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 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๑  
 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

๑. การครบวาระของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เนื่องจากยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการมาครบวาระเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ 

การดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการยกร่างยุทธศาสตร์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี อ.ก.ร. ศึกษา 

และจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้ดําเนินการ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป  

๒. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตลอดระยะเวลา ๕ ปี (พ .ศ . ๒๕๕๐ – พ .ศ . ๒๕๕๔) ที่ผ่านมาสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่สําคัญ 

ประการหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีสาระสําคัญ 

ในการมุ่งเน้นคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การลดการผูกขาดอํานาจรัฐ

และขจัดการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม การทําให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  

ทําให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้  

ล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของรัฐสภาโดยตรงในการใช้อํานาจทางนิติบัญญัติ ทั้งการตรากฎหมาย 

การให้ความยินยอมในการจัดตั้งรัฐบาล และการควบคุมตรวจสอบและถอดถอนรัฐบาล ประกอบกับ

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลใช้บังคับ โดยสาระสําคัญได้มีการปรับปรุงทั้งในส่วนของ 

การบริหารราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคล  การเปลี่ยนแปลงระบบการกําหนดตําแหน่ง 
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การกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) มีอํานาจในการออกระเบียบหรือประกาศ

เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา  การงบประมาณ  การเงิน  ทรัพย์สิน  การดําเนินการอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  เป็นต้น  

ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบริหารราชการ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะหน่วยงานธุรการในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของฝ่ายนิติบัญญัติจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง

และสามารถสนับสนุนบทบาทและภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนด

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะนํามาสู่ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่มีประสิทธิภาพและทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

ด้านกระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๓. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

จากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ซึ่ งถือว่าทรัพยากรมนุษย์ 

เป็น“ทุน” ขององค์กรที่สามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กรมากกว่าทรัพย์สินหรือทุนประเภทอื่นๆ 

ดังนั ้น การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงมีล ักษณะเป็นการดําเนินการเช ิงร ุกเพื ่อพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและนําไปสู่การยกระดับผลผลิต ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่

การกําหนดและสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง การรักษาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาและสร้าง

แรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงสมรรถนะและศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผล 

ให้บทบาทและภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ความท้าทายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

คือ การนําแนวคิดและวิธีการของการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก การสร้างสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารและการพัฒนาความเป็นผู้นํา 

ในทุกระดับ การสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

รวมทั้งสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น   

โดยนําแนวคิดและวิธีการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ 
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แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ นําไปสู่ทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถ

เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของรัฐสภา 

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

กรอบแนวคิด 

อ.ก.ร. ศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์ฯได้นําข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ 

ต่อการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มาเป็นแนวคิดในการกําหนดกรอบและทิศทางของยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ทั้งนี้ ภายใต้

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน กรอบและทิศทางดังกล่าวประกอบด้วย 

๑. บทบาท หน้าที่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของสํานักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร คือ “สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ในการส่งเสริม 

และสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์

สูงสุดของปวงชน” และวิสัยทัศน์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ “เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับ

การยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔) และแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาซึ่งจะส่งผลลัพธ์ทําให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

๒. ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้พบข้อบกพร่องจากการดําเนินการและได้นํา

ข้อบกพร่องมาเป็นแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

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

๓. สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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๔. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงแบบอย่างในการปฏิบัติ

หรือวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Best Practice) ที่สามารถนําองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

ขององค์กรภายนอกต่าง ๆ โดยในยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  

จะถูกกําหนดให้มุ่งเน้นการนําเรื่องดังกล่าวมาปฏิบัติและการวัดผลลัพธ์ของการดําเนินการให้ 

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๕. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) และสํารวจความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ ได้แก่ อดีตประธานรัฐสภา , ก.ร. และ อ.ก.ร. , สมาชิกรัฐสภา , 

ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งในอดีตและปัจจุบัน , นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ,  

ภาคประชาสังคมและข้าราชการรัฐสภา 

๖. กรอบทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม  โปร่งใส ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

 มีกระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร  

ด้านบุคลากร 

 มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและจรยิธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง 

 ได้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ 

 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

๗. เงื่อนไขความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาไปปฏิบัติ 

 ๑. ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจําของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาต้องให้การยอมรับและให้ความสําคัญโดยให้การสนับสนุนการดําเนินงานและจัดสรร

งบประมาณอย่างเพียงพอ 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๕  
 

 ๒. การนํายุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ไปแปลงเป็นแผนงาน/โครงการต้องสามารถ

ปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดลําดับความสําคัญ มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้าง 

ความชัดเจนในการบรรลุตามเป้าประสงค์หลักหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแท้จริง 

 ๓. สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆในส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

 ๔. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการและยุทธศาสตร์  

๕. วางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลสําเร็จ  

อย่างเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๖  
 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

 

วิสัยทัศน์ : ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ  

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ :   

๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและส่งเสริมให้แผนยุทธศาสตร์ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งยึดระบบคุณธรรม  โปร่งใส 

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก มีความคล่องตัว

ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

๒. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ยึดม่ันต่อจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง  

๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทํางาน มีความรักและความผูกพัน

ต่อองค์กรยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสั งกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร  

โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๗  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย 

 ๑.  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม  โปร่งใส ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ 

๒.  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๑. วางแผนกําลังคน 

เพื่อการเตรียมความ

พร้อมในด้านกําลังคน 

ที่มีประสิทธิภาพและ

สามารถรองรับสภาวการณ์

ในปัจจุบันและในอนาคต

ได้อย่างเหมาะสม 

• จัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนให้มี 

ความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา/

ปรับปรุงแผนกําลังคนที่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

• ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนกําลังคน  

• พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

และสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล    

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

ด้านทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วนและทันสมัย 

• ร้อยละความพึงพอใจในการ 

ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล 

และสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

๒. ทบทวนการกําหนด

ตําแหน่ง การประเมิน 

ค่างานและจัดทํา 

กรอบอัตรากําลังของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ให้เหมาะสมกับบทบาท

ภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป 

 

• มีแผนการทบทวนความเหมาะสม

ของการกําหนดตําแหน่งข้าราชการ

รัฐสภาสามัญ เกี่ยวกับ จํานวนสายงาน 

ประเภท ระดับของตําแหน่งและ

กรอบอัตรากําลัง         

• ระดับความสําเร็จของ 

การดําเนินการตามแผนการทบทวน

ความเหมาะสมของการกําหนด

ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๘  
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๓. ปรับปรุงระบบสรรหา

และเลือกสรรให้มีความ

หลากหลาย เอื้อต่อการ

ดึงดูดคนดี คนเก่งให้

ทํางานอยู่กับส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 

• ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสรรหาและ

เลือกสรรมีความหลากหลายและ

สามารถดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามา

ปฏิบัติงานกับส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา 

• จํานวนรูปแบบ วิธีการสรรหา 

และเลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

เป็น คนดี คนเก่ง  

• ร้อยละของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และ

เลือกสรรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง 

• จัดทําระบบการจ้างงานที่หลากหลาย

เหมาะสมกับลักษณะงานหรือภารกิจ 

• ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบการจ้างงานที่หลากหลาย

เหมาะสมกับลักษณะงานหรือภารกิจ 

 

๔. พัฒนาระบบ 

การแต่งตั้งตามระบบ

คุณธรรมโดยคํานึงถึง

ผลงานและพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคล 

ตลอดจนประโยชน์ของ

ทางราชการและมีความ

โปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้ 

 

 

 

 

 

 

 

• ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้

เป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยคํานึงถึง

ผลงานและพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของ

ทางราชการและมีความโปร่งใสเป็น 

ที่ยอมรับได้ 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการแต่งตั้ง 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๙  
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๕. จัดทําเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชพี 

(Career Path) ให้มี

ความชัดเจนและนําไป

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

• จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ  (Career Path)  

 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career  Path)  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ  (Career Path)   

• จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง 

ในตําแหน่งสําคัญขององค์กร  

 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

แผนการสืบทอดตําแหน่งในตําแหน่ง

สําคัญขององค์กร 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนการสืบทอดตําแหน่ง 

ในตําแหน่งสําคัญขององค์กร 

• จัดทําระบบการบริหารจัดการ 

ผู้มีสมรรถนะสูง 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามระบบการบริหารจัดการ 

ผู้มีสมรรถนะสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๑๐  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

เป้าหมาย  

 ๑. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ทันสมัย ชัดเจนและเป็นธรรม 

๒.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๑.  พัฒนา กลไก ระบบ

การบริหารผลการ 

ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม

โปร่งใส และทนัสมัย 

• จัดทําระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา  

และข้าราชการร่วมกันกําหนด

เป้าหมายระดับความสําเร็จของงาน 

และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• ระดับความสําเร็จของการนําระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ใน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒. พัฒนา บุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติ 

ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ 

เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ยึดถือผลงาน 

เป็นหลัก 

• จัดทําระบบและแนวทาง 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ  

สร้างบรรยากาศ เพื่อการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน

เป็นหลัก 

• ร้อยละของ กิจกรรม/โครงการ 

พัฒนา ความรู้ความเข้าใจของ

ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับ ค่านิยม 

ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ 

เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการเพื่อการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน 

เป็นหลัก 

๓. เชื่อมโยงการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน กับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เกิดการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือ

ผลงานเป็นหลัก 

อย่างแท้จริง 

• จัดทําระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

เชื่อมโยงกับการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน

ตามผลการปฏิบัติงาน 

๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ

ปฏิบัติงาน 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่เชื่อมโยงกับการบริหารผล 

การปฏิบัติงาน 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๑๑  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
เป้าหมาย  
 ๑.  พัฒนา ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๒.  พัฒนาระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมบุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่องตามสายวิชาชีพ

สอดคล้องกับภาระงาน 

• จัดทําแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ตามหลักสมรรถนะให้กับบุคลากร 

ทุกระดับ ทุกสายงาน  

• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• การจัดทําระบบประกันคุณภาพ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบประกันคุณภาพการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการนํา

ระบบประกันคุณภาพการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละความพึงพอใจของการนํา

ระบบประกันคุณภาพการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 

 

 

 

 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๑๒  
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๒. พัฒนาระบบ 

การจัดการความรู้และ

ส่งเสริมให้ทรัพยากร

บุคคลเกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง  

• ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

ภายในส่วนราชการ 

 

 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

แผนการจัดการความรู้ 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

• จํานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 • พัฒนาระบบการสนับสนุน 

ให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

๓. พัฒนาศักยภาพ 

ด้านภาษาต่างประเทศ 

 

• จัดทําแผนพฒันาความสามารถ

ด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร

ทุกระดับ ทุกสายงาน 

• ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนา

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 

การพัฒนาภาษาต่างประเทศ 

ตามแผนพัฒนาความสามารถ 

ด้านภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ 

ที่กําหนด 

๔. สร้างมาตรฐาน

วิชาชีพสําหรับตําแหน่ง

ในสายงานหลัก 

ที่สอดคล้องภารกิจหลัก

ของรัฐสภาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ให้กับบุคลากรและ

พัฒนาบุคลากรให้ได้ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

• กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับ

ตําแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา 

 

 

 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องภารกิจ

หลักของรัฐสภา 

• ระดับความสําเร็จในการนํามาตรฐานวิชาชีพ

มาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถ

ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

บุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถ

ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๑๓  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 

เป้าหมาย  

๑. มีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคล 

มีค่านิยม ประพฤติและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม 

และต่อเนื่อง  

๒.  ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาเกียรติ 

และศักดิ์ศรีของตนเอง 

 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๑. สร้างกลไก และระบบ

ในการดําเนินงานเพื่อให้

การบังคับใช้มาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์ 

ต่อราชการ 

• จัดทําแผนพฒันาระบบและกลไก

ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

แผนพัฒนาระบบและกลไกในการ

ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบ 

และกลไกตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

ดําเนินการตามประมวลจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. สร้างผู้นําต้นแบบ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 

• จัดทําหลักเกณฑ์หรือแนวทาง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณธรรม และปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชพีให้ได้รบัการยกย่อง ชมเชย 

 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

หลักเกณฑ์หรือแนวทางเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณธรรม และปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

• จัดกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

• ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ 

ที่ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. สร้างเครือข่ายกับ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

การขับเคลื่อนงาน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ทั้งภายในและภายนอก 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม 

จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก 

• จํานวนเครือข่ายกับองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายใน 

และภายนอกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปีที่ผ่านมา 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสรา้งเครือข่าย

กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน

งานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายใน

และภายนอก 

๔. รณรงค์และสื่อสาร

เพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อน 

ตามประมวลจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์

และสื่อสารเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการ

รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย  

๑. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ 

เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของทรัพยากร บุคคล 
ในด้านต่างๆ 
 

• จัดทําแผนสร้างความผาสุก 
เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

•  ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
แผนสร้างความผาสุก 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนสร้างความผาสุก 

• ร้อยละความพึงพอใจของ
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคล 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน 

การสร้างความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา

ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรภายใน

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากร

บุคคล 

• ร้อยละของจํานวนหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม 

ของทรัพยากรบุคคล 

• ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/

โครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ 

ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากร

บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา 
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๓. เสริมสร้างค่านิยม

ทัศนคติที่ดี ใหแ้ก่บุคลากร

โดยให้คํานึงถึง 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้าง

ค่านิยมทัศนคติที่ดี ให้แก่บุคลากรโดย

ให้คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้าง

ค่านิยมทัศนคติที่ดี ให้แก่บุคลากร 

โดยให้คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และความรับผิดชอบตอ่สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

 โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

เป้าหมาย   

๑. มีกลไกหรือแนวทางเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้กับผู้บริหารทุกระดับ 

๒. มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

อย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนาความรู้

ความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้มีทักษะและ

สมรรถนะเพียงพอ 

ที่จะปฏิบัติงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดทําแผนพฒันาความรู้

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

• ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

๒. สร้างเครือข่ายภายใน

และภายนอกเพื่อเชื่อม

กลไกและข้อมูลในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมกระจายอํานาจ

การบริหารทรัพยากร

บุคคลทั่วทั้งองค์กร 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้าง

เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลภายในและภายนอก 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• จํานวนเครือข่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอก

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้าง

เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลภายในและภายนอก 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓. กํากับ ดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

• กําหนดกระบวนการ ขั้นตอน 

ในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อประเมินผลลัพธ์ 

ของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ระดับความสําเร็จในการติดตาม

ตรวจสอบและแก้ปัญหาการ

ดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละความพึงพอใจ 

ของทรัพยากรบุคคล ต่อนโยบาย 

แผนงาน โครงการ และมาตรการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

๔. ส่งเสริมกระจาย

อํานาจการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทั่วทั้ง

องค์กรและ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

แบบมีส่วนร่วม 

 

• กําหนดมาตรการ/แนวทางการ

มอบอํานาจ และภารกิจด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหาร

ทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัด

รัฐสภา 

• จัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการ/แนวทางการมอบอํานาจ 

และภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับภายใน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ร้อยละความพึงพอใจของ

ทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้ดําเนินการวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบแนวคิด

ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7s Framework) ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) , ยุทธศาสตร์ (Strategy) , 
ระบบงาน (System) , รูปแบบ (Style) , บุคลากร (Staff) , ทักษะ (Skill) ,ค่านิยม (Shared Value) 

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏผลลัพธ์ดังนี้ 

• โครงสร้าง (Structure)  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. มีการจัดสายการบังคับบัญชาชัดเจนทําให ้

เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา 

๒. โครงสร้างบทบาทภารกิจขององค์กรมีความ

ชัดเจนทําให้แผนงาน โครงการ ในการปฏิบัติงาน

ชัดเจน เป็นไปตามภารกิจ สามารถตอบสนอง

ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

โครงสร้างมีขนาดใหญ่และไมยื่ดหยุ่นประกอบกับ

ยังมีหน่วยงานภายในบางส่วนที่มีภารกิจทีซ่้ําซ้อนกัน

อยู่ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรบุคคล

และงบประมาณ 

• ยุทธ์ศาสตร์ (Strategy)  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

มีความครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ 

ทุกด้าน ทําใหม้ีกรอบแนวทางการดําเนินการ 

ที่ชัดเจน 

 

๑. ยุทธศาสตรด้์านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ยังขาดการจัดลําดับความสําคัญ 

๒. การวัดผลลพัธ์ยุทธศาสตร์ยังไม่ชัดเจน ทําให้

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่บรรลตุาม

ผลลัพธ์หรือเปา้หมายที่แท้จรงิ  
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• ระบบงาน (System)  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสอดคล้องกับการดําเนินงาน

ตามภารกิจ และทําให้แผนงาน/โครงการขององค์กร

ได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องมาก

ย่ิงขึ้น 

๒. เน้นการนําหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล

สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 

เช่น หลักสมรรถนะ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการความรู้  

 

๑. การสร้างความเข้มแข็งใหกั้บระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภายังไม่

เป็นรูปธรรม เช่น การกระจายอํานาจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 

๒. ลักษณะงานมีความกดดันในการทํางานสูง 

และมีความคาดหวังผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานสูง

ระบบและกลไกสําหรับการวัดระดับความสําเร็จ 

ในการปฏิบัติงานในระดับบุคคลยังไม่ชัดเจน 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๓. มีการสร้างและนํามาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมาใช้เป็นแนวทาง

ในการประพฤติหรือปฏิบัติตนของข้าราชการได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 

 

• รูปแบบ (style) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างเครือข่ายที่ดี 

กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง เช่น ฝ่ายบริหาร 

และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีนโยบาย 

ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสว่นร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๒. ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสําคัญและ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารจัดการภายในองค์กรยังเป็นลักษณะ 

การบริหารเชิงรับ 
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• บุคลากร (Staff)  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. ทรัพยากรบุคคลมีขวัญกาํลังใจที่ดีเนื่องจาก 

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนโดยเฉพาะ

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

๒. ปัจจุบันอัตราการเข้า-ออกของทรัพยากรบุคคล

ในองค์กรมีน้อยเนื่องจากมีการกําหนดค่าตอบแทน

เพิ่มขึ้น 

๓. ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

มีโอกาสในการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น การศึกษา 

ดูงานต่างประเทศ และสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้จนเป็นที่ยอมรับ 

ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทําให้องค์ความรู้

ไม่ได้มีการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ทําให้ไมม่ีการ

พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

• ทักษะ (Skill)  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. ทรัพยากรบคุคลส่วนใหญ่มคีวามพร้อมในการ

ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  

๒. ทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่มีความรูแ้ละทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่

๑. ทรัพยากรบุคคลที่มคีวามเชี่ยวชาญทางด้าน

ระบบงานนิติบัญญัติยังมีจํานวนน้อย 

๒. ทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและ

องค์ความรู้ในการสร้างสรรคง์านในเชิงนวัตกรรม 

• ค่านิยม (Shared Value) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  

มีการกําหนดค่านิยมร่วมขององค์กรที่ชัดเจน

 

การเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์

ค่านิยมร่วมขององค์กรยังไม่เพียงพอ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้ดําเนินการวิเคราะห์โดยอาศัยตัวแบบ PEST 

ได้แก่ การเมือง (Politics) , เศรษฐกิจ (Economy) , สังคม (Society) , เทคโนโลยี (Technology) 

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏผลลัพธ์ดังนี้ 
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• การเมือง (Politics) 

โอกาส  อุปสรรค  

๑. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้มีการใช้แนวทางการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับ

องค์กรสามารถนําเครื่องมือหรือกระบวนการในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อาทิ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การคํานึงถึงความคุ้มค่า ความมี

ประสทิธิภาพ มาตรฐานค่าตอบแทน มาตรฐานจริยธรรม  

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

และเสริมสร้างแรงจูงใจ คุณภาพชีวิต ความเป็นอิสระ

ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ รวมถึง

สามารถกําหนดให้มีนักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อสนับสนุน

ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นต้น 

 

 

๒. องค์กรมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง 

ทําให้นโยบายด้านต่าง ๆ มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง

เนื่องจากได้รับการผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมจาก

ฝ่ายการเมือง 

๑. สมาชิกรฐัสภามักมคีวามต้องการทีห่ลากหลาย 

จึงทําให้การปฏิบัติงานยากขึ้น 

๒. การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้

นโยบายขาดความต่อเนื่อง 

๓. การป้องกันระบบอุปถัมภ์และการแทรกแซง 

จากฝ่ายการเมืองซึ่งทําได้ยาก 

• เศรษฐกิจ (Economy) 

โอกาส  อุปสรรค  

-  ความผันผวนทางเศรษฐกิจส่งผลต่องบประมาณ 

ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะได้รับ ในการบริหาร

จัดการองค์กร 
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• สังคม (Society) 

โอกาส  อุปสรรค  

ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในภาคการเมือง 

มากขึ้นทําให้องค์กรจําเป็นต้องมีการปรับตัวและ

ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ความรู้  

ความเข้าใจของประชาชนต่อระบบการเมืองไทย 

ที่แตกต่างกันระหว่างประชาชนในเมืองกับประชนใน

ชนบท ส่งผลต่อบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ในการเสริมสรา้ง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จรงิ 

• เทคโนโลยี (Technology) 

โอกาส  อุปสรรค  

ความก้าวหน้าของภาครัฐในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศซึ่งมีการนํา  e –Government มาใช้ใน  

๔ ลักษณะ ได้แก่  Government to Citizens, 

Government to Business , Government to 

Government , Government to Employees  

ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถนํามาประยุกต์ 

ใช้ได้ตามความเหมาะสม 

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ส่งผลกระทบตอ่การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ

เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

ทําได้ยาก จําเป็นต้องมีการจ้างเอกชนภายนอก 

(Outsource) บํารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไข 

ประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารและเครือข่ายใช้เทคโนโลยี

ช้ันสูง การควบคุมดูแลจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  

การดําเนินการดังกล่าวเป็นการจับคู่ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส 

จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

แต่ละคู่ เพื่อกําหนดเป็นข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละคู่ปรากฏ

ผลลัพธ์เป็นข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ต่างๆดังนี้ 
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ข้อเสนอกลยทุธ์เชิงรับ  ข้อเสนอกลยทุธ์เชิงพัฒนา  

 ๑. วางแผนและบริหารกําลังคนที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภาและสามารถนํามาใช้ในการสนบัสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผล 

 ๒. ศึกษาทบทวน/บทบาทและภารกิจ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการบริหารและการจัดการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๑. พัฒนาข้าราชการรัฐสภาให้มคีวามเป็น 

มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นทีน่่าเชื่อถือ

และได้รับการยอมรับ 

 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการขององค์กร  

 ๓. การกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบและ

การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน

องค์กร 

 ๔. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และการ

บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอกลยทุธ์เชิงป้องกนั  ข้อเสนอกลยทุธ์เชิงรุก  

 ๑. ส่งเสริมใหข้้าราชการรัฐสภาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

 ๒. สร้างมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

และสามารถสรา้งขวัญกําลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจ

ให้กับทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. สร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต 

และการทํางานให้กับข้าราชการรัฐสภา 

 ๑. กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหา 

และคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าสู่องค์กรโดยยึดระบบ

คุณธรรม 

 ๒. ใช้นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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การสํารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
สําหรับการสํารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ร. ศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นและความ 

พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย ๗ กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในฐานะอดีตผู้นําฝ่ายนิติ บัญญัติและในฐานะ 

อดีตประธาน ก.ร. ที่เป็นผู้นําในการกําหนด นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา ซึ่งได้แก่ อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานวุฒิสภา จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

๑) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (อดีตประธานรัฐสภา) 

๒)  รศ.ดร.โภคิน พลกุล  (อดีตประธานรัฐสภา) 

๓) นายประสพสุข บุญเดช  (อดีตประธานวุฒิสภา) 

กลุ่มที่ ๒ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง ก.ร. ผู้มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง อ.ก.ร. ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณา

กลั่นกรองการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เสนอต่อ ก.ร. จํานวน ๔ ท่าน ดังนี้ 

๑) พลอากาศเอก อดิเรก จํารัสฤทธิรงค์ (ก.ร. และ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพ 

   และประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา) 

๒) นายสุพจน์ โพธิ์ทองคํา (ก.ร. และ อ.ก.ร.สรรหา พัฒนาและส่งเสริม 

   สมรรถภาพข้าราชการ) 

๓) ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค (อ.ก.ร. ประเมนิประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

   ของงานราชการของรัฐสภา) 

๔)  นายอาวุธ วรรณวงศ์ (อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากําลัง) 
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กลุ่มที่ ๓ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในฐานะสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาตามภารกิจหลักในการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติให้กับสมาชิกรัฐสภา รวม ๑๒ ท่าน ดังนี้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๗ ท่าน 

 ๑) นายพีรพันธุ์ พาลุสุข (พรรคเพื่อไทย) 

 ๒)  ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ (พรรคเพื่อไทย) 

 ๓)  นายอุดมเดช รัตนเสถียร (พรรคเพื่อไทย) 

 ๔)  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) 

 ๕)  นายนคร มาฉิม (พรรคประชาธิปัตย์) 

 ๖)  ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (พรรครักษ์สันติ) 

 ๗)  นางนาที รัชกิจประการ (พรรคภูมิใจไทย) 

 สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๕ ท่าน 

๑) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  (จังหวัดพิษณุโลก) 

๒)  นางนฤมล ศิริวัฒน์  (จังหวัดอุตรดิตถ์) 

๓) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  (ภาคเอกชน) 

๔)  นายอนุรักษ์ นิยมเวช  (ภาควิชาชีพ) 

๕) นายคํานูณ สิทธิสมาน   (ภาควิชาการ) 

กลุ่มที่ ๔ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในฐานะผู้มีหน้าที่กํากับ ดูแล นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้แก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ในปัจจุบันและอดีตจํานวน ๗ ท่าน ดังนี้ 

ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปัจจุบัน จํานวน ๔ ท่าน 

๑) นายพิทูร พุ่มหิรัญ  (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 

๒) นางนรรัตน์ พิมเสน (เลขาธิการวุฒิสภา) 

๓)  นายจเร พันธุ์เปรื่อง   (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 

๔)  ดร. มนตรี รูปสุวรรณ (ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง  

  และการบริหารจัดการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
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ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในอดีต จํานวน ๓ ท่าน 

๑)  นางสุวิมล ภูมิสิงหราช (อดีตเลขาธิการวุฒิสภา) 

๒)  นางวนิดา มาศะวิสุทธิ์ (อดีตที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  

  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 

๓)  นายพิเชษฐ์ กิติสิน (อดีตที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ  

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)   

กลุ่มที่ ๕ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในฐานะนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและด้านระบบงานนิติบัญญัติ จํานวน ๒ ท่าน 

 ๑)  ศาสตราจารย์ ติน ปรัชญพฤทธิ์  

  - กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) และอดีต ก.ร. และ อ.ก.ร. 

 ๒) รองศาสตราจารย์ สมชอบ ไชยเวช 

   - อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อดีต ก.ร. 

และ อ.ก.ร. 

 กลุ่มที่ ๖ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในภาคประชาสังคม  จํานวน ๑ ท่าน 

   - นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

กลุ่มที่ ๗ ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในฐานะตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งได้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ จํานวน ๑,๐๓๐ คน  

โดยใช้แบบสํารวจ 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์และการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย  

ได้ดังนี้ 

 ๑) การกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีแนวทางในการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้บุคลากรเก่ง ๆ เข้ามาทํางานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เช่น การสร้างเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ชัดเจน การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การสร้างระบบ Fast track 

 ๒) ควรมีการดําเนินการเพื่อเร่งสร้างความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน

กฎหมาย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของรัฐสภา 

 ๓) ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ASEAN Community 2015)   
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 ๔) ควรสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนทําให้ข้าราชการ

และผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าการทํางานในรัฐสภาเป็นอาชีพที่ม่ันคง มีเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจในการ

ทํางาน 

 ๕) จัดให้หมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ในทุกระดับเพื่อสร้างความรอบรู้

และลดความจําเจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 ๖) สร้างศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อให้บริการสมาชิกรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 ๘) ควรสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 ๙) ควรปรับโครงสร้างของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารและการจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๑๐) ควรสร้างเครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกเพื ่อเชื ่อมกลไกและข้อมูลในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๑๑) ระบบการบริหารทรัพยากรควรยึดหลักผลงาน คุณธรรม และความรู้ ความสามารถ 

 ๑๒) รัฐสภาควรมีความเป็นอิสระทางด้านงบประมาณ 

 

 

 



๓๓
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ตารางแสดงหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแผนงานของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ฉบบัที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย ๑.  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม  โปร่งใส ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ 

 ๒.  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๑. วางแผนกําลังคนเพื่อการเตรียมความ

พร้อมในด้านกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

และสามารถรองรับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

และในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

• จัดทํา/ปรับปรุงแผนกําลังคนให้มี

ความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ของส่วนราชการ 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา/

ปรับปรุงแผนกําลังคนที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนกําลังคน  

-  สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

  สังกัดรัฐสภา 

 

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรบุคคล    

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

ด้านทรัพยากรบุคคล ทีถู่กต้อง ครบถ้วน

และทันสมัย 

-  สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

  สังกัดรัฐสภา 
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กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

• ร้อยละความพึงพอใจในการใช้

ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

 

 

 



๓๕
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กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๒. ทบทวนการกําหนดตําแหน่ง  

การประเมนิค่างานและจัดทํากรอบอัตรากําลัง

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เหมาะสม

กับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลีย่นไป 

• มีแผนการทบทวนความเหมาะสม 

ของการกําหนดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภา

สามัญ เกี่ยวกับ จํานวนสายงาน ประเภท 

ระดับของตําแหน่งและกรอบอัตรากําลัง    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนการทบทวนความเหมาะสม 

ของการกําหนดตําแหน่งข้าราชการ

รัฐสภาสามญั  

 

 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 

๓. ปรับปรุงระบบสรรหาและเลือกสรร 

ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อการดึงดูด

คนดี คนเก่งใหท้ํางานอยู่กับส่วนราชการ 

สังกัดรัฐสภา 

• ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสรรหาและ

เลือกสรรมีความหลากหลายและสามารถ

ดึงดูดคนดี คนเก่ง ให้เข้ามาปฏิบัติงานกับ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• จํานวนรูปแบบ วิธีการสรรหาและ

เลือกสรรบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

เป็น คนดี คนเก่ง 

• ร้อยละของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และเลือกสรร 

บุคคลที่ได้รับการปรับปรุง 

 

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 

 • มีระบบการจ้างงานที่หลากหลาย

เหมาะสมกับลกัษณะงานหรือภารกิจ 

• ร้อยละความสาํเร็จของการพัฒนา

ระบบการจ้างงานที่หลากหลายเหมาะสม

กับลักษณะงานหรือภารกิจ 

 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๓๖  
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๔. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง ตามระบบ

คุณธรรมโดยคํานึงถึงผลงานและพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจน

ประโยชน์ของทางราชการและมีความ

โปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้ 

• ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้งเพื่อให้

เป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยคํานึงถึง

ผลงานและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ

และมีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้ 

 

 

 

 

 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบ

การแต่งตั้ง 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 

 



๓๗
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๕. จัดทําเส้นทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ (Career Path)  

ให้มีความชัดเจนและนําไปปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

• จัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ  (Career Path)  

 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career  Path)  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ  (Career Path)  

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

 

 

 • จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง  

ในตําแหน่งที่สาํคัญขององค์กร 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

แผนการสืบทอดตําแหน่งในตําแหน่ง 

ที่สําคัญขององค์กร 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนการสบืทอดตําแหน่งในตําแหน่ง

ที่สําคัญขององค์กร 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

 

 

 • จัดทําระบบการบริหารจัดการ 

ผู้มีสมรรถนะสงู 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

ระบบการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง 

 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามระบบการบริหารจัดการผูม้ีสมรรถนะสูง 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๓๘  
 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

   -สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 



๓๙
 

 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

เป้าหมาย  ๑. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ทันสมัย ชัดเจนและเป็นธรรม 

 ๒.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักอย่างเป็นรูปธรรม 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๑.  พัฒนา กลไก ระบบการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมโปร่งใส  

และทันสมัย 

• จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการร่วมกัน

กําหนดเป้าหมายระดับความสําเร็จ 

ของงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

ที่ชัดเจน 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• ระดับความสําเร็จของการนําระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ใน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 

 

๒. พัฒนา บุคลากรให้มคีวามรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติ ความเชื่อ  

สร้างบรรยากาศ เพื่อการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

• จัดทําระบบและแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ  

สร้างบรรยากาศ เพื่อการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

• ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ 

เพื่อการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจของ

ทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวกับคา่นิยม 

ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศ  

เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

 

-สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๔๐  
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

กิจกรรม/โครงการเพื่อการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 



๔๑
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๓. เชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน

กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงาน 

เป็นหลักอย่างแท้จริง 

• จัดทําระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่เชื่อมโยงกับการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานได้แก่ 

๑) การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน

เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน 

๒) การพัฒนาบุคลากรตามผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่เชื่อมโยงกับการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๔๒  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  

เป้าหมาย  ๑.  พัฒนา ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของรัฐสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 และประสิทธิผล 

๒.  พัฒนาระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมบุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาทรัพยากรบุคคล อยา่งเป็นระบบ

และต่อเนื่อง ตามสายวิชาชีพสอดคล้อง

กับภาระงาน 

• จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตามหลักสมรรถนะให้กับบุคลากร 

ทุกระดับ ทุกสายงาน  

• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 • การจัดทําระบบประกันคุณภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ

ประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการนําระบบ

ประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๔๓  
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

• ร้อยละความพึงพอใจของการนํา

ระบบประกันคุณภาพการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 

 

 

 

 

 



๔๔
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๒. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

และส่งเสริมใหท้รัพยากรบุคคล 

เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

• ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

ภายในส่วนราชการ 

 

 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

แผนการจัดการความรู้ 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

• จํานวนนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 • พัฒนาระบบการสนับสนุนใหบุ้คลากร

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

 



๔๕
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๓. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 

 
• จัดทําแผนพัฒนาความสามารถ 

ด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 

ทุกระดับ ทุกสายงาน 

• ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาความสามารถ 

ด้านภาษาต่างประเทศ 

• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 

การพัฒนาภาษาต่างประเทศตาม

แผนพัฒนาความสามารถด้านภาษา 

ต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๔. สร้างมาตรฐานวิชาชีพสําหรับตําแหน่ง

ในสายงานหลกัที่สอดคล้องภารกิจหลัก

ของรัฐสภาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและพัฒนา

บุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

• กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับ

ตําแหน่งในสายงานหลักของรัฐสภา 

 

 

 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องภารกิจหลัก

ของรัฐสภา 

• ระดับความสําเร็จในการนํามาตรฐาน

วิชาชีพมาใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร. 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

 

 • พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้

ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

บุคลากรให้มขีดีความรู้ความสามารถ 

ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



๔๖
 

 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม 

เป้าหมาย  ๑. มีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีค่านิยม ประพฤติและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     

  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

 ๒.  ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๑. สร้างกลไก และระบบในการ

ดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

ต่อราชการ 

• จัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไก 

ในการขับเคลือ่นการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

แผนพัฒนาระบบและกลไกในการ

ขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาระบบและกลไกตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

• ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ

ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดําเนินการ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



๔๗
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๒. สร้างผู้นําต้นแบบด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 

• จัดทําหลักเกณฑ์หรือแนวทาง 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้ทรัพยากรบุคคล 

ที่มีคุณธรรมและปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้ได้รับการยกย่อง ชมเชย 

• จัดให้มีกิจกรรมโครงการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

• ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทํา

หลักเกณฑ์หรอืแนวทางเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนใหท้รัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้ได้รับการยกย่อง ชมเชย 

• ร้อยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการ

ที่ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๓. สร้างเครือขา่ยกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม 

จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม 

จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก 

• จํานวนเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม 

จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก 

ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร. 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

 



๔๘
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

  • ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่าย

กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน 

งานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายใน

และภายนอก 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร. 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๔. รณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์ 

และสื่อสารเพือ่สนับสนุนการขับเคลื่อน

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อเพื่อรณรงค์

และสื่อสารเพือ่สนับสนุนการขับเคลื่อน

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

 

 

 

 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๔๙  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย  ๑. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 

 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
  

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากร

บุคคลในด้านต่างๆ 
• จัดทําแผนสร้างความผาสุก 

เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ สิ่งอํานวย

ความสะดวก สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

•  ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา

แผนสร้างความผาสุก 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนสร้างความผาสุก 

• ร้อยละความพึงพอใจของทรพัยากร

บุคคลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ

 สังกัดรัฐสภา 

 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๕๐  
 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๒. ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผูใ้ต้บังคับบัญชาตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการรวมกลุ่มของทรัพยากร

บุคคล 

• ร้อยละของจํานวนหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของ

ทรัพยากรบุคคล 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

• ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ 

ที่สร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ 

ที่สร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากร

บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ที่สร้างความสมัพันธ์ที่ดีภายในส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ

 สังกัดรัฐสภา 

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๕๑  
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๓. เสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดี ให้แก่

บุคลากรโดยให้คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และความรับผิดชอบต่อสังคม 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้าง

ค่านิยมทัศนคติที่ดี ให้แก่บุคลากรโดยให้

คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้าง

ค่านิยมทัศนคติที่ดี ให้แก่บุคลากร 

โดยให้คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 



๕๒
 

 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรโดยกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ 

เป้าหมาย   ๑. มีกลไกหรือแนวทางเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหารทุกระดับ 

 ๒. มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาความรู้ความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อให้มทีักษะและสมรรถนะเพียง

พอที่จะปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดทําแผนพัฒนาความรู้

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

• ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รบั 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาความรู้

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ

 สังกัดรัฐสภา  

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร. 



๕๓
 

 

 

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

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๒. สร้างเครือขา่ยภายในและภายนอก

เพื่อเชื่อมกลไกและข้อมูลในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมกระจายอํานาจการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กร 

• จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้าง

เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 

• จํานวนเครือข่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายในและภายนอก 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเครือข่าย

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน

และภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• กําหนดกระบวนการ ขั้นตอน 

ในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ระดับความสําเร็จในการติดตาม

ตรวจสอบและแก้ปัญหาหาการ

ดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

• ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากร

บุคคล ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล  

 

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 



 อ       ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)            ๕๔  
 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ 

๔. ส่งเสริมกระจายอํานาจการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรและ  

การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมีส่วนร่วม 

• กําหนดมาตรการ/แนวทาง 

การมอบอํานาจ และภารกิจด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลไปยังผู้บริหาร 

ทุกระดับภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการ/แนวทางการมอบอํานาจ 

และภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลไปยังผู้บริหารทุกระดับภายใน 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

 

 • จัดกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมสี่วนร่วม

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามกิจกรรม/โครงการที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมสี่วนร่วม

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ร้อยละความพึงพอใจของทรัพยากร

บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เปิด

โอกาสให้ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติ 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี

ส่วนร่วมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- สํานักบริหารงานกลางของส่วนราชการ 

 สังกัดรัฐสภา 

- สํานักงานเลขานุการ ก.ร.  

- สํานักพัฒนาบุคลากร  

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

- สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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