุน

 7.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ๕ ทุน ของจํานวนทุนที่ได้รับ มีความรู้ ความเข้าใจ

ภายในประเทศ จัดสรรงบประมาณ เชิงวิชาการเพิ่มขึ้น

 7.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ๑ ทุน
ณ ต่างประเทศ 
 7.๓ ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ๑ ทุน
8. โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานกังาน ๗ หลักสูตร ข้าราชการ 1,500,000 ข้าราชการสํานักงานฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ

เลขาธิการวุฒสิภา ณ ต่างประเทศ ของสํานกังานฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทํารายงานผล

  - การศึกษาดูงานต่างประเทศสําหรับ อย่างน้อย 7 ครั้ง การศึกษาดูงาน

หลักสูตรอบรมภายนอกที่มีการดูงาน  จํานวน 7 ฉบับ

ต่างประเทศ
9. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงาน ๒ ครั้ง ข้าราชการ 1,964,000 ข้าราชการสํานักงานฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ

เลขาธิการวุฒสิภาไทยกับต่างประเทศ ของสํานกังานฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทํารายงานผล

  การแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง การแลกเปลี่ยนฯ

กับต่างประเทศ  จํานวน 2 ฉบับ

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 15
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ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนนิการ

ผลผลิต ผลลัพธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม
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10. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ๒ กิจกรรม 3,650,000 ร้อยละ ๘5 ร้อยละ ๘๐ ของ
ในการทํางาน ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
 ๙.๑ การสัมมนาและศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง ผู้บริหาร 650,000 ได้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร โครงการฯ ต่อโครงการฯ
 ๙.๒ โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ ๑ ครั้ง 900 3,000,000
และการทํางานเป็นทีม
๑1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ หลักสูตร 394,000 ร้อยละ ๘5 ร้อยละ ๘๐ ของ
และความผาสุกของบุคลากร ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
 ๑1 ๑ หลักสตรการพัฒนาศักยภาพทางจิต ๒ ครั้ง 100 25 000 ได้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์ที่  ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

 ๑1.๑ หลกสูตรการพฒนาศกยภาพทางจต ๒ ครง 100 25,000 ไดเขารวม มความพงพอใจ
 ๑1.๒ หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพ 2 กิจกรรม 600 369,000 โครงการฯ ต่อโครงการฯ
เพื่อการปฏิบัติงาน
  - การออกกําลังกายและการศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง 65,000
ด้านสุขภาพ
  - การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ๑ ครั้ง 304,000
ในการปฏิบัติงาน (กีฬาสานสัมพันธ์วุฒิสภา)
๑2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวล ๒ หลักสูตร 700,000 ร้อยละ ๘5 ร้อยละ ๘๐ ของ

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ

 ๑2.๑ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ๑ ครั้ง 900 150,000 ได้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ

คุณธรรมและจริยธรรม โครงการฯ ต่อโครงการฯ
 ๑2.๒  หลักสูตรธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร ๑ ครั้ง ผู้บริหาร 550,000
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๑3. การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 7 กิจกรรม 398,000 ร้อยละ ๘5 ร้อยละ ๘๐ ของ
ให้แก่บุคลากรสํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑3.๑ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ๑ ครั้ง 200 25,000 ได้เข้าร่วมการรณรงค์ มีความพึงพอใจ
และถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จ ส่งเสริมคุณธรรมฯ ต่อการรณรงค์ฯ

พระเจ้าอยู่หัว

13.๒ กิจกรรมรู้รักสามัคคี ทําดีเพื่อชาติ ๑ ครั้ง 200 20,000

ศาสน์ กษัตริย์

๑3.๓ กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ ๑ ครั้ง 50 25,000

งานประจํา

๑3.๔ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 5 ครั้ง 150 128,000

      - วันมาฆบูชา

      - วันวิสาขบูชา

      - วันอาสาฬหบูชา

      - ศาสนาคริสต์ (นิทรรศการ)

      - ศาสนาอิสลาม (นิทรรศการ)

13.5 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน 1 ครั้ง 50 100,000

แม่แห่งแผ่นดินเนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา

๑๒.6 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตามรอย 2 ครั้ง 80 80,000

เบื้องพระยุคลบาท

๑๒.7 กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่น ๑ ครั้ง บุคลากรได้รับ 20,000

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การยกย่องฯ

6 คน
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ความสอดคลอ้งของโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ กบัแผนยุทธศาสตร ์และแผนกลยทุธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคล 
                      

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.1 3.2 3.3 3.4 1 2 3 4 5 6 

๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ของบุคลากร (Basic Skill)  

√ 
  

          √       

          3.3       

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ของบุคลากร (Core Competency)  

√ 
  

      √   √       
      1.4   3.3       

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
เฉพาะงานของบุคลากร  
(Functional Competency)  

√ 
  
  

          √       
          3.3       
                  

๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร  
(Management Competency) 

√ 
  

          √       
          3.3       

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
  

    √       √       
            3.8       

๖. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรม
กับหน่วยงานภายนอก 

    √       √       
            3.7       

๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

    √       √       
            3.7       

8. โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ 

    √       √       
            3.7       

9. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย 
กับต่างประเทศ 

    √       √       

            3.7       

10. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ในการทํางาน 

      √         √ √ 

                5.4 6.2 
๑1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความผาสุกของบุคลากร 

      √         √   
                5.5   

๑2. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

      √       √     
              4.3     

๑3. การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (โครงการงานประจํา) 

              √     

              4.4     
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บทที่ ๓  

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม 

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

 ๕.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ที่ต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

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

๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill)  
- หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน 
  (English for ASEAN Community) 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารระดับสูง (Advance English for Communication) 
- หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)  
- หลักสูตร "หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจําปี ๒๕๕๖ 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)  
 - หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมจะพิจารณาปัจจัยสําคัญในแต่ละสว่นของระบบการฝึกอบรม 
ซึ่งประกอบดว้ย 

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

 ๓) ผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Output) 
  
 โดยแต่ละส่วนจะมีปัจจัยสําคัญที่จะพิจารณา หรือตรวจสอบในการประเมินคุณภาพ  
ซึ่งจะนําไปสู่การพิจารณากําหนดกรอบมาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพของการฝึกอบรม ดังนี้ 
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   แผนภาพแสดง องค์ประกอบที่พิจารณาตรวจสอบในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

๕.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม เป็นการดําเนินการตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ด้านผลที่ได้จากการฝึกอบรม โดยมีการกําหนดมาตรฐานและระบบในการ
ประเมิน เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม และนําผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรต่อไป 

โดยโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ที่ต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการที่ต้องดําเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมข้างต้น 
นอกจากนี้ ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร 
ซึ่งไม่ใช่การฝึกอบรมที่สํานักงานฯ จัดขึ้นเองภายในนั้น ไม่ได้ถูกประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม แต่ในส่วนของการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องมีการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าจากการฝึกอบรม โดยโครงการ/
หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ ที่จะต้องมีการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย  
 ๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)  

 - หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ" ระดับกลาง 
 ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency) 

 - หลักสูตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
 ๓. โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก (เฉพาะหลักสูตรที่เสียค่าใช้จ่าย) 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

การวิเคราะห์ความ
จําเป็นในการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมและ
กําหนดการฝึกอบรม 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การอบรม 
คุณสมบัติของวิทยากร 
การบริหารโครงการ
ก่อนการฝึกอบรม 
งบประมาณ/เกณฑ์การ
เบิกจ่าย 

วิธีการสอนของวิทยากร

สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เอ้ืออํานวยให้เรียนรู้ 
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ปฏิกิริยา 
การเรียนรู้ 
พฤติกรรม 

ข้อมูลย้อนกลับ
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การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของหลักสูตรการฝึกอบรมจะประเมินจากวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรฝึกอบรม และนําแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์ แอล เคิร์ก
แพทริค (Donald L. Kirkpatrick) มาประยุกต์ใช้ โดยจะประเมินผล ๓ ระดับ ได้แก่  

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

๒) ระดับการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรม ประเมินการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม  

๓) ระดับพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ ตัวชี้วดัและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ ช่วงเวลา 
ทีป่ระเมิน 

เครื่องมือทีใ่ช ้ หมายเหต ุ

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

ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 

ผลการประเมินความ 
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

หลังจากการ
อบรมเสร็จ
สิ้น 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม 

ประเมินทุก
หลักสูตร 

๒. ประเมินการ 
เข้าร่วมหลักสตูร 
ฝึกอบรม 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายที่ได้เข้า
รับการอบรมครบ
ตามเวลาที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร   

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้า
รับการอบรมครบตาม
เวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร 

ระหว่างการ
อบรม และ 
อบรมเสร็จ
สิ้น 

แบบบันทึกเวลา
การเข้ารับการ
อบรม 

ประเมินทุก
หลักสูตร 

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

ร้อยละของผู้เขา้รับ
การอบรมมีความรู ้
/ทักษะ เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ / ทักษะ
เพิ่มขึ้น 

ก่อนการ
อบรม และ
หลังอบรม
เสร็จสิ้น 

แบบทดสอบ
ความรู้ก่อน  
และหลัง 
การอบรม 

ประเมนิหลักสตูรที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ / 
ทักษะ 
ในเรื่องที่ฝึกอบรม
ให้แก่ผู้รับการ
อบรม 

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

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมนํา
ความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรม  
ได้นําความรู้ที่ได้รับ
จาก หลักสูตร
ฝึกอบรมไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

หลังจาก
อบรมเสร็จ
สิ้น 
๓ เดือน 

แบบสอบถาม
เพื่อติดตามผล
การอบรม 
 

ประเมนิหลักสตูรที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้ผู้รับการอบรม
สามารถนําความรู้ที่
ได้จากการอบรมไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
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การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ ช่วงเวลา 
ทีป่ระเมิน 

เครื่องมือทีใ่ช ้ หมายเหต ุ

๕ ประเมินความ
คิดเห็นของผู้เข้า
รับการอบรมต่อ
ความคุ้มค่าของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

ร้อยละความ
คิดเห็นของผู้เข้า
รับการอบรมต่อ
ความคุ้มค่าของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความคิดเห็นว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมี
ความคุ้มค่า 

หลังจาก
อบรมเสร็จ
สิ้น 
 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
ความคุ้มค่าของ
หลักสูตร 

ประเมินทุก
หลักสูตร 

 
โดยในแต่ละโครงการ/หลักสูตร มีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลและความ

คุ้มค่าการฝึกอบรม ดังนี้ 
 

ลําดับ หลกัสตูร/โครงการ 

ระดับการประเมิน 

ประเมิน 
ความพึง
พอใจ 

ประเมิน 
การเข้าร่วม
หลกัสตูร
ฝกึอบรม 

ประเมิน 
ความรู้/ทกัษะ 

ประเมิน 
การนําความรู ้
ที่ได้ไปปรับใช ้

ประเมินความ
คุ้มค่าการ
ฝกึอบรม 

๑ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
สําหรับการสื่อสารเพื่อ
ประชาคมอาเซยีน” 

   -  

๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระดับสูง 

   -  

๓ หลักสูตร การพฒันา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

   -  

๔ หลักสูตร "หลักสูตรการ
เตรียมความพรอ้มสู่การ
ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น" ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

๕ หลักสูตร "การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านระบบงานนิติ
บัญญัต"ิ ระดับกลาง 

     

๖ หลักสูตรการพฒันา
บุคลากรเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพดา้นการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
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ลําดับ หลกัสตูร/โครงการ 

ระดับการประเมิน 

ประเมิน 
ความพึง
พอใจ 

ประเมิน 
การเข้าร่วม
หลกัสตูร
ฝกึอบรม 

ประเมิน 
ความรู้/ทกัษะ 

ประเมิน 
การนําความรู ้
ที่ได้ไปปรับใช ้

ประเมินความ
คุ้มค่าการ
ฝกึอบรม 

๗ โครงการพัฒนา
สมรรถนะบริหาร 
(Management 
Competency) 
 - หลักสูตรการพัฒนา
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 

     

๘ โครงการส่งข้าราชการ 
ไปศึกษา/อบรม 
กับหน่วยงานภายนอก 

     

๙ หลักสูตรการเสริมสร้าง
ความรู้เกีย่วกับคุณธรรม
และจริยธรรม 

   -  

 
ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในส่วนที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ ที่เป็นประเภทการ
พัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม จะพิจารณาได้จากผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์
ของแต่ละโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 



ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
กลยุทธ์ที่  ๓.๑  พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ

๓.๑.๑  โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) 
๑. การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 - หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน  - การอบรมภาษาอังกฤษระดับต้น บุคลากรของสํานักงานฯ 
(English for ASEAN Community)" (Pre-intermediate) และระดับกลาง แบ่งออกเป็นการอบรม

(Intermediate) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ระดับต้น จํานวน ๖ รุ่น
ประชาคมอาเซียน จํานวน ๓๐ ชั่วโมง  รุ่นละ ๔๐ คน 
 - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม รวมเป็น ๒๔๐ คน
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และมารยาทสากล จํานวน ๖ ชั่วโมง
วิทยากร...จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ และจากสํานักภาษาต่างประเทศ
กําหนดจัด...วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
การอบรมครึ่งวัน แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย
รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒๑ ก.พ. - ๒๒ มี.ค.๕๖ (รอบเช้า)
รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๒๑ ก.พ. - ๒๒ มี.ค.๕๖ (รอบบ่าย)

รุ่นที่ ๓ : วันที่ ๒๘ มี.ค. - ๒๖ เม.ย.๕๖ (รอบเช้า)

รุ่นที่ ๔ : วันที่ ๒๘ มี.ค. - ๒๖ เม.ย.๕๖ (รอบบ่าย)

รุ่นที่ ๕ : วันที่ ๒ พ.ค. - ๗ มิ.ย.๕๖ (รอบเช้า)
รุ่นที่ ๖ : วันที่ ๒ พ.ค. - ๗ มิ.ย.๕๖ (รอบบ่าย)

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกอบด้วยโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์จํานวน ๑๒ โครงการ และงานประจํา ๑ โครงการ

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

ภาคผนวก ๑ 1



ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

 - หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง (Advance English for Communication)"  - การอบรมภาษาอังกฤษระดับสูง บุคลากรของสํานักงานฯ 

จํานวน ๓๐ ชั่วโมง จํานวน ๑๕ คน
และศึกษาดูงานภายนอก จํานวน ๑ วัน
วิทยากร...จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.พ. - ก.ค.๕๖

๒. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อม  - การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ บุคลากรของสํานักงานฯ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนแม่บทด้าน ซึ่งแบ่งเป็นการอบรมออกเป็น
๑.  หลักสูตร "การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร ๒ รูปแบบ ได้แก่
๒. หลักสูตร "การใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ประกอบด้วย ๙ หลักสูตร ๑. รุ่นละ ๒๐ คน จํานวน ๒ รุ่น

๓. หลักสูตร "การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์วุฒิสภา ตามมาตรฐาน W๓C" แบ่งเป็น รวม ๔๐ คน

๔. หลักสูตร "การจัดการข้อมูลในระบบอินทราเน็ตสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" การอบรม ๑ วัน จํานวน ๒ รุ่น ๒. รุ่นละ ๔๐ คน จํานวน ๑๒ รุ่น

๕.  หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา" การอบรม ๒ วัน จํานวน ๑๒ รุ่น รวม ๔๘๐ คน

๖. หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านเลขานุการยุคใหม่" วิทยากร...จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๗.  หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น" และการสื่อสาร
๘.  หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์" กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.พ. - ส.ค.๕๖

๙.  หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานคํานวณ"
(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําร่างรายละเอียดหลักสูตร)

๓.๑.๒  โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 
 ๑. หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ"  - การจัดกิจกรรมประเมินสมรรถนะ ข้าราชการสํานักงานฯ

 -  การประเมินสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตาม จํานวน ๑,๐๐๐ คน
 -  การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปี ๒๕๕๖ และข้าราชการที่ร่วมจัดทํา

(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะ) พร้อมจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล
วิทยากร...จากสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.พ. - ก.ค.๕๖
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ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

 ๒. หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจําปี ๒๕๕๖  - การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ ข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์สอบ

(หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินฯ และประสานวิทยากร) พร้อมด้านวิชาการให้แก่บุคลากรที่อยู่ใน เลื่อนระดับ ประจําป ี๒๕๕๖

เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพและผลงาน ประเภทวิชาการ ๔๐ คน

เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับ ประเภททั่วไป ๕๐ คน

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น

ประเภทวิชาการจํานวน ๑ รุ่น ๓ วัน

ประเภททั่วไปจํานวน ๑ รุ่น ๓ วัน

วิทยากร...รศ.ดร.พนิต  เข็มทองและคณะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์

กําหนดจัด...วันที่ ๑๔,๑๕ และ ๒๘ ก.พ.๕๖

๓.๑.๓  โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) 
๑. หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ" ระดับกลาง  - การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน ข้าราชการตําแหน่งนิติกร

  กลุ่มเป้าหมาย...ข้าราชการตําแหน่งนิติกรและวิทยากร ระดับชํานาญการ ระบบงานนิติบัญญัติให้กับข้าราชการ ระดับชํานาญการ ๓๙ คน

(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างดําเนินการร่างรายละเอียดหลักสูตร) ตําแหน่งนิติกรและตําแหน่งวิทยากร และตําแหน่งวิทยากร

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ ๓๗ คน

วิธีการดําเนินงาน : จัดจ้างทําหลักสูตร

กําหนดจัด...ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๕๖

๒. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์"  - การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน บุคลากรสํานักงานประธาน
   เสนอโดย...สํานักงานประธานวุฒิสภา การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สําหรับ วุฒิสภา จํานวน ๔๐ คน

(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างดําเนินการร่างรายละเอียดหลักสูตร) ข้าราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา

จํานวน ๑ วัน

วิทยากร...จากหน่วยงานภายนอก

กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค.๕๖
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ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

๓. หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ"  - การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ นักวิเทศสัมพันธ์สํานักภาษา
   เสนอโดย...สํานักภาษาต่างประเทศ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับเจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ จํานวน ๑๗ คน

(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการฝึกอบรม) วิเทศสัมพันธ์ของสํานักภาษาต่างประเทศ

วิทยากร...นายจรุงเกียรติ  ภูติรัตน์  (อาจารย์พิเศษ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการล่ามและการแปล

กําหนดจัด...อบรมทุกวันจันทร์ครึ่งวันเช้า

จํานวน ๓๖ ชม. เริ่มการอบรมในวันจันทร์ที่

๗ ม.ค. - วันจันทร์ที่ ๒๕  มี.ค.๕๖

๓.๑.๔  โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency)
หลักสูตร "การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน"  - การอบรมเพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ 

(หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดําเนินการร่างรายละเอียดหลักสูตรและประสานงานกับสถาบันพระปกเกล้า) กลุ่มงานฯ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นําและ จํานวน ๕๐ คน

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

รวมถึงสมรรถนะด้านการบริหาร

วิธีการดําเนินงาน : จัดจ้างทําหลักสูตร

กับสถาบันพระปกเกล้า

กําหนดจัด...ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย.๕๖

กลยุทธ์ที่  ๓.๓  พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
๓.๓.๑  โครงการพัฒนาองค์ความรู้  - การดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ

(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง CKO และคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ) ความรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริม และคณะทํางานจัดการความรู้ฯ

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ที่จําเป็น สํานักเจ้าภาพหลัก และ

ต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์กร สํานักต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาคผนวก ๑ 4



ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

๓.๓.๑  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (ต่อ) อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับ

(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง CKO และคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ) องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล
ในมิติที่ ๑ และมีการดําเนินโครงการดังนี้
๑. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทีมงานฯ (KM Team)
๒. การดําเนินกิจกรรมตามแผน KM
๓. กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)
และมุมแห่งการเรียนรู้ (KM Conner)
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ต.ค.๕๕ - ก.ย.๕๖

๓.๓.๒  โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก  - การส่งบุคลากรของสํานักงานฯ ไปอบรม บุคลากรของสํานักงานฯ
 - หลักสูตรการฝึกอบรมประจําปี จํานวน ๗ หลักสูตร กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้

๑) การศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๒) การศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) แบ่งเป็น
๓) การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) ๑. หลักสูตรประจํา จํานวน ๗ หลักสูตร
๔) การศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ดําเนินการแล้ว) ๒. หลักสูตรอื่นๆ จํานวน ๒๒ หลักสูตร
๕) การศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ (สจว.) กําหนดจัด...ช่วงเดือน ต.ค.๕๕ - ก.ย.๕๖

๖) การอบรมหลักสูตร Strategic PR
๗) การอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์

 - หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น จํานวน ๒๒ หลักสูตร
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ขอบเขตการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/งานประจํา

๓.๓.๓  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  - การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ ข้าราชการของสํานักงานฯ
(หมายเหต ุ: อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจความต้องการในการขอรับทุนการศึกษา) ข้าราชการสํานักงานฯ ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก

ภายในประเทศ จํานวน ๕ ทุน

๒. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ณ ต่างประเทศ จํานวน ๑ ทุน

๓. ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน ๑ ทุน
กําหนดการดําเนินงาน...ช่วงเดือน มี.ค. - ก.ย.๕๖

๓.๓.๔  โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ  - การศึกษาดูงานต่างประเทศสําหรับ ข้าราชการของสํานักงานฯ

๑) การศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) หลักสูตรอบรมภายนอกที่มีการดูงาน

๒) การศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) ต่างประเทศ จํานวน ๗ หลักสูตร

๓) การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)
๔) การศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕) การศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ (สจว.)
๖) การอบรมหลักสูตร Strategic PR
๗) การอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์

๓.๓.๕  โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ  - การแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานฯ ข้าราชการของสํานักงานฯ
กับต่างประเทศ ดังนี้
วิธีดําเนินงาน
 ๑. ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
      เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.- ๑๖ ธ.ค. ๕๕
    (นางสาวปัญจพร  สุทธิยงค์ สํานักงานประธานฯ)
 ๒. ประเทศแคนาดา ช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ๕๖ 
 ๓. ประเทศกลุ่มอาเซียน จํานวน ๒ คณะ
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๓.๔.๒  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร
๑. หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพทางจิต"  - การฟังบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติธรรม บุคลากรของสํานักงานฯ

เพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง และเป็นการ จํานวน ๑๐๐ คน
พักจิตให้มีกําลังสําหรับการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ กําหนดจัด ๒ ครั้งๆ ละครึ่งวัน
วิธีดําเนินงาน
ครั้งที ่๑ : ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕
วิทยากร...นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา

๒. หลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการปฏิบัติงาน"  - การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างด้าน บุคลากรของสํานักงานฯ
๒.๑  การออกกําลังกายและการศึกษาดูงานด้านสุขภาพ สุขภาพกายสําหรับบุคลากรของสํานักงาน จํานวน ๖๐๐ คน

ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมการออกกําลังกายในช่วงเย็น
สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
วิธีดําเนินงาน
 - จัดออกกําลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
ในวันจันทร์ วันพุธและวันพฤหัสบดี
สําหรับไตรมาสที่ ๑ ดําเนินการแล้ว ๑๒ ครั้ง

๒.๒  การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน ๒. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
จัดกีฬาสีภายในสํานักงานฯ เพื่อสร้าง
ความรักสามัคคีภายในองค์กร 
จํานวน ๑ ครั้ง 
กําหนดจัด...ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ ธ.ค.๕๕
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๓.๔.๓  โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๑.  หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม"  - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวล บุคลากรของสํานักงานฯ

จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อเป็นการ จํานวน ๙๐๐ คน
ปลูกฝังข้าราชการฯ ให้ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามประมวลจริยธรรมฯ
จํานวน ๑ ครั้ง
วิทยากร...จากหน่วยงานภายในหรือภายนอก
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ม.ค. - ก.ค.๕๖

๒.  หลักสูตร "ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"  - การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน ผู้บริหารของสํานักงานฯ
ธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร เพื่อให้ จํานวน ๓๓ คน
ผู้บริหารได้นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์
ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตน
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา
ซึ่งจะจัดสัมมนาต่างจังหวัด จํานวน ๓ วัน
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.๕๖

กลยุทธ์ที่  ๓.๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
๓.๔.๑ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน

๑. การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร  - การสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน ผู้บริหารของสํานักงานฯ

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความ จํานวน ๓๓ คน

สามัคคี  และการมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้บริหารของสํานักงานฯ ในการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติที่ดี รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์

เพื่อนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานในองค์กร

การสัมมนาต่างจังหวัด จํานวน ๓ วัน

กําหนดจัด...วันศุกร์ที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๓ ก.พ.๕๖
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๒. การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีม  - การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ  บุคลากรของสํานักงานฯ

และการทํางานเป็นทีมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน จํานวน ๙๐๐ คน

ของแต่ละสํานักได้สร้างความสามัคคีและ

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่างสํานัก

โดยจะแบ่งเป็นรุ่นๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักกัน

และประสานงานกันสะดวกขึ้น

การสัมมนาต่างจังหวัด จํานวน ๒ วัน

กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.พ. - เม.ย. ๕๖

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จํานวน ๙ รุ่น โดยเริ่ม

รุ่นแรกวันเสาร์ที่ ๙ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.พ. ๕๖

งานประจํา

 - โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.  กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - การจัดกิจรรมถวายพระพรเนื่องใน บุคลากรของสํานักงานฯ

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และถวาย จํานวน ๒๐๐ คน

สัตย์ปฏิณาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว จํานวน ๑ ครั้ง
กําหนดจัด...วันจันทร์ที่ ๓ ธ.ค.๕๕

๒.  กิจกรรมรู้รักสามัคคี ทําดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  - การจัดกิจรรมทําบุญวันปีใหม่เพื่อสร้าง บุคลากรของสํานักงานฯ

ความรู้รัก สามัคคี ทําดีเพื่อชาติ ศาสนา จํานวน ๒๐๐ คน

และพระมหากษัตริย์ เพื่อความสอดคล้อง
กับประมวลจริยธรรมฯ จํานวน ๑ ครั้ง

กําหนดจัด...วันพุธที่ ๙ ม.ค.๕๖
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๓.  กิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ  - การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ บุคลากรของสํานักงานฯ

ของชาติอันเป็นประเพณีไทย จํานวน ๑ ครั้ง จํานวน ๕๐ คน
กําหนดจัด...ช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย.๕๖

๔.  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  - การจัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ บุคลากรของสํานักงานฯ

๔.๑ ศาสนาพุทธ(วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา) เพื่อนําหลักคุณธรรมในศาสนามาประยุกต์ จํานวนครั้งละ ๕๐ คน

ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดนิทรรศการ

๔.๒ ศาสนาศริสต์/ศาสนาอิสลาม(จัดนิทรรศการ) จํานวน ๕ ครั้ง

วิธีการดําเนินงาน
๑. วันมาฆบูชา กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.พ.๕๖

๒. วันวิสาขบูชา กําหนดจัด...ช่วงเดือน พ.ค.๕๖

๓. วันอาสาฬหบูชา กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.ค.๕๖

สําหรับการจัดนิทรรศการของศาสนาคริสต์

และศาสนาอิสลาม 
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.๕๖

๕.  กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - การจัดกิจรรมปลูกป่าเพื่อสืบสานพระ บุคลากรของสํานักงานฯ

ราชปณิธานแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในวโรกาส จํานวน ๕๐ คน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน ๑ ครั้ง
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.๕๖

๖.  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  - การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามรอยเบื้อง บุคลากรของสํานักงานฯ

พระยุคลบาทซึ่งเป็นการจัดศึกษาดูงาน จํานวน ๘๐ คน

กิจกรรมนี้ได้กําหนดให้มีการบรรยายหัวข้อ ภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน กับหน่วยงานภายนอก จํานวน ๒ ครั้ง

ณ กองบัญชาการทหารเรือและโครงการบริหารจัดการน้ําของโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ กําหนดจัด

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๕๖

รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ม.ค.๕๖
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๗.  กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  - การจัดกิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่น บุคลากรของสํานักงานฯ
ตามประมวลจริยธรรมฯ เพื่อเป็นการเสริม จํานวน ๖ คน
สร้างแรงจูงใจและยกย่องบุคลากรของ
สํานักงานฯ ที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ตามประมวลจริยธรรมฯ จํานวน ๑ ครั้ง
กําหนดจัด...ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.๕๖
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ภาคผนวก ๒ 
การพัฒนาบุคคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์

 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติ ๑. พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ

ตามหลักธรรมาภิบาล ๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

 ๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและประชาชน ๓. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้

 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนอง ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง

ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา แรงจูงใจในการทํางาน
สอดคล้องกับ

การพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  ๑. การเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพกําลังคน

พันธกิจ  ๒. การปรับระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ๓. การพัฒนากําลังคนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

 ๔. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 ๕. การเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ๖. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ร ย วลาดํา นินการ
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 ๑. การเสริม ๑.๓ พัฒนารูปแบบการสรรหาให้  การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) จํานวนทุนที่สํานักงานฯ 3 3 ๓.๒ สํานักพัฒนา

สร้างสมรรถนะ หลากหลาย โดยนําหลักความรู้  - สํานักงานฯ ขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ขอรับการจัดสรร ทรัพยากร
และคุณภาพ ความสามารถ สมรรถนะ ผลงาน เป็นทุนระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ บุคคล
กําลังคน คุณธรรมและจริยธรรม มาใช้ในการ ประเภทบุคคลทั่วไปจาก สํานักงาน ก.พ.  และสํานัก

พิจารณา เลือกสรร แต่งตั้ง เพื่อบรรจุให้เข้ารับราชการ บริหารงาน
หรือจ้างงาน กลาง
 ๑.๔ ให้มีระบบการสรรหาบุคลากร  ๑. โครงการจัดทําแผนบริหารและสรรหา ระดับความสําเร็จ ๓.๑ / ๓.๒ สํานักพัฒนา

เพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) ในการจัดทําแผนบริหาร ทรัพยากร
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลให้เหมาะสม และสรรหาบุคลากร บุคคล
ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและนักบริหาร ที่มีสมรรถนะสูง (Talent  และสํานัก
รวมทั้งกําหนดเส้นทางความก้าวหน้า Management) บริหารงาน

สอดคลองกบ
ประเดน็

ยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนนการ

a age e t) บรหารงาน
ในสายอาชีพ กลาง
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 ๑. การเสริม 1.4 (ต่อ) ๒. การจัดทําและนําแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.1 สํานักพัฒนา

สร้างสมรรถนะ Development Plan : IDP) ไปปฏิบัติ ในการจัดทําและนําแผน ทรัพยากร
และคุณภาพ พัฒนารายบุคคล (IDP) บุคคล
กําลังคน (ต่อ) ไปปฏิบัติ

๓. การพัฒนา ๓.๒ จัดทําแผนพัฒนากําลังคน  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 ๓.๑ / ๓.๒ สํานักพัฒนา

กําลังคนเพื่อให้ ทุกระดับ ทุกสายงานอย่างเป็นระบบ ของสํานกังานฯ ประจําปี ของการดําเนินการ / ๓.๓ ทรัพยากร
ปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร /๓.๔ บุคคล
อย่างมืออาชีพ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ของสํานักงานฯ ประจําปี

ตรงกับความต้องการทั้งในระยะสั้นตรงกบความตองการทงในร ย สน

และระยะยาว

 ๓.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร  ๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.1 สํานักพัฒนา

ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ของบุคลากร (Basic Skill) ของการดําเนินการ ทรัพยากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานหลัก    ๑) การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียม ตามโครงการพัฒนาทักษะ บุคคล
ของส่วนราชการเพื่อให้สามารถ ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พื้นฐานของบุคลากร 
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
ฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นที่ยอมรับ    ๒) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเชื่อถือไว้ใจได้ และการสื่อสาร
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๓. การพัฒนา  ๓.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร  ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.1 สํานักพัฒนา

กําลังคนเพื่อให้ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ของบุคลากร (Core Competency) ของการดําเนินการ ทรัพยากร
ปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานหลัก   ๑) หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามโครงการพัฒนา บุคคล
อย่างมืออาชีพ (ต่อ) ของส่วนราชการเพื่อให้สามารถ ตามสมรรถนะ" สมรรถนะหลักของบุคลากร

ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ   ๒) หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่

ฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นที่ยอมรับ การดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น"

และเชื่อถือไว้ใจได้ (ต่อ)  ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.1 สํานักพัฒนา

ของบุคลากร (Functional Competency) ของการดําเนินการ ทรัพยากร
  ๑) หลักสตร "การเสริมสร้างความร้ด้านระบบงาน ตามโครงการพัฒนา บคคล  ๑) หลกสูตร การเสรมสรางความรูดานร บบงาน ตามโครงการพฒนา บุคคล
นิติบัญญัติ" สมรรถนะเฉพาะงาน

  ๒) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ของบุคลากร

สารสนเทศและการสื่อสาร

  ๓) หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ"

  ๔) หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์"

 ๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.1 สํานักพัฒนา

 (Management Competency) ของการดําเนินการ ทรัพยากร
 - หลักสูตร "การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน" ตามโครงการพัฒนา บุคคล

สมรรถนะบริหาร
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 ๓. การพัฒนา ๓.๖ รณรงค์สร้างจิตสํานึก   การเผยแพร่และส่งเสริมจิตสํานกึ มีกิจกรรมการเผยแพร่ 3.4 สํานักพัฒนา

กําลังคนเพื่อให้  และวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผล ตามค่านยิมหลัก ๖ ประการ และส่งเสริมจิตสํานึก ทรัพยากร
ปฏิบัติงานได้ สัมฤทธิ์ รวมทั้งให้ความสําคัญ ตามค่านิยมหลัก บุคคล
อย่างมืออาชีพ (ต่อ) ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสํานัก

รัฐสภาสามัญ การเรียนรู้และพัฒนา นโยบาย
อย่างต่อเนื่อง และแผน
๓.๗ ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ร้อยละของจํานวนทุน 80 80 80 80 80 3.3 สํานักพัฒนา

 ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง ที่สํานักงานฯ ได้จัดสรร ทรัพยากร
บคลากรกับหน่วยงานอื่น การเปิด   ๑) ทนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ให้ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อ บคคลบุคลากรกบหนวยงานอน การเปด   ๑) ทุนการศกษาระดบปรญญาโท/เอก ใหขาราชการเพอศกษาตอ บุคคล
โอกาสให้ได้รับการศึกษาฝึกอบรม   ๒) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท

ชั้นสูงเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ปริญญาเอก หรือฝึกอบรม 
และการนํารูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ณ ต่างประเทศ
 มาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  ๒. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการและ ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95

และประสบการณ์ที่สามารถนํามาใช้ การศึกษาดูงานของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ของการดําเนินการ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ

  ๓. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม ร้อยละหลักสูตร 80 80 80 80 80
กบัหนว่ยงานภายนอก ที่สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ

ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม

กับหน่วยงานภายนอก
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 ๓. การพัฒนา  ๓.๘ ให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ๓.๘ ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.3 สํานักพัฒนา
กําลังคนเพื่อให้ ภายในองค์กร เสริมสร้างการเป็นองค์กร (Knowledge Management : KM) ในการดําเนินการตาม ทรัพยากร
ปฏิบัติงานได้ แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และพัฒนา แผนการจัดการความรู้ บุคคล
อย่างมืออาชีพ (ต่อ) องค์ความรู้ใหม่ จัดสภาพแวดล้อม ประจําปี

 และสิ่งจูงใจที่เอื้อต่อการถ่ายเท
แบ่งปัน และเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งส่งเสริมการนําองค์ความรู้
ในวิชาการด้านต่างๆ มาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ให้ก้าวหน้า

๔. การส่งเสริม ๔.๓ รณรงค์ให้มีการสร้างจิตสํานึก  โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.4 สํานักพัฒนา
คุณธรรมและ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยา ข้าราชการรัฐสภา ของการดําเนินการตาม ทรัพยากร
จริยธรรม  บรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม  - หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาบุคลากร บุคคล

ความซื่อสัตย์มโนสุจริต ความถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรม" ตามประมวลจริยธรรม
 เป็นธรรม และการคํานึงถึงประโยชน์  -  หลักสูตร "ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร ข้าราชการรัฐสภา
ส่วนรวม โดยผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
เป็นตัวอย่างที่ดี  

๔.๔ ส่งเสริมให้ผู้ที่ประพฤติตาม  โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดกิจกรรม งานประจํา สํานักพัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม ให้แก่บุคลากรสํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา ยกย่องชมเชยบุคลากร ทรัพยากร

จริยธรรม ได้รับการยกย่องชมเชย   - กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่น ที่ยึดมั่นตามประมวล บุคคล

หรือได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
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5. การเสริมสร้าง 5.4 นําเทคโนโลยีสมัยใหม่  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.4 สํานักพัฒนา

แรงจูงใจ และสิ่งอํานวยความสะดวกมาใช้ ในการทํางาน ของการดําเนินการตาม ทรัพยากร
และพัฒนา ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  - การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ โครงการเสริมสร้าง บุคคล
คุณภาพชีวิต  จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และการทํางานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในการทํางาน

และบรรยากาศการทํางานที่ส่งเสริม

ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพ

ในการทํางานอย่างเต็มที่

เช่น การสง่เสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างบคลากร การให้มีส่วนร่วมระหวางบุคลากร การใหมสวนรวม

การให้อิสระในการปฏิบัติงานในระดับ

ที่เหมาะสม การมอบหมายงานที่ท้าทาย

ความสามารถหรืองานที่มีความสําคัญ

 5.5 จัดสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก ร้อยละความสําเร็จ 80 80 85 90 95 3.4 สํานักพัฒนา

จากสวัสดิการภาคบังคับซึ่งสอดคล้อง ของบุคลากร ของการดําเนินการตาม ทรัพยากร

กับความต้องการของบุคลากร   ๑. หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพทางจิต" โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคล

และเอื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   ๒. หลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการปฏิบัติงาน" และความผาสุกของบุคลากร

 ๖. การสร้าง ๖.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการเสริมสร้าง ๑.๒ / ๓.๑ สํานักพัฒนา

ความเข้มแข็ง ให้ผู้บริหารทุกระดับตระหนักว่า ในการทํางาน ความรู้  ความเข้าใจ  / ๓.๔ ทรัพยากร
ด้านการบริหาร  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหาร บุคคล
ทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องสําคัญและเป็นหน้าที่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ของทุกคนทุกระดับ พัฒนาสมรรถนะ ให้แก่ผู้บริหารอย่างน้อย

ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้งู ฏ
ด้านการบริหารและทรัพยากรบุคคล
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และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อนํา

ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็น

 มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมและนําไปสู่พลังร่วมในการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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การนําหลักสมรรถนะมาใช้การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2555  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

การดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย / จํานวน 

 
๒๕๕๑ 

 - ประเมินสมรรถนะของกลุ่มนําร่อง ผ่านระบบ
ออนไลน์  
 - จัดทําและดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มนําร่องจํานวน ๑๐๐ คน  
 

 
๒๕๕๒ 

 - ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของข้าราชการ ๒ กลุ่ม คือ ๑. ข้าราชการสายงานหลัก 
ได้แก่ สายงานนิติกรและวทิยากร และ ๒. ข้าราชการ
ระดับผู้อํานวยการกลุ่มงาน  
  - จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร (IDP)  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักให้กับบุคลากรท่ีประเมิน
สมรรถนะแลว้พบว่ามีช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) 

 ๑. ข้าราชการสายงานหลัก ได้แก่ 
สายงานนิติกรและวิทยากร จํานวน 
๒๙๒ คน  
 ๒. ข้าราชการระดบัผู้อํานวยการ
กลุ่มงาน จํานวน ๙๘ คน 

 
๒๕๕๓ 

 - ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของบุคลากรทุกคนในสํานักงานฯ 
 - ประเมินสมรรถนะเฉพาะในงาน (Functional 
Competency) ของบุคลากรสายงาน นิติกร และ
วิทยากร 
 - ประเมินสมรรถนะบริหาร (Management 
Competency)  
ของข้าราชการระดับผู้อํานวยการกลุ่มงาน 
 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายท่ีมีช่องว่างของสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) เท่านั้น 

 ๑. ข้าราชการทุกคนของ
สํานักงานฯ  
 ๒. ข้าราชการสายงาน นิติกร 
และวิทยากร จํานวน ๒๙๐ คน  
 ๓. ข้าราชการระดับผู้อํานวยการ
กลุ่มงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

 
๒๕๕๔ 

 - ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของบุคลากร สายงานวิชาการ ระดับ ๓ – ๙ ด้วยการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ 
 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักให้กับบุคลากรท่ีประเมิน
สมรรถนะแลว้พบว่ามีช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) 

 ข้าราชการ สายงานวิชาการ  
ระดับ ๓ – ๙ จํานวน ๕๑๑ คน 
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การดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย / จํานวน 

๒๕๕๕  นําระบบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการประเมินสมรรถนะ
หลักของข้าราชการทุกคน ควบคู่ไปกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System : PMS)  
ท่ีมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
เป้าหมาย และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยจะนําผลจากการประเมินมาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ต่อไป 
 นอกจากนี้ สํานักงานฯ มีการดําเนินการกําหนด
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการ
บริหารจัดการด้านประชุมและด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และนําสมรรถนะที่
กําหนดมาทดสอบประเมินกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนภารกิจด้านการประชุม
และวิชาการต่อไป 

 ๑. ประเมินสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการสํานักงานฯ จํานวน ๒ ครั้ง
ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๒. ทดสอบการประเมินสมรรถนะ
ความเป็นมืออาชีพฯ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 - การบริหารจดัการด้านประชุม 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ
ประเภทวิชาการ สํานักการประชุม 
สํานักกรรมาธกิาร ๑ ๒ ๓, สํานัก
กํากับและตรวจสอบ, สํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข  
 - ด้านวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการ 
สํานักกฎหมาย และสํานักวิชาการ 

 
 




