




 



 ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นับเป็นปีท่ี ๑๒ ท่ีส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรจะเป็นเครื่องมือหลักในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะเป็นสิ่ งท่ีสะท้อนให้ เห็นถึงควำมสำมำรถ            
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ท้ังในด้ำนประสิทธิผล  คุณภำพกำรให้บริกำร ประสิทธิภำพ 
และกำรพัฒนำองค์กร  

  ส ำหรับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำในแต่ละปีนั้น นับว่ำมีควำมท้ำทำยมำกขึ้นตำมล ำดับ โดยเฉพำะในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำรก ำหนดกรอบตัวชี้วัดบำงตัวชี้วัดได้ก ำหนดขึ้น เพื่อเตรียมกำรรองรับกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับใหม่ อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำยังคงมุ่งมั่น 
ท่ีจะพัฒนำองค์กรในมิติต่ำง ๆ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรท่ีเป็นเลิศในกำรส่งเสริม สนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ ต่อไป  

  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ได้ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยระบบลงนำมอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธท่ี ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
และได้จัดคู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำร และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดต่อไป 
 
 
 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
ธันวำคม  ๒๕๕๙ 

 



 



สารบัญ  

 หน้า
►   วิสัยทัศน์  
        ►  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๒ 
►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                            
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                  
  กับ เลขาธิการวุฒิสภา 

 
๔ 

►   ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ ๖ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ขา้ราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
       /รองเลขาธิการวฒุิสภาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้ควบคุมดูแล 
  ปฏิบัติราชการสํานัก 

    ๙ - ๓๗

๑. นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
กับ ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 

๙ 

๒. นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม 

๑๕ 

๓. นางสาวมาลี  พิลาหอม  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ ์

๒๑ 

๔. ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย 
กับ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ 

๒๗ 
 

๕ ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย 
กับ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

๓๓ 

► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภากับ                        
รองเลขาธิการวุฒิสภากับผู้อํานวยการสํานัก 

 ๓๙ – ๑๑๓

๑.  เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) ๓๙ 
 ๑.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ๔๒ 
 ๑.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ๔๖ 

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) ๕๑ 
 ๒.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ๕๔ 

 ๒.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ๕๘ 
 ๒.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ๖๒ 



  หน้า
๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายนัฑ  ผาสุข) ๖๗ 
 ๓.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

๓.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
๗๐ 
๗๔ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) ๗๙ 
 ๔.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ๘๒ 
 ๔.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๖ 

๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางละออ  ภูธรใจ) ๙๑ 
 ๕.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ๙๔ 
 ๕.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ๙๘ 

๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) ๑๐๓ 
 ๖.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๐๖ 
 ๖.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ๑๑๐ 

►   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภากับข้าราชการที่ดํารงตําแหน่ง   
       ที่ปรึกษา และผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๑๖ – ๑๒๔

๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๑๖

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๑๘

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวมาลี  พิลาหอม 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๐

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๒๒

►   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา          ๑๒๗ – ๑๗๖

       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มิติท่ี ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๖๐)                         ๑๒๗ – ๑๕๙
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ ๔๘) ๑๒๗ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๑   ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ              

และกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (น้ําหนักร้อยละ ๒๔) 
๑๒๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ              
(น้ําหนักร้อยละ ๘) 

๑๒๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ          
ที่ถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

  ๑๓๐
     



  หน้า
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๑ ร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ         

ของคณะกรรมาธิการ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 
๑๓๑  

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณา              

ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ (น้ําหนักร้อยละ ๕) 
 ๑๓๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุน
กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

 ๑๓๓

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒
  

ระดับความสําเร็จของการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง (น้ําหนักร้อยละ ๒) 
ระดับความสําเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงาน                
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

 ๑๓๔
  ๑๓๖

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการติดตามกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๓๙

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament                 
(น้ําหนักร้อยละ ๙) 

 ๑๔๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Digital Parliament 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

 ๑๔๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                  
(น้ําหนักร้อยละ ๑.๕) 

๑๔๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงาน
ภายนอก (น้ําหนักร้อยละ ๑.๕) 

๑๔๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการนําระบบ ICT มาประยุกต์ใช้สําหรับบริหารจัดการ
เอกสารการประชุมเพื่อการลดการใช้กระดาษ (น้ําหนักร้อยละ ๑.๕) 

๑๔๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๔ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ําหนักร้อยละ ๑.๕) 

๑๔๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๔๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๙) 

๑๔๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๕๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๕๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของ     
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๕๓ 

   



  หน้า
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในการพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
(น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๕๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ          
(น้ําหนักร้อยละ ๑๒) 

๑๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี           
ของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๖)    

๑๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๕๙ 

มิติท่ี ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ  (น้ําหนักร้อยละ ๒๐)                                  ๑๖๐ – ๑๖๕
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาํเนินการด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) 
 ๑๖๐

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมจริยธรรมในองค์กร
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๖๒

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ําหนักร้อยละ ๕) ๑๖๕

มิติท่ี ๓ : มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๑๖๖ – ๑๗๒
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ (น้ําหนกัร้อยละ ๕) ๑๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนักร้อยละ ๒.๕) ๑๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                    

(น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕) 
๑๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                  
(น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕) 

๑๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๒.๕) ๑๖๙
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และดําเนินงาน    

ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๗๑

มิติท่ี ๔ :  มิติด้านการพฒันาองค์กร (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)                                      ๑๗๓ – ๑๗๖
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ               

และการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (น้ําหนักร้อยละ ๕) 
๑๗๓

ตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านภาษาสําหรับการปฏิบัติงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน                  
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๗๔

   



  หน้า
 

►   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการทีดํ่ารงตําแหน่งที่ปรึกษา     
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       

๑๗๘ – ๑๗๙

  

►   สํานักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเจา้ภาพหลัก (ผู้รายงาน) และผู้ประสานงาน 
       ตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  
       ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘๒ – ๑๙๓

  

►   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ                     
       พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙          

๑๙๖ – ๒๑๓

                 ๑. คะแนนภาพรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ 

๑๙๖

                 ๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๙๗
                 ๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๐๑
                 ๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๐๕
                 ๕. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๐๘
                 ๖. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๑๒

►   ภาคผนวก           
๑.   ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด

กรอบตัวชี้วัด น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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วิสัยทัศน ์
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การลงนามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 
ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ผู้รับคํารับรอง 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
      

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้ทําคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตัวชี้วัด        

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย           
คํารับรองนี้ 

 
๔.   ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาของ นางวรารัตน์  อติแพทย์  เลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ     
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก     
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการ
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

 
๕. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดี   
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน             
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
  …………………………………………..             …………………………………………. 
 (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชยั) (นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
          ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการวุฒิสภา  
 วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
 



- ๖ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไว้ดังน้ี 
 ๑)  รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
      ๑.๑)  งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
      ๑.๒)  งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

๒)  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติธรรมนูญฯ   
     ของวุฒิสภา 
๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 
     ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
๔)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ ทั้งน้ี 
     เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
๕)  ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน 
     การปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
๖)  ปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ 
     สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา 
     เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

 ๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 
๒.  วิสัยทัศน์  (Vision) 

องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ 
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๓.  พันธกิจ (Mission) 
 สนับสนุนและส่งเสริมงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
  
 
๔.  เป้าหมายการให้บริการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๕.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

-  สมาชิกวุฒิสภา 
-  คณะกรรมาธิการ 
-  ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  สาธารณชน 

 
๖.  ทรัพยากร 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ .ศ . ๒๕๖๐  ที่ ได้รับจัดสรรทั้ งสิ้น   ๑๗๒ ,๗๓๕ ,๖๐๐   บาท                
โดยแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

๑)  งบประมาณในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๘๖๓,๒๕๔,๑๐๐    บาท 
๒)  งบประมาณในส่วนของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๘๖๔,๑๐๓,๕๐๐ บาท 

๒.๑)  รายจ่ายอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓๗๙,๐๙๖,๑๐๐ บาท 
๒.๒)  รายจ่ายอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ๔๗๓,๑๗๔,๔๐๐   บาท 
๒.๓)  รายจ่ายอ่ืนเป็นค่าครุภัณฑ์ ๑๑,๘๓๓,๐๐๐   บาท 

 หมายเหตุ  : บุคลากร  ๑,๑๕๓  คน 
   ลูกจ้างประจํา      ๔๓  คน 
   พนักงานราชการ    ๑๒๒  คน 
 ข้อมูล : งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางสาวสุภางค์จติต  ไตรเพทพิสัย 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย    
      

 นางนวนันทน์  เนติธนากูล ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ตามตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื ้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ     

นางนวนันทน์  เนติธนากูล ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางนวนันทน์  เนติธนากูล ผู้อํานวยการสํานักงานประธาน
วุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนวนันทน์  
เนติธนากูล ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางนวนันทน์  เนติธนากูล ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ได้ทําความเข้าใจ         

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
 (นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย) (นางนวนันทน์  เนติธนากูล) 
    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 
     วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
 
 
                                        ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักงานประธานวุฒิสภา 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภา        

 และรองประธานวุฒิสภา 
๓)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการกําหนดนโยบาย  

 การประสานนโยบาย รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภา 

๔)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานองค์กรและสถาบันต่าง ๆ  
 ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้ราชการของวุฒิสภาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๕)  วิ เคราะห์และเสนอความ เห็น เพ่ื อประกอบการพิจารณ าของประธาน วุฒิ สภา 
 และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

๖)  ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง   
 ทั้งในและต่างประเทศ 

๗)  ดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน และวิเคราะห์สรุปความเห็น 
 ก่อนนําเสนอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๘)  จัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เก่ียวกับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
 ของประชาชน 

๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
๑๐)  ดําเนินการเก่ียวกับการสรุปและเผยแพร่ผลงานของประธานวุฒิสภา และรองประธาน 

 วุฒิสภา 
๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
๑๒)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
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๑๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
 มอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานประธานวุฒิสภา 
๓) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง 
๔) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๕) กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
๖) กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๓.   พันธกิจ 
ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านเลขานุการและวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนที่มีต่อประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  ส่วนราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ส่วนราชการภายนอก  ประชาชน 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๔๙  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายสุรัตน์  หวังตอ่ลาภ 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการประชุม 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    
      

  ผู้ทําคํารับรอง 
             ผู้อํานวยการสํานักการประชุม   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการประชุม ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      

ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ 
ผู้อํานวยการสํานักการประชุม และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
 (นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ) (....................................................) 
   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม   
     วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
 
 
                                        ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักการประชุม 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับด้านงานเลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ และเปรียบเทียบ

ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนดที่วุฒิสภา
ต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างญัตติ และคําแปรญัตติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะห์ และตรวจสอบ             
ข้อมูล  เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับร่างกระทู้ถาม ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก แต่งต้ัง ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ตลอดจนการถอดถอนที่ต้องดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการจัดทําขั้นตอน แนวทาง และวิธีการดําเนินการประชุมวุฒิสภา 
๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา และยืนยันมติของที่ประชุมวุฒิสภาไปยัง 

ส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน 

 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานญัตติ 
๓) กลุ่มงานกระทูถ้าม 
๔) กลุ่มงานพระราชบัญญัติ 
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๕) กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

๓.   พันธกิจ 
การให้บริการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดังน้ี 

๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินงาน 
 ของวุฒิสภา 

 ๒.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักการประชุมต่อ 
 สาธารณะ 

 ๓.   ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความรับผิดชอบ 
 และเช่ือถือได้ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา  หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประชุมวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๙  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางสาวมาลี  พลิาหอม 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการพิมพ์ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    
      

 นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้ทําคํารับรอง 
             ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการพิมพ์ ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      

นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ และตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐           
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการ
สํานักการพิมพ์ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .  ข้าพเจ้า นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง             

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ    
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
 (นางสาวมาลี  พิลาหอม) (นายชาติชาย  เนื่องนิยม) 
   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   
     วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
 
 
                                        ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักการพมิพ ์

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํารายงานการประชุมวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุม 
๓)  ผลิตต้นฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ  เอกสารเผยแพร่ เอกสาร 

 ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและ 
 ภาษาต่างประเทศ 

๔)  ให้คําปรึกษาและให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
๕)  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารวิชาการ 

 วารสาร เอกสารเผยแพร่  รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน 
 คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ  และรายงานของ 
 คณะอนุกรรมาธิการ 

๖)  ให้บริการสําเนาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติอล และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
๗)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ์  เพ่ือรอการส่งมอบงานพิมพ์ให้ผู้ขอใช้บริการ 

 สิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลการขนย้าย 
๘)  บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์และครุภัณฑ์การพิมพ์ 
๙)  จัดทําสถิติและประเมินผลการพิมพ์ 
๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ 
๓) กลุ่มงานการพิมพ์ 
๔) กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

๓.   พันธกิจ 
ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แก่สมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
โดยมีภารกิจหลัก ดังน้ี 
-  การจัดพิมพ์เอกสารสําหรับการประชุมวุฒิสภา 
-  จัดพิมพ์เอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ 
-  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการและสํานักงาน 
-  จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสาร 
-  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ให้บริการอัดสําเนาและถ่ายเอกสาร 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
- สมาชิกวุฒิสภา 
- คณะกรรมาธิการ 
- สํานักต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
     บุคลากร ๕๗ คน  (ข้าราชการ ๔๙ คน และลูกจ้างประจํา ๘ คน)   
     (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



  
 

- ๒๖ -

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๗ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ข้าราชการทีด่ํารงตําแหนง่ทีป่รึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักวิชาการ 
 

 



- ๒๘ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา  
      
      

 นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้ทําคํารับรอง 
             ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักวิชาการ  ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ 

นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ และตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการ
สํานักวิชาการ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๒๙ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ได้ทําความเข้าใจ คํารับรองตาม          

ข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภา            
ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด               
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (.................................................) (นางสาวชลธิชา  มีแสง) 
 ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
    วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
   
 
                                        ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 



- ๓๐ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักวิชาการ 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และความม่ันคง 
๓) ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  

ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา  
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์  จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการ
จัดดัชนีหมวดหมู่ และจัดฐานข้อมูลต่างๆ ไว้เพ่ือบริการอ้างอิงและค้นคว้าทางวิชาการให้แก่
สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง         
ในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป 

๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ 
ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ 

๖) ติดตามและประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติ  
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
เพ่ือนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
๓) กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
๔) กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 

 
 
 
 



- ๓๑ - 
 

๓.   พันธกิจ 
การให้บริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ  
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี  

 ๑)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม  
      การเมืองการปกครองและความมั่นคง 
 ๒)  ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 ๓)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดดัชนี 
 ๔)  ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ 

ทางการศึกษา 
 ๕)  ติดตามประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อม 

ภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ 
 วุฒิสภา 
 ๖)  การจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือรองรับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตลอดจน 
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
     สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๖  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



- ๓๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๓ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ข้าราชการทีด่ํารงตําแหนง่ทีป่รึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักนโยบายและแผน 
 

 



- ๓๔ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักนโยบายและแผน ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ    

นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ได้พิจารณาและเห็นชอบ            
กับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ ผู้อํานวยการสํานัก           
นโยบายและแผน และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย     
คํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการของ             
นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามคํารับรอง               
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ได้ทําความเข้าใจ         

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/รองเลขาธิการ
วุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………….               ……………………………..……………………. 
  (.................................................) (นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ) 
 ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา/     ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
 รองเลขาธิการวุฒิสภา วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักนโยบายและแผน 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาการเมือง นโยบายของวุฒิสภา ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา รวมทั้งกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวุฒิสภา แผนแม่บทของวุฒิสภา แผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณาการ  

๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและกําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  โครงการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการและองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  การแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 

๕) ดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําคู่มือ ระเบียบปฏิบัติและเอกสาร
ทางวิชาการ เก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพ่ือเผยแพร่แก่ส่วนราชการ               
แก่ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสาน กํากับ เร่งรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแผนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือเสนอผู้บริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 

๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการ  ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  
โครงการ 
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๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓) กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
๔) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

๓.   พันธกิจ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๖  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง 
๒. สํานักการคลังและงบประมาณ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางนิภาพร             

ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ             
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว    

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
             วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                        วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

         นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานกลาง  ตามตัวชี ้ว ัด     

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายพีระพจน์  

รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ           
ตามอํานาจหน้าที่ของ นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และตัวชี้วัด       
การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายพีระพจน์  รัตนมาลี
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้       
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ……………………………………………..……. 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นายพีระพจน์  รัตนมาลี) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                        วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักบริหารงานกลาง 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการทั่วไปแก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง

บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
๔) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ การประเมินค่างาน  เพ่ือการกําหนดจํานวน ระดับ

ตําแหน่ง และการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือนําเสนอ ก.ร. และรวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทําโครงสร้าง
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา นิเทศ และเผยแพร่วิทยาการ 
เก่ียวกับการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง และรายงานการ 
ลงโทษทางวินัยของข้าราชการไปยังคณะกรรมการข้าราชการฝา่ยรัฐสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
๘) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านบุคคล สถานที่ เอกสาร และ

การจัดระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของประชาชน  ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกล่าว 

๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา        
      คณะกรรมาธิการสามัญ  แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ และผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา 
๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๓) กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ 
๔) กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
๕) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 

๓.   พันธกิจ 
สนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล อาคารสถานที่ งานสารบรรณ ให้แก่สมาชิกสภา  
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของสภา 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากรจํานวน  ๑๐๖  คน  (ข้าราชการ ๘๑ คน และลูกจ้างประจํา ๒๕ คน)    
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผู้ทําคํารับรอง 
 ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและงบประมาณตามตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวนิภาวรรณ 

ศิริบํารุงสุข ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผู้อํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณ  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย      
คํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ           
นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ให้เป็นไปตามคํารับรอง  
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .  ข้าพ เจ้า  นางสาวนิภาวรรณ   ศิ ริบํ ารุงสุข  ผู้อํ านวยการสํานักการคลังและงบประมาณ               

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  
          วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                          ……………………………………………… 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักการคลังและงบประมาณ 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) เสนอแนะนโยบายในการต้ังและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  การกําหนดกรอบ

วงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้ 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ     
และเงินกองทุนต่าง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการด้านสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ

และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๗  กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานงบประมาณ 
๓) กลุ่มงานการเงิน 
๔) กลุ่มงานบัญชี 
๕) กลุ่มงานพัสดุ 
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๖) กลุ่มงานสวัสดิการ 
๗) กลุ่มงานยานพาหนะ 

๓.  พันธกิจ 
๑)  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้อง 

กับนโยบาย/แผนแม่บทของวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
บริหารงบประมาณและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ 
โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

๓)  มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําปี เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ที่ เก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา         
และบุคคลภายนอก 

๕.  ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน ๗๐ คน  (ข้าราชการ ๖๐ คน และลูกจ้างประจํา ๑๐ คน)    
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางสาววราภรณ ์ มีเปรมปรีดิ ์

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกรรมาธิการ ๑ 
๒. สํานักกรรมาธิการ ๒ 
๓. สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 
 



- ๕๒ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาววราภรณ์          

มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางสาววราภรณ์   มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ   
น้ําหนัก เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ               
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา              
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
             วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                        วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

 นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกรรมาธิการ ๑  ตามตัวชี ้วัด           

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์   มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ             

นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  และตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายกิตติ  เจริญยงค์ 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 

 



- ๕๕ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตาม         

ข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี    
ตามเป้าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสู งสุด  เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน             
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  …………………………..…………………… 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (นายกิตติ  เจริญยงค์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

                                         ………………………………………………. 
(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 

เลขาธิการวุฒิสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
สํานักกรรมาธิการ ๑ 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ าเนินการเก่ียวกับงาน เลขานุการและธุรการทั่ วไปของคณะกรรมาธิการ  และ 

คณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการและ
กฎหมายเพ่ือประกอบเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ ร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่างข้อบังคับ        
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อ บั งคับการประชุมของวุฒิ สภา และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 
๘) กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
๙) กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 
๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ 

๓.   พันธกิจ 
สํานักกรรมาธิการ ๑ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการและสนับสนุนด้านเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมและดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะ
เก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ  

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๗  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

   ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกรรมาธิการ ๒  ตามตัวชี ้วัด   

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย        
คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ 

ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ให้เป็นไปตาม 
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 

คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (.....................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                       ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เนิ น ก าร เ ก่ี ย ว กั บ งาน เล ข า นุ ก ารแ ล ะ ธุ รก ารทั่ ว ไป ข อ งคณ ะก รรม า ธิก าร                    

และคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคง  การเมืองและการปกครอง และองค์กรอิสระ 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ           

และกฎหมายเพ่ือประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 
๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ ร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่างข้อบังคับ            
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเร่ืองต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)   กลุม่งานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
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๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ 
๙)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 
๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔ 

๓.   พันธกิจ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการและสนับสนุนด้านเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 
และองค์กรอิสระ และดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของ
วุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ
เรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ  

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๖.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๒  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสมใบ  มูลจันที ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกรรมาธิการ ๓ ตามตัวชี ้วัด    

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์   มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ              

นายสมใบ  มูลจันที ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายสมใบ  มูลจันที ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  และตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสมใบ  มูลจันที 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายสมใบ  มูลจันที ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง                

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่              
ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (นายสมใบ  มูลจันที) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เนินการเก่ียวกับงาน เลขานุการและธุรการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการและ 

คณะอนุกรรมาธิการ  ด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ             

และกฎหมาย  เพ่ื อประกอบ เร่ือ งเข้ าสู่ ก ารพิ จารณ าของคณ ะกรรมาธิการหรือ                   
คณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คํ าปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ ยวกับกระบวนการของวุฒิ สภา               
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเร่ืองต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบังคับการประชุมของวุฒิ สภา  และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ           

 คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๙)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการศาสนา  คุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
๑๒)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ 
๑๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 

๓.   พันธกิจ 
สํานักกรรมาธิการ ๓ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการและสนับสนุนด้านเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา และดําเนินการ 
ให้คํ าปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
ดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเร่ืองต่าง ๆ  

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยากร 
 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๑๒๓  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายนฑั  ผาสุข 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกํากับและตรวจสอบ 
๒. สํานักกฎหมาย 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายนัฑ  ผาสุข ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายนัฑ  ผาสุข   

รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายนัฑ  
ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นายนัฑ  ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายนัฑ  ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้      

คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิ สภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้ เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นายนัฑ  ผาสุข) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
           วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                          วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นายนัฑ  ผาสุข ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

 ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกํากับและตรวจสอบ ตามตัวชี ้ว ัด      

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายนัฑ  ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  

ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ      
และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ ร.ต.อ.หญิง 
วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ             
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายนัฑ  ผาสุข) (ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                        ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักกํากับและตรวจสอบ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนดําเนินการด้านเลขานุการ
ให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว 

๓) ดําเนินการด้านเลขานุการให้กับ 
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ     

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอ             
รายช่ือบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อวุฒิสภาพิจารณา 

๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล ผู้ได้รับ 
       การเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืน รวมทั้ง 

รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง คําร้องขอให้บุคคล
พ้นจากตําแหน่งหรือออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 

๕) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ศาลฎีกาฯ ดําเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้ง  
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําร้องดังกล่าวด้วย เพื่อดําเนินการต่อไปตามที่
รัฐธรรมนูญฯ กําหนด 

๖) ดําเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องในเบ้ืองต้นเก่ียวกับสําเนาเอกสารประกอบที่ย่ืนพร้อมบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ย่ืนแบบแสดงบัญชี แล้วจัดเก็บบัญชีดังกล่าว 
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๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ        
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร่ 

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติของบุคคลในองค์กรอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานสรรหาและแต่งต้ัง 
๓) กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ 
๔) กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินงาน 

๓.   พันธกิจ 
๑)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 

 ตามรัฐธรรมนูญ 
๒)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาธิการเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับการ  

 เสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอ่ืน 
๓)  เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของ 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๔)   เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
๕)   รับและตรวจสอบคําร้องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญและ 

 กฎหมายกําหนดออกจากตําแหน่ง 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้านให้สภาผู้แทนราษฎร 
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (บุคคลที่มีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดเลือก) และประชาชนที่เก่ียวข้อง 

๕.   ทรัพยากร 
     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๐  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นายนัฑ  ผาสุข   ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

      นายทศพร  แย้มวงษ์  ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกฎหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายนัฑ ผาสุข  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายทศพร  แย้มวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ 
นายทศพร  แย้มวงษ์  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ          
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย   
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .  ข้าพเจ้า  นายทศพร  แย้มวงษ์  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย ได้ทํ าความเข้าใจคํารับรอง  

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภา ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน           
ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             ……………………………………………………………. 
  (นายนัฑ  ผาสุข) (นายทศพร  แย้มวงษ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักกฎหมาย 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตามความต้องการ

ของสมาชิกวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายด้าน 

ความมั่นคง การเมือง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  และพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระท่ีหน่ึง  เอกสารประกอบการ 
พิจารณาพระราชกําหนด  เพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับไว้พิจารณากับ 
ร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระ 
ที่สองและวาระที่สาม พร้อมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเป็นที่
สนใจของสังคมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ใน      
ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการวินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่างๆ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๖) ดําเนินการเก่ียวกับคดีความทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีปกครอง และประสานงานกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและผู้ที่ เก่ียวข้องในการดําเนินคดีความทั้งปวงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ การสอบสวนข้อเท็จจริง  การสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนอ่ืน 

๗) ดําเนินการศึกษา ติดตาม รวบรวมและประมวลเหตุผล และเจตนารมณ์ในการนําเสนอและ 
การพิจารณากฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในชั้นกระทรวง  
ทบวง กรม คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 

๘) ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ และองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องใน
การรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณ์อันเก่ียวเน่ืองกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลใช้  
บังคับเป็นกฎหมาย 

๑๐)  ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของ          
      รัฐสภาและประกาศใช้บังคับ และรวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข 
      หรือให้มีกฎหมายใหม่ต่อไป 
๑๑)  ดําเนินการจัดทําข้อมูล ข้อเสนอแนะและให้บริการทางกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการ 
 และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา 

๑๒)  ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๓)  ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ 
      ทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําปี ข้อบังคับการประชุม 
      ของสภา จุลสารปริทรรศน์กฎหมาย และอ่ืนๆ 
๑๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
๓) กลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
๔) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
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๓.   พันธกิจ 
๑)  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภา     
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ           
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แล้วเพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม 

๒) ดําเนินการวินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และทางโทรศัพท์และ
ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ 

๓) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเป็นมา กระบวนการและข้ันตอนในการ     
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  

๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน 

๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ อาทิ รวมกฎหมายประจําปี  
จุลนิติ และอ่ืนๆ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ บุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๕๒  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๙ - 
 

 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นายพงศก์ิตติ ์ อรุณภกัดีสกุล 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักประชาสัมพันธ์ 
๒. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐        
และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายพงศ์กิตติ์  

อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ               
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา              
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดบัสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                        วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
           
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักประชาสัมพันธ์  ตามตัวชี้วัด 

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางวัชรี  

สินธวานุวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ และตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ 
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตาม      

ข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี          
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้       
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) (นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
  
 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักประชาสัมพนัธ ์

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกงานพระราชพิธี งานด้านรัฐพิธีและพิธีการ

ต่าง ๆ ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานทุกด้านของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการให้การต้อนรับ รับรอง อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนํา ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  
แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคลที่เก่ียวข้อง
ในวงงานของวุฒิสภา ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ 

๕) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวก ในการติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการ
ทั่วไปในด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการประสานงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์และร้องเรียนของ
ประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๖) ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห์ เสนอแนะ แก้ไข ติดต่อข่าวเก่ียวกับ
วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวก
แก่สื่อมวลชนทุกประเภทในการเผยแพร่ข่าว การให้สัมภาษณ์ การแถลงข่าว  การแก้ไขข่าว
ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเสนอความเห็นเก่ียวกับการวางแผน จัดหา  
ควบคุมดูแลรักษา ติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในด้านการประชุมวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประชุม หรือการสัมมนาที่เก่ียวข้อง
ในวงงานของวุฒิสภา 

๘) ดํ า เนิ นการผลิต เอกสารและสิ่ ง พิ ม พ์ เพ่ื อ เผยแพร่ กิ จกรรม  ผลงานของวุฒิ สภา 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล 
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๙) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ การสัมมนา  
เสวนาการจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวุฒิสภา บทบาท อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สถาบันการเมือง ส่วนราชการและเอกชน  รวมท้ังประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองร่วมกับ  
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล 

๑๐) ดําเนินการประสานงานความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
๒) กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา 
๓) กลุ่มงานสื่อมวลชน 
๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
๕) กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
๖) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๓.   พันธกิจ                   
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน      
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภาและประชาชน 

๕.   ทรัพยากร 
 บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๘๙  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย   
คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ 

นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย      
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน
ปฏิบัติราชการให้ เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่ อให้ 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) (นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ และการสื่อสาร 
   วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน  

 และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา 
 ทางด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานและปฏิบัติตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาครัฐ 

๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนชุดคําสั่งให้ 
    เครื่องจักรประมวลผล 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ  การพัฒนา
 สื่อผสม ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้เครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล 

๖)  ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการสํารวจ การจัดเก็บ 
 การประมวลผลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ระบบเครือข่าย  ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ของวุฒิสภา ตลอดจนพิจารณา 
 ข้อกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘)  ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรประมวลผลให้กับสมาชิกวุฒิสภาและ 
 ข้าราชการของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน  
 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๕  กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔) กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๕) กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 

๓.   พันธกิจ 
(ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย) 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๔๐  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางละออ  ภธูรใจ 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการต่างประเทศ 
๒. สํานักภาษาต่างประเทศ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละออ  ภูธรใจ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางละออ  ภูธรใจ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ               
นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก เป้าหมายเกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด 
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของ นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 

 
 

 
 



- ๙๓ - 
 

 
๕. ข้าพเจ้า นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 

คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ               
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางละออ  ภูธรใจ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                        วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางละออ  ภูธรใจ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการต่างประเทศ  ตามตัวชี ้ว ัด 

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวแก้วเกศร์  

ถาวรพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ    
ตามอํานาจหน้าที่ของนางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์  ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ           
และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวแก้วเกศร์  
ถาวรพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจ          

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ             
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางละออ  ภูธรใจ) (นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ 
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักการตา่งประเทศ 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานการขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตรา 

เข้าประเทศ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
และข้าราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมทั้งอํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกต้อนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง 
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการด้านพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕) ดําเนินการประสานงานการเยือนต่างประเทศและหรือการประชุมระหว่างประเทศของ

ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ  และข้าราชการระดับสูงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 
๗) ดําเนินการศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟิกใต้  เอเชีย และแอฟริกา เพ่ือบริการแก่สมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําข้อมูลประกอบการสนทนาของประเทศต่างๆ ให้กับประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ 
ในการเข้าเย่ียมคารวะ 

๙) ดําเนินการติดตามการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจําชาติไทย       
ในองค์กรรัฐสภาประเทศทั้ง ๓ หน่วย รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยทั้ง ๓ หน่วย 
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๑๐)  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการไปเยือนต่างประเทศ และการไปประชุมระหว่างประเทศอ่ืนๆ   
 ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและข้าราชการระดับสูงของ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน 
 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑) กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒) กลุม่งานพิธีการทูต 
๓) กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓.   พันธกิจ                   
การให้บริการงานด้านต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๕  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางละออ  ภูธรใจ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา 
      

  นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ  
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙               
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักภาษาต่างประเทศ  ตามตัวชี ้ว ัด 

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางละออ  ภูธรใจ  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาววันทนีย์  

สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ  
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาววันทนี ย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ  
และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววันทนีย์  
สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 
 



- ๙๙ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจ         

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภา ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ     
ให้ เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นางละออ  ภูธรใจ) (นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน) 
          รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ 
 วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 



- ๑๐๐ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักภาษาตา่งประเทศ 

 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  จัดแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารราชการภาษาต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารรัฐสภา เอกสารด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือนโยบายด้านต่างประเทศ เอกสารที่ได้รับการร้องขอให้แปลจากประธาน
รัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ 
สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา 

๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเรื่องน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสาร             
ที่จัดแปลปลอดจากภาระด้านลิขสิทธ์ิ 

๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเป็นผู้รักษาลิขสิทธ์ิของการแปลน้ัน 

๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายช่ือของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอ่ืน ๆ      
เป็นภาษาต่างประเทศ 

๕) ปฏิ บั ติห น้าที่ ล่ ามหรือจัดหาล่ ามอาชีพในกรณี จํ าเป็นในการรับรองบุคคลสําคัญ 
ชาวต่างประเทศหรือการประชุมให้กับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นํา 
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 



- ๑๐๑ - 
 

๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุน
ให้บุคลากรเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 

๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศ           
ให้แก่บุคลากรในวงงานรัฐสภา 

๙) ให้คําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและค่าตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานัก
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
นอกจากน้ีควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา 

๑๐)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
๓) กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รสัเซยีและอิตาลี 
๔) กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

๓.   พันธกิจ 
๑ )  การปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๒)  แปลเอกสารให้กับวุฒิสภา  สภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     และสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๓)  จัดทําเอกสารภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับรัฐสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่เก่ียวข้องในงานด้านนิติบัญญัติ 

๕.   ทรัพยากร 
     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๔  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางสาวนภาภรณ ์ ใจสัจจะ 

 
 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       
และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวนภาภรณ์  

ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ               
นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก 
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ               
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                         วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 



- ๑๐๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

 นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามตัวชี้วัด 

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางภาณุมาศ  

วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางภาณุมาศ  
วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๗ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             …………………………………………………………... 
  (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) (นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                         วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                          ………………………………………………. 

 (นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



  
 

 

- ๑๐๘ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  สร้างและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ศึกษา วิเคราะห์กําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการส่งเสริม  ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝึกอบรมและสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง           
ในวงงานวุฒิสภา 

๕) จัดทําเอกสารวิชาการ จุลสาร คู่มือและสื่อเทคโนโลยีในการฝึกอบรมและสัมมนา            
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) จัดฝึกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และลูกจ้างของ 
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด 

๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมทั้งการประสานงานจัดหาทุนและจัดต้ังทุนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๘) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกัน           
การกระทําผิดวินัยข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



  
 

 

- ๑๐๙ - 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
๓) กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
๔) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.   พันธกิจ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพในการรองรับภารกิจของวุฒิสภา และสามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  โดยมีภารกิจหลักในการกําหนด
แนวทาง นโยบาย ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและสัมมนา ผลิตสื่อการเรียน  
การสอน คู่มือ เอกสารวิชาการเพ่ือใช้ในการอบรมและสัมมนา สนับสนุนการจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมของสมาชิกวุฒิสภา ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาอ่ืน ๆ เช่น จัดสรรทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
อีกทั้งยังสร้างแนวทางวางระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้างเสริมแรงจูงใจในงาน เพ่ือให้มีบุคลากรที่ดีและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 
     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑๐ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

   ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย    
คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวนภาภรณ์   ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคับบัญชาของ              

ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ   
ตามอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข และตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุม
และชวเลข ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๑๑ - 
 

 
๕.  ข้าพเจ้า ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  

ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) (...........................................) 
   รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
                                         ………………………………………………. 

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



  
 

- ๑๑๒ -

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัย 

 วิสามัญให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภา 
๓)  จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเผยแพร่ 

 และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔)  วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า และให้บริการเก่ียวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร่ 

 รายงานการประชุมไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 
๕)  จัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ การสืบค้น 

 และการให้บริการ 
๖)  ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในท่ีประชุมวุฒิสภาและสรุปผล 

 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือปิดประกาศและเผยแพร่ 
๗)  จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณ์สําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา  เพ่ือวิเคราะห์และประมวลสําหรับ 

 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 
๘)  จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
๙)  จดและจัดทํารายงานการประชุม  การสัมมนาและการเสวนา 
๑๐)  จัดรวบรวมรายงานการประชุมต่าง ๆ  ส่งไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
๑๑)  จัดเก็บข้อมูลของรายงานการประชุมเข้าไว้ในฐานข้อมูล 
๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



  
 

- ๑๑๓ -

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้
๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มรายงานการประชุม 
๓) กลุ่มงานชวเลข ๑ 
๔) กลุ่มงานชวเลข ๒ 
๕) กลุ่มงานชวเลข ๓ 
๖) กลุ่มงานชวเลข ๔ 

๓.   พันธกิจ 
๑)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป 
     สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัยวิสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการ 
     ประชุมสภา  
๒) จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ   คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน   
๓) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา    

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส่วนราชการภายนอก 

๕.   ทรัพยากร 
 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๗๙  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 



  
 

- ๑๑๔ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- ๑๑๒ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํรับรองการปฏบิัตริาชการ 
ของข้าราชการที่ดาํรงตาํแหน่งที่ปรึกษา 
และผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 



- ๑๑๖ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวสุภางค์จิตต  

ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๑๗ - 
 

 
๕.   ข้าพเจ้า นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง     
 โดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
 ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อให้เกิดประโยชน์แก่
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                   ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                                  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                         วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
  



- ๑๑๘ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสุรัตน์   

หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยาม
ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๑๙ - 
 

 
๕.   ข้าพเจ้า นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง     
 โดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
 ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อให้เกิดประโยชน์แก่
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                          ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                       วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
  



- ๑๒๐ - 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวมาลี       

พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยาม
ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๒๑ - 
 

 
๕.   ข้าพเจ้า นางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง     
 โดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
 ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อให้เกิดประโยชน์แก่
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวมาลี  พิลาหอม) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                          ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
            วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                        วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
   ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
  



- ๑๒๒ -  
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 
  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา 
    
         
             นางวัลลภา  อินตาพวง……………………… ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามตัวชี ้วัด 

การปฏ ิบ ัต ิราชการ  น้ํ าหน ัก   ข ้อม ูลพื ้นฐาน   เป ้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ               
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ       
ท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางวัลลภา             

อินตาพวง  ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ        
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัด         
การป ฏิ บัติ ราชการ  น้ํ าหนั ก  ข้อ มูลพื้ น ฐาน  เป้ าหมาย  เกณ ฑ์การให้ คะแนนตั วชี้ วัด  ฯ                
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบ              
ท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๒๓ -  
 

 
๕. ข้าพเจ้า นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง    

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิด ผลงานท่ีดีตาม
เป้าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสู งสุด  เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาม                
ที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว              

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………..                 …..…………………………………………….  
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางวัลลภา  อินตาพวง) 
    เลขาธิการวุฒิสภา      ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 
          วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙                          วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ............................................... 

  (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 
 ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒๔ -

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑ )  กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต  และแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 

           เป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒)  ตรวจสอบส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในด้านการดําเนินงานการเงิน 

           และบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องกับ 
           การตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเส่ียงที่สําคัญ  ข้อเสนอแนะ 
           และแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติให้แก่เลขาธิการวุฒิสภาทราบหรือ 
           พิจารณาสั่งการ 

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ 
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา 

๕)  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  พันธกิจ 
๑)   ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นอิสระ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในด้านการเงิน การดําเนินงาน  

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้คําปรึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๒) พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ให้เกิดความคุ้มค่า 

๓.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

๔.  ทรัพยากร 
บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน ๖ คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๖ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๒๗ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

มิติที่  ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนักร้อยละ  ๖๐    

 

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

ประเด็นการประเมิน  :  ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการวัดจากระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดของผลผลิต (Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์และผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ 

 
 
      ตัวช้ีวัดที ่ ๑  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
   น้ําหนักร้อยละ   ๔๘ 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักการประชุม (ผู้รายงาน) 

สํานักวิชาการ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

  หน่วยงานสนับสนุน -  

 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการสนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
  และกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
  น้ําหนักร้อยละ   ๒๔ 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
              น้ําหนักร้อยละ  ๘ 



- ๑๒๘ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

คําอธิบาย    
 โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

คร้ังท่ี ๑ และ ๒ ได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติได้มอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท้ังในด้านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้การตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การแต่งตั้ง การถอดถอน 
และภารกิจต่าง ๆ รวมท้ังเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะผลักดันประเทศในช่วงเปล่ียนผ่านตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้บังเกิด
สัมฤทธิผล  

ในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๙ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีพระราชบัญญัติ ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จํานวน ๑๒๒ ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีส้ินสุดการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จํานวน ๘๖ ฉบับ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จํานวน ๗๒ ฉบับ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา ดังนี้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา จํานวน ๓๖ ฉบับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา จํานวน ๒ ฉบับ  
(พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา จํานวน ๑๒๘ ฉบับ  
จากข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ภารกิจในการสนับสนุน 

กระบวนการนิติบัญญัติน้ัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นจํานวนมาก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินําไปเป็นข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ผลงานให้กับประชาชน
ตามช่องทางต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ี ท่ีผ่านมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจด้านการตราพระราชบัญญัติของของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยสํานักงานฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร และการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับภารกิจด้านนิติบัญญัติท้ังด้านกฎหมายและด้านวิชาการของฝ่ายนิติบัญญัติ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเรียบร้อยจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐) และรองรับการพัฒนาด้านกฎหมายและวิชาการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
จึงกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติขององค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- ๑๒๙ - 
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กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ :  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุน 
กระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

๘ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

เงื่อนไข   
        ๑.  กําหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติตามมติ 
ของท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับ คือ ๗ วัน หรือตามท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติกําหนดเวลา 
เป็นอย่างอื่น เช่น ๓ วัน ๑๕ วัน   

ดังน้ัน กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมายของสภาในการสรุปคําขอแปรญัตติ และจัดทํารายงาน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการจะปรับเปล่ียนไปตามกําหนดเวลาการแปรญัตติตามมติของสภา กล่าวคือ 
กระบวนงานน้ีอาจต้องใช้เวลาดําเนินงานมากกว่า ๑๐ วันทําการ  

๒.  หากมีกรณีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ข้อ ๑๓๒  ๗ วันทําการ หมายถึง ภายใน ๗ วันทําการนับแต่วันท่ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดําเนินการกระบวนการ
ตามข้อ ๑๓๒ เสร็จส้ิน  
หมายเหตุ  

ในการดําเนินการตัวช้ีวัดดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ผ่านการลงประชามติ 
เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

รับเรื่อง / ศึกษารายละเอียด /  
สรุปสาระสําคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อเตรียม 
การจัดเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรวบรวม
สรุปคําขอแปรญัตติ เพื่อเตรียมเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติต่อกรรมาธิการ 
เพื่อพิจารณา 
- จัดทํารายงานพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีผ่าน            
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
เพื่อเตรียมเสนอท่ีประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
นับแต่วันท่ีคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 
 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พิจารณา 

- รับ / ไม่รับหลักการ     
  (วาระท่ี ๑) 
- ส่งคณะกรรมาธิการสามัญ,  
  หรือต้ังคณะกรรมการ 
  วิสามัญ หรือ พิจารณา 
  โดยกรรมาธิการเต็มสภา 
- กําหนดวันแปรญัตติ 

ยืนยันมติ 
ส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- พิจารณาวาระท่ี ๒ รายละเอียดเป็นรายมาตรา 
- พิจารณาวาระท่ี ๓ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

๗ วันทําการ ๑๐ วันทําการ 

๗ วันทําการ 



- ๑๓๐ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
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คําอธิบาย   
 โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๑ และ ๒ ได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีภารกิจหลายประการ ทั้งการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การแต่งตั้ง การถอดถอน และภารกิจอื่น ๆ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติซ่ึงมีหน้าท่ีในการสนับสนุน 
กระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมาย 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นได้จากข้อมูลพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นจํานวนมาก  
เมื่อเทียบกับช่วงสมัยการประชุมปกติ กล่าวคือ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณารับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ในวาระท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนในส่วนของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจนกระท่ังมีรายงาน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นถึงความสําคัญ 
ของบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติท่ีต้องมีการพิจารณาในข้ันของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ ประกอบกับการพัฒนางานด้านกฎหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ จึงได้มุ่งปรับปรุงคุณภาพของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซ่ึงจัดทํา 
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพื่อให้การจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ 
และเพื่อเป็นการยกระดับการจัดทําข้อมูลด้านกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จึงกําหนดตัวช้ีวัดย่อย จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑.๑.๒.๑ ร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ของคณะกรรมาธิการ 
๓ 

๑.๑.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะกรรมาธิการ 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ที่ถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ   

               น้ําหนักร้อยละ  ๘ 



- ๑๓๑ - 
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ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักกรรมาธิการ ๑ (ผู้รายงาน) 

สํานักกรรมาธิการ ๒  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
  หน่วยงานสนับสนุน -  
คําอธิบาย   
 เพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และรองรับ 
การพัฒนาด้านกฎหมายและวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการสนับสนุนภารกิจ 
ของคณะกรรมาธิการ จึงกําหนดตัวช้ีวัดร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ตามกระบวนการการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัชี้วัดที่  ๑.๑.๒.๑  ร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 ของคณะกรรมาธิการ 

            น้ําหนักร้อยละ  ๓

จัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะกรรมาธิการ

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ของคณะกรรมาธิการ

๑ วันทําการ  
ตามคู่มือการจัดทํา 

รายงานการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัต ิ
ของคณะกรรมาธิการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พิจารณารับหลักการในวาระท่ี ๑ 

และส่งคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมาธิการ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

๒ วันทําการ  
ก่อนครบกําหนดระยะเวลา 

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 



- ๑๓๒ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เกณฑ์การประเมิน   
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๒.๑ ร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงาน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการ 

๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

เงื่อนไข  
๑.  ส่วนราชการจะต้องจัดทําเหตุผลประกอบหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัยท่ีไม่ใช่การดําเนินการภายใน 

ส่วนราชการ 
๒.  กระบวนการการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการไม่นับรวมร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
๓. ส่วนราชการจะต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานท่ีสอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน 

การดําเนินงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการและการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ  

หมายเหตุ  
“ความถูกต้อง” ของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการในท่ีนี้ หมายถึง ความถูกต้อง 

ตามมติท่ีประชุมและความถูกต้องเชิงรูปแบบ ซ่ึงปรากฏในคู่มือการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะกรรมาธิการ 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก  สํานักกรรมาธิการ ๒ (ผู้รายงาน)  

 สํานักกรรมาธิการ ๑  สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 หน่วยงานสนับสนุน  -  

คําอธิบาย   
  สืบเนื่องจาก ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๑ ร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ท่ีดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซ่ึงการจัดทํารายงานฯ ดังกล่าวนั้น 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อการรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และนํามา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นควรให้มีการวัดในเชิงคุณภาพของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในมิติของผู้รับบริการ 
ซึ่งก็คือ ประธานคณะกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ ดังนั ้น เพื ่อทราบถึงผลสะท้อนกลับของการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการด้านการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และเพื่อเป็นการรองรับ 
การพัฒนาด้านกฎหมายและวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ จึงกําหนดตัวช้ีวัดร้อยละ 
ความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๒.๒  ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณา 
 ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 

             น้ําหนักร้อยละ ๕ 



- ๑๓๓ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เกณฑ์การประเมิน   
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการ 
ต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะกรรมาธิการ 

๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

เงื่อนไข  
๑.  ส่วนราชการจะต้องออกแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อการสนับสนุนกระบวนการ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการตามประเด็นท่ีต้องการวัด ประกอบด้วย 
๑.๑  ความถูกต้อง  -  ความถูกต้องตามมติท่ีประชุม 
   - ความถูกต้องเชิงรูปแบบตามคู่มือการจัดทํารายงานการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
๑.๒ ความแม่นยําและความเท่ียงตรงของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ

คณะกรรมาธิการ 
๑.๓  ความรวดเร็วและทันเวลาของการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
๑.๔ การให้ข้อมูล/การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการต่อคณะกรรมาธิการ 
๑.๕ การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีประจําคณะกรรมาธิการ 
๑.๖ การมีจิตบริการของเจ้าหน้าท่ี 

๒. ส่วนราชการจะต้องดําเนินการสํารวจความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่ 
การพิจารณาในวาระที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการ ท้ังนี้ ร่างพระราชบัญญัติท่ีจะสํารวจความพึงพอใจควรเป็นร่างท่ีมีเนื้อหา
ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ไม่ควรเป็นร่างท่ีมีเนื้อหาส้ัน ง่าย หรือมีการประชุมเพื่อพิจารณาน้อยกว่า ๓ คร้ัง 

 

 
 
คําอธิบาย  

จากการดําเนินการติดตามการออกกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก ตัวช้ี วัดท่ี ๑.๑ .๑  
ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนให้บทบาทด้านการตราพระราชบัญญัติเป็นอย่างดี  
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ ท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จึงได้มีการติดตามการออกกฎหมายท่ีเป็นประเด็นสําคัญและเป็นท่ีสนใจของประชาชน จึงเป็นท่ีมาของตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ 
ระดับความสําเร็จของการติดตามการออกกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้พิจารณาเลือก
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) มาติดตามผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการออกกฎหมายโดยการจัดสัมมนาและการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการออกกฎหมาย เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, กรมการขนส่งทางบก, ประชาชนผู้ขับขี่ ฯลฯ ได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการออกกฎหมายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
ในด้านนิติบัญญัติ จากการดําเนินการนี้ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งท่ีสําคัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีสําคัญ คือ  
บทบาทในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๓    ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุน
 กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
              น้ําหนักร้อยละ  ๘ 



- ๑๓๔ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ต้ังแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณากฎหมายและเร่ืองต่าง ๆ  
โดยมีมติสําคัญอันมีผลเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี/การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างต่อเนื่องในด้านการติดตาม 
การออกกฎหมายเพ่ือตอบสนองถึงผลสัมฤทธิ์ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องติดตาม
ผลจากการออกกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้มีการดําเนินการ 
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือไม่ อย่างไร ได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด และปฏิบัติ
หน้าท่ีรวมไปถึงการสนับสนุนบทบาทในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การติดตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ การติดตามผลกระทู้ถาม เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้เก่ียวข้อง   
อีกท้ั งเ พ่ื อ เป็ นการรองรั บก ารดํ า เนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร์ สํ านั ก งาน เลขา ธิการ วุ ฒิสภา  ฉบั บ ท่ี  ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา 
การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงกําหนดตัวช้ีวัดย่อย 
จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด  ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง ๒ 
๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ 

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
๓ 

๑.๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการติดตามกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๓ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักกฎหมาย (ผู้รายงาน)  
  หน่วยงานสนับสนุน -  

คําอธิบาย    
เมื่อได้มีการประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งท่ีมีบทบัญญัติ 

กําหนดให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปดําเนินการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติและสามารถ 
ออกให้ปฏิบัติได้ตามพระราชบัญญัติท่ีถือเป็นกฎหมายแม่บท โดยการออกกฎหมายดังกล่าวนั้น อาจดําเนินการ 
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ๆ ซ่ึงเรียกรวมกันว่าเป็นกฎหมายลําดับรอง 
ดังนั้น หน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง เพื่อให้
พระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง  
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑   ระดับความสําเร็จของการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง  
          น้ําหนักร้อยละ  ๒ 



- ๑๓๕ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เกณฑ์การประเมิน   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดทําบัญชีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ทุกฉบับในภาพรวม และพระราชบัญญัติท่ีจะต้องออกกฎหมายลําดับรอง 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

๒  จัดกลุ่มพระราชบัญญัติท่ีส่วนราชการต้องมีการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระบุสถานะการดําเนินการ ได้แก่  
     - พ.ร.บ. ท่ีดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเรียบร้อยแล้ว 
     - พ.ร.บ. ท่ีดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วบางส่วน และ/หรือ  
       พ.ร.บ. ท่ีอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลําดับรอง (พร้อมระบุเหตุผลประกอบ) 
     - พ.ร.บ. และร่าง พ.ร.บ. ท่ียังไม่มีข้อมูลการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง  
       (พร้อมระบุเหตุผลประกอบ) 

๓  จัดทําแผนการดําเนินงานในการติดตามพระราชบัญญัติท่ีจะต้องออกกฎหมายลําดับรอง  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ที่สถานะการดําเนินการ ระบุว่า 
     - พ.ร.บ. ท่ีดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วบางส่วน และ/หรือ  
       พ.ร.บ. ท่ีอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลําดับรอง  
     - พ.ร.บ. และร่าง พ.ร.บ. ท่ียังไม่มีข้อมูลการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง 

๔  ดําเนินการติดตามพระราชบัญญัติท่ีจะต้องออกกฎหมายลําดับรอง ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ท่ีสถานะการดําเนินการ ระบุว่า     
     - พ.ร.บ. ท่ีดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วบางส่วน และ/หรือ  
       พ.ร.บ. ท่ีอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลําดับรอง  

          - พ.ร.บ. และร่าง พ.ร.บ. ท่ียังไม่มีข้อมูลการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง  
 จัดทํารายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการติดตามพระราชบัญญัติท่ีจะต้องออกกฎหมาย 

ลําดับรอง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ท่ีสถานะการดําเนินการ ระบุว่า 
     - พ.ร.บ. ท่ีดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วบางส่วน และ/หรือ  
      พ.ร.บ. ท่ีอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลําดับรอง  

          - พ.ร.บ. และร่าง พ.ร.บ. ท่ียังไม่มีข้อมูลการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง  
๕  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานในการติดตามพระราชบัญญัติ 

ท่ีจะต้องออกกฎหมายลําดับรอง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
และเสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบ

เงื่อนไข 
 ส่วนราชการจะต้องทบทวนกระบวนงาน/ขั้นตอนในการดําเนินงาน (Work Flow) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวช้ีวัด
และระบุระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน/กิจกรรมให้ชัดเจน 
หมายเหตุ  
 กฎหมายลําดับรอง คือ กฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๖ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

กระบวนการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักการประชุม (ผู้รายงาน)  

สํานักวิชาการ 
  หน่วยงานสนับสนุน -  

คําอธิบาย  
รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการจะมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ซ่ึงเป็นมติ

ของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องมีการติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานดังกล่าวว่า 
ได้มีการดําเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร โดยส่วนราชการใด ดังนั้น หน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีสําคัญประการหน่ึง 
คือ การติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้การพิจารณารายงาน
ของคณะกรรมาธิการตามสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงเห็นควรกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

จัดทําบัญชีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาจาก สนช. 
- พ.ร.บ. ทั้งหมด (ปี ๕๘-๕๙)  
- พ.ร.บ.ที่ตอ้งออกกฎหมายลําดับรอง 

จัดกลุ่มพระราชบัญญัติ 
ท่ีต้องออกกฎหมายลําดับรอง  

พร้อมระบุสถานะการดําเนินการ 
 

จัดทําแผนดําเนินการติดตามกลุ่มพระราชบัญญัติท่ีระบุสถานะดําเนินการว่า... 
- ท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
- ยังไม่ได้ดําเนินการ 

ดําเนินการตามแผนการติดตาม 

จัดทํารายงานความก้าวหน้า 

จัดทํารายงานสรุปผลและเสนอประธาน สนช. 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๒  ระดับความสําเรจ็ของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ  

                   น้ําหนักร้อยละ  ๓



- ๑๓๗ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดทําบัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ 

คณะกรรมาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
๒  จัดทําแนวทางดําเนินการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยจัดทําเป็นแผนดําเนินงานหรือ
แผนผังกระบวนงาน 

- จัดทําหนังสือส่งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- เสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบเบื้องตน้ว่าคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน   
ท่ีเก่ียวข้องมีมติรับทราบ 

๓  ดําเนินการตามแนวทางติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

- เสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบ 
และแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ (กรณีครบระยะเวลา) 

- จัดทําหนังสือติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (กรณีทวงถาม) 
๔  จัดทํารายงานความคืบหน้าการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ 
๕  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 เผยแพร่รายงานสรุปผลการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผ่านทาง Website  

เงื่อนไข  
 ส่วนราชการจะต้องทบทวนกระบวนงาน/ข้ันตอนในการดําเนินงาน (Work Flow) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
และระบุระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน/กิจกรรมให้ชัดเจน 
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กระบวนการติดตามข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการ 
สามัญ 

คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 

รายงานการพิจารณาศึกษา
คณะกรรมาธิการสามัญ / 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ (ญัตติ) 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
แนบท้ายรายงานการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการสามัญ 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
แนบท้ายรายงานการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ส่วนราชการจัดทําบัญชีการติดตาม
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

ของรายงาน

ส่วนราชการจัดทําหนังสือส่ง
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะไป

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักงานเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 

ส่วนราชการแจ้งผลการดําเนินงาน
ตามข้อสังเกต 

 
เสนอประธาน สนช. 
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ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) 
  หน่วยงานสนับสนุน -  

คําอธิบาย  
บทบาทในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินประการหนึ่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ การตั้งกระทู้ถาม 

กระทู้ถาม คือ คําถามท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้ังถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อตอบหรือช้ีแจงข้อสงสัย 
ปัจจุบันข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให้มีกระทู้ถาม ๒ ประเภท ได้แก่ กระทู้ถามสด และ
กระทู้ถามท่ัวไป ซ่ึงคําถามส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องสําคัญ มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น หน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การติดตามผล 
กระทู้ถาม จึงเห็นควรกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการติดตามกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 

 จัดทําข้อมูลกระทู้ถามในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
โดยข้อมูลประกอบด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถาม/ผู้ถูกถาม/ผู้ตอบกระทู้ถาม/จํานวนกระทู้/กระทู้ถาม/  
วันท่ีตั้งกระทู้ (การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งท่ี...)/วันที่มาตอบกระทู้ (การประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังท่ี...) 

 จัดทํา/แบ่งประเภทข้อมูลกระทู้ถามท่ียังไม่ได้มีการตอบกระทู้ถามหรืออยู่ระหว่างการตอบกระทู้ถาม 
 จัดทําแนวทางการติดตามความคืบหน้าของการตอบกระทู้ถาม โดยจัดทําเป็นแผนดําเนินการ หรือ

แผนผังกระบวนงาน (Work process) 
 - 
๓  ดําเนินการตามแนวทางการติดตามความคืบหน้าของการตอบกระทู้ถาม 

 รวบรวมข้อมูลกระทู้ถามในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการติดตามกระทู้ถาม รอบ ๖ เดือน 

 - 
๕  ประมวลผลการดําเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อเผยแพร่ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชน (สนช.รายคน) 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการติดตามกระทู้ถาม รอบ ๑๒ เดือน (ภาพรวม) และเสนอ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบ

เง่ือนไข  
 ๑. ส่วนราชการจะต้องทบทวนกระบวนงาน ข้ันตอนในการดําเนินงาน (Work Flow) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
และระบุระยะเวลาในการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๒. การติดตามกระทู้ถามจะมีการดําเนินการติดตามกระทู้ถามที่ตอบในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีประเด็นท่ีจะต้องติดตามไปยังส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๓  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการติดตามกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
                        น้ําหนักร้อยละ  ๓ 
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กระบวนการติดตามผลกระทู้ถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานกัวิชาการ 
 

สํานักวิชาการ 
มีหนังสือติดตามผลการดําเนินการ 

ตามข้อสังเกต

รวบรวมผลการดําเนินการ 
การตอบกระทู้ถามของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จัดทําแผนการติดตามผล 
การดําเนินการตามกระทู้ถาม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- จัดทําบัญชีกระทู้ถาม 
ท่ีต้องติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงานท่ีรับข้อสังเกตไปดําเนินการ 
มีหนังสือติดตามผลการดําเนินการ 

ตามข้อสังเกต

 

หน่วยงาน 
ท่ีรับข้อสังเกตไป

ดําเนินการ 
 

จัดทํารายงานการศึกษา 
วิเคราะห์ผลการติดตามกระทู้ว่า 

ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
และวัตถุประสงค์ของกระทู้ถาม 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
www.senate.go.th 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ผู้ต้ังกระทู้ถามในเรื่องน้ัน ๆ 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

แจ้งผลการดําเนินการตามข้อสังเกต 
ท่ีได้รับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สาธารณะ/ประชาชน/ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ฯลฯ 

 

 

ทุก ๖๐ วัน/ครั้ง 
ไม่เกิน ๔ คร้ัง / เรื่อง 
นับจากวันท่ีมีการถาม-ตอบในสภาฯ

ภายใน ๑๕ วันทําการ
นับจากได้รับข้อมูล 

ภายใน ๑๕ วันทําการ 
หลังจากเลขาฯ เห็นชอบ 
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ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าภาพหลัก  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ผู้รายงาน) 
  สํานักบริหารงานกลาง   สํานักการคลังและงบประมาณ  
  สํานักนโยบายและแผน  

 หน่วยงานสนับสนุน   สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  
  สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม 
  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
  สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คําอธิบาย 
ตามท่ีสํานักสารสนเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของแต่ละส่วนราชการ โดยยึดโยงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นแผนท่ีใช้ร่วมกัน โดยหน่วยงานด้านเทคโนโลยีฯ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ท้ัง ๒ หน่วย  
ต่างมีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแผนปฏิบัติราชการของตน เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือน 
การดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา โดยมีเป้าหมายประสงค์ร่วมกันประการหน่ึง  
คือ การพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament ซ่ึงหมายถึง องค์กรท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อยกระดับการส่งเสริมบทบาทและภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อองค์กรประชาชนและประเทศชาติ โดยมียุทธศาสตร์หลักท่ีสําคัญและผลการดําเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ Smart Infrastructure หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของรัฐสภาท้ังในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือระบบงาน ระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
รองรับกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ น้ี
เปรียบเสมือนการวางรากฐานท่ีสําคัญ (Necessary Foundation) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ท่ีเหลือท้ังหมด 

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของท้ังสองส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ท่ีเกิดขึ้น โดยสํานักสารสนเทศ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะท่ีดูแลระบบเครือข่ายการส่ือสารหลักของรัฐสภา ได้มีการจัดหาอุปกรณ์  
ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ด้านการบริหารจัดการงานระบบเครือข่ายท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  
เช่น ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) มาใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงานท่ีอยู่ต่างอาคาร 
ของสํานักงานฯ การจัดให้มีระบบบริหารจัดการระบบยืนยันตัวบุคคล พร้อมตรวจจับพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย และป้องกัน 
การบุกรุกระบบเครือข่ายจากภายในส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยย่ิงขึ้นและสามารถให้บริการข้อมูล 
ได้อย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่วยงานด้านเทคโนโลยีฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ 
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้เท่าท่ีจําเป็นต่อการใช้งานเน่ืองจากจําเป็นต้องพึ่งพิงโครงข่ายหลักด้านการส่ือสารจาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบกับท้ังสองส่วนราชการต่างมีอาคารท่ีทําการหลายแห่ง ดังนั้น ท่ีผ่านมา  
ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์จึงยังไม่มีการบูรณาการการจัดหาร่วมกัน 

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament 
  น้ําหนักร้อยละ   ๙ 
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กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Smart Integration หมายถึง การใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของรัฐสภาเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จําเป็นจะต้องผลักดันการบูรณาการฐานข้อมูลนิติบัญญัติและเช่ือมโยงระบบงานสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด 
การแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน และลดความซํ้าซ้อนของระบบงาน 

ผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์น้ี ท้ังสองส่วนราชการก็ต่างมีเป้าประสงค์มุ่งเน้นให้สํานักงานฯ เป็นองค์กรท่ีมี 
การบูรณาการฐานข้อมูลและเช่ือมโยงระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับหน่วยงานท้ังภายใน 
และภายนอก เพื่อให้ระบบงานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภาสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดความซํ้าซ้อนของระบบงาน ท่ี ผ่านมาสํานักงานเลขาธิการของท้ังสองสภา ได้มีการพัฒนาระบบงานสําคัญ ๆ  
ของแต่ละส่วนราชการ อาทิ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลกฎหมาย เป็นต้น โดยสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
และระบบการลงคะแนนด้วยวิธีการขานช่ือ และเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบประมวลผลข้อมูลการลงมติ 
ของสมาชิกสภา ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม และ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ โดยสามารถให้บริการข้อมูลการแสดงตนและลงมติ ไปยังระบบบริการ Profile Service 
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  ส่วนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการบูรณาการ
แลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลในกระบวนการร่างกฎหมายของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ Smart Security หมายถึง การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
รัฐสภา ท้ังในด้านฮาร์ดแวร์ ระบบงานและระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ที่มีการบริหารจัดการให้ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานมีความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างเสถียรตลอดเวลา มีความมั่นคงปลอดภัยท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ท้ังสองส่วนราชการได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไป 
ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการจัดทํา
และประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของสํานักงานฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ และเป็นการบริหารจัดการความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แต่อย่างไรก็ดี ท้ังสองส่วนราชการยังจําเป็นต้องยกระดับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ได้มาตรฐานมากย่ิงขึ้นให้เทียบเท่าและเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ Smart People หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ มีความเป็น
มืออาชีพ และเป็นต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของรัฐสภาท่ีจะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันรัฐสภาให้บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Smart Parliament  

ผลการดําเนินงานของท้ังสองส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างสํานักด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับปริมาณงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยวางแผนกรอบอัตรากําลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้เพียงพอและเหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานฯ มีการพัฒนา 
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามสมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ (Professional 
Competency) ตามตําแหน่งงาน โดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี เพื่อให้บุคลากร
ของแต่ละสํานักงานฯ ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้าน ICT และได้แลกเปล่ียนแนวคิด ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก สามารถปรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการทํางานของสํานักงานได้อย่างเหมาะสม  
แต่เนื่องจากมีการพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังมีความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ท้ังสองหน่วยงานยังประสบปัญหาด้านการพัฒนาระบบงานท่ีไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน และปัญหา
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกัน ในด้านอายุ การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ โดยเฉพาะตัวสมาชิกรัฐสภา
และผู้เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภา จําเป็นท่ีจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก 
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเน่ืองต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ Smart Services หมายถึง การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ท้ังในส่วนของ
บุคลากรของรัฐสภา ผู้ท่ีเก่ียวข้องในวงงานของรัฐสภาและประชาชนท่ัวไป  รวมถึงการบริการท่ีรองรับบทบาทของรัฐสภา
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย  

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการข้อมูลของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้มี 
ความรวดเร็ว ทันสมัย และรองรับกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดยพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสามารถสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ งานบริหารงานภายในของสํานักงานฯ และพัฒนาเว็บเพจเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่และบริการข้อมูลให้แก่สมาชิกสภาฯ กรรมาธิการ หน่วยงานภายในสํานักงานฯ และประชาชนท่ีสนใจ รวมท้ัง 
มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
 ท้ังน้ี ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เสนอที่กําหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเดิม เพื่อใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการทํางานของหน่วยงาน สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน 
ให้เกิดความต่อเน่ืองและเป็นระบบอย่างชัดเจน นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้อง 
ตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือใช้ประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี และเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่องค์กร ดังน้ัน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนและทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น  
โดยจะต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของแต่ละส่วนราชการ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) ท่ีมีการกําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
และยุทธศาสตร์ท่ี ๖ สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีรัฐบาลมีเป้าประสงค์สําคัญในการให้ภาครัฐจะต้อง
บูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการให้บริการ
ประชาชน (e-Service) และยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้รู้ เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ICT Literacy)   
 ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของทั้งสองส่วนราชการ จึงได้กําหนดแผนร่วมกัน  
ท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เพื่อใช้เป็น
กรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภาต่อไปให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ ๕ ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament  
ท่ีสมบูรณ์ในอนาคตสําหรับการรองรับการย้ายไปปฏิบัติงานท่ีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  

นิยามศพัท์เฉพาะ 
 Smart Parliament หมายถึง ความเฉลียวฉลาด รอบรู้ เป็นองค์กรท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อยกระดับการส่งเสริมบทบาทและภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัยโปร่งใสและเป็นธรรมก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ (ท่ีมา : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓) 
 Digital Parliament หมายถึง องค์กรท่ีสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง 
เต็มศักยภาพในการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขับเคล่ือน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน (ท่ีมา :  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม) 
 
 



- ๑๔๔ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

แนวทางการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 สําหรับในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ แต่ละส่วนราชการจะมีการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อควบคุม ดูแล 
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ให้บรรลุเป้าหมายโดยได้มีการพิจารณากิจกรรม/งาน/โครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองจาก 
ปี ๒๕๕๙ ดังน้ี 

๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการ Digital Parliament ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทําแผนพัฒนา 
Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓. การพัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารบรรณระหว่าง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. การนําระบบ ICT มาประยุกต์ใช้สําหรับบริหารจัดการเอกสารการประชุมเพื่อการลดการใช้กระดาษ 
๕. การจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินของ ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Digital Parliament ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๒.๒ ระดั บความสํ า เ ร็ จในการ จั ดทํ าแผนพัฒนา  Digital Parliament ของรั ฐสภา  ระยะ  ๕  ปี   

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Digital 
Parliament ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖      

    ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕ ๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ ๕ 
 
 

      ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กับหน่วยงานภายนอก 

๑.๕ ๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ ๕ 
 
 

     ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๓ ระดับละความสําเร็จของการนํา
ระบบ ICT มาประยุกต์ใช้สําหรับบริหารจัดการเอกสาร
การประชุมเพื่อการลดการใช้กระดาษ 

๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๔ ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๓ ๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ ๕ 
 
 

 



- ๑๔๕ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เง่ือนไข 
 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ Digital Parliament สําหรับดําเนินการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องประกอบด้วย แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินการตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี ๑ 
 ๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องมีการรายงานผลการดําเนินการ รอบ ๖ เดือน/๙ เดือน/๑๒ เดือน พร้อมท้ังจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค รวมท้ัง กําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป และ 
รายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกไตรมาส 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานภายใน

สํานักงานฯ และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
๒  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีผลการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ รายการมาตรฐานท่ีใช้ในการ

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานภายในสํานักงานฯ 
๓  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงาน

ภายในสํานักงานฯ ติดต้ังและทดสอบใช้งานระบบฯ 
๔  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีปรับปรุงแก้ไขระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกับ

หน่วยงานภายในสํานักงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ 
๕  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีการเปิดใช้งานระบบฯ และสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ระบบฯ รวมท้ังจัดทํารายงานผลการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายในสํานักงานฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๑  ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ Digital Parliament  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

น้ําหนักร้อยละ ๖

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๑.๑  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

              น้ําหนักร้อยละ  ๑.๕



- ๑๔๖ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 
และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

๒  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีผลการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ รายการมาตรฐานท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ 
กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 

๓  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 
รวมท้ังติดตั้งและทดสอบใช้งานระบบฯ 

๔  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีปรับปรุงระบบการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความสมบูรณ์ 

๕  ดําเนินงานตามแผนฯ โดยมีการเปิดใช้งานระบบฯ และจัดทํารายงานผลการพัฒนาระบบ
การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานฯ กับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ตัวชี้ วัดที่ ๑ .๒ .๑ .๓  ระดับความสําเ ร็จของการ
นําระบบ ICT มาประยุกต์ใช้สําหรับบริหารจัดการ
เอกสารการประชุมเพื่อการลดการใช้กระดาษ 

๑.๕ ๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ ๕ 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๑.๒  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภายนอก 

              น้ําหนักร้อยละ  ๑.๕ 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๑.๓  ระดับความสําเรจ็ของการนําระบบ ICT มาประยุกต์ใช้สําหรับบริหารจัดการเอกสาร 
การประชุมเพื่อการลดการใช้กระดาษ 

              น้ําหนักร้อยละ  ๑.๕ 



- ๑๔๗ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

หมายเหตุ 
 ระดับคะแนนที่ ๑ หมายถึง มีจัดทําแผนการบริหารจัดการเอกสารการประชุมเพ่ือการลดการใช้กระดาษ  
และผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
 ระดับคะแนนที่ ๒ หมายถึง มีการสร้างความรู้การบริหารจัดการเอกสารการประชุมเพ่ือการลดการใช้กระดาษ
ให้กับหน่วยงานเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
 ระดับคะแนนท่ี ๓ หมายถึง มีการคัดเลือกคณะกรรมการ/คณะทํางาน นําร่องเพื่อดําเนินการในการบริหารจัดการ
เอกสารการประชุม อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 ระดับคะแนนที่ ๔ หมายถึง ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจัดเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานนําร่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 ระดับคะแนนท่ี ๕ หมายถึง คณะกรรมการ/คณะทํางาน นําร่องมีการบริหารจัดการเอกสารการประชุม และ 
มีรายงานผลการบริหารจัดการเอกสารการประชุม พร้อมท้ังเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๔ ระดับความสําเร็จของ 
การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑.๕ ๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ ๕ 
 
 

หมายเหต ุ
 ระดับคะแนนที่ ๑ หมายถึง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนบริหารความบริหารความต่อเนื่อง 
และคณะกรรมการร่วมกันกําหนดแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
 ระดับคะแนนท่ี ๒ หมายถึง มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้อง  
เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
 ระดับคะแนนท่ี ๓ หมายถึง มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยต้องกําหนดให้มีแผนบริหาร 
ความต่อเนื่องของระบบงานไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 ระดับคะแนนท่ี ๔ หมายถึง มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยต้องกําหนดให้มีแผนบริหาร 
ความต่อเนื่องของระบบงานไม่น้อยกว่า ๒ ระบบ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 ระดับคะแนนท่ี ๕ หมายถึง มีการรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมท้ังเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๑.๔  ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

              น้ําหนักร้อยละ  ๑.๕ 



- ๑๔๘ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament ของ
รัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และคณะกรรมการร่วมกันกําหนดแผน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

๒  ดําเนินการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพปัจจุบันของทั้งสองสํานักงาน 
ในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือยกร่างแผนฯ พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการดังกล่าว 

๓  ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว

๔  การนําผลการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ในข้อ ๒ และ ข้อ ๓ มากําหนดทิศทางและ 
กรอบแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของทั้งสองสํานักงาน จัดทําเป็น (ร่าง) แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๕  การนํา (ร่าง) แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ไปจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อคิดเห็นจากการประชุม
มาใช้ประกอบการปรับปรุงเป็นแผนฉบับสมบูรณ์ และนําแผนฉบับสมบูรณ์นําเสนอขอความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และนําเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๒  ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา  
 ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

              น้ําหนักร้อยละ  ๓



- ๑๔๙ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 
 

คําอธิบาย 
 สืบเนื่องจากสํานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
ในการดําเนินการเก่ียวกับประชาคมอาเซียนตามอํานาจหน้าท่ีของศูนย์ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรตามคําส่ังสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท่ี ๑๓๙๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยมี 
สํานักหลักด้านต่างประเทศ ประกอบด้วย สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
สํานักภาษาต่างประเทศ  และสํานักด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สํานักวิชาการ สํานักการประชุม  
สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียน
ในบริบทนิติบัญญัติร่วมกับสํานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามระบบงาน 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท้ังด้านโครงสร้างและระบบงานด้านยุทธศาสตร์
ประชาคมอาเซียน ด้านเครือข่าย และด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือรับผิดชอบและให้บริการด้านประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก .ร .) ได้มอบหมายสํานักงาน 
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบูรณาการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ กับการดําเนินการ 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานด้านประชาคมอาเซียน 
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของรัฐสภาในการสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและมีบทบาทนําในเวที 
ประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ กอปรกับนโยบายของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้ให้ไว้ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสรุปว่า “สํานักงานฯ ต้องสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ประชาคมอาเซียน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อํานวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน ตลอดจนด้านกฎหมาย 
และวิชาการและมีการบริหารเครือข่ายฐานข้อมูลองค์ความรู้การทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  

ในการน้ี สํานักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์ประสานงาน
ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อหาแนวทางการทํางานร่วมกันในด้านท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ จํานวน ๔ ด้าน ดังน้ี  

๑. การจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒. การสร้างเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา  
๓. การบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน 
๔. การพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา (รายละเอียดการดําเนินการกําหนดไว้ในมิติท่ี ๔  

มิติด้านการพัฒนาองค์กร) 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  

  น้ําหนักร้อยละ ๙ 



- ๑๕๐ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑   ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนด้านประชาคม 
                       อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๒   ระดับความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายด้านประชาคม 
                       อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๓  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูล 
 ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

คําอธิบาย 
 สืบเนื่องจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อขับเคล่ือนสํานักงานฯ ให้บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ “องค์กรท่ีเป็นเลิศในการสนับสนุน
งานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประเทศชาติ และประชาชน” จะเสร็จส้ินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีวิสัยทัศน์ 
“องค์กรท่ีเป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดแนวทาง 
การพัฒนางานด้านต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามท่ีกําหนดไว้  
 ดังนั้น การกําหนดเป้าหมาย พันธกิจท่ีเก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาย่อมต้องมี 
การเตรียมการและปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะพันธกิจในการสนับสนุน 
สถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ ซ่ึงการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะเป็นแม่บทการดําเนินการเพื่อให้ภารกิจการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนโดยรัฐสภา  
การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองไทยเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน 
ดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมการสนับสนุนการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตอีกด้วย 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
 สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
 สํานักกฎหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักนโยบายและแผน  
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  

  สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและงบประมาณ  
  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ  
  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๓.๑  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
              น้ําหนักร้อยละ  ๓ 



- ๑๕๑ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑  การกําหนดกรอบการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกัน

ระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  
ภายในไตรมาสที่ ๑

๒  การยกร่างแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จในร่างแรก   

๓  การยกร่างแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จในร่างฉบับกลาง  

๔  การยกร่างแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จในร่างฉบับสุดท้าย  

๕  มีแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันแล้วเสร็จ สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และคณะกรรมการดําเนินงานประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ระดับท่ี ๑ 
         มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อกําหนดกรอบการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ และความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 
ศึกษานโยบายท่ีเ ก่ียวข้องกับประชาคมอาเ ซียน  ท้ั ง ท่ี เป็นองค์กรระดับภายในและองค์กรระหว่างประเทศ  
โดยให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑  
ระดับท่ี ๒  

มีการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ ในร่างแรก ในข้ันตอนนี้ จะมีการระบุวิธีการ ระยะเวลา  
กลยุทธ์ การกําหนดตัวช้ีวัดของการดําเนินงานตามแผน ผู้รับผิดชอบ 
ระดับท่ี ๓ 
          มีการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ ในร่างฉบับกลาง ในขั้นตอนน้ี จะมีการระบุกิจกรรม  
ผลลัพธ์ของการดําเนินงานตามแผน 
ระดับท่ี ๔ 
          มีการจัดทําแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ ในร่างฉบับสุดท้าย ในข้ันตอนน้ี จะมีการรายงานสรุปผล 
พร้อมข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทํางานของสถาบันนิติบัญญัติ 
ระดับท่ี ๕ 
         มีแผนด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันแล้วเสร็จ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียน 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 



- ๑๕๒ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 
ผู้รับผิดชอบ : 

เจ้าภาพหลัก สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
 สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
 สํานักกฎหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักนโยบายและแผน 
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  

สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและงบประมาณ  
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ  
สํานกักรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ์  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  การกําหนดกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ 
๒  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคม

อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๓  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคม
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐

๔  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคม
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๕  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคม
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 มีการรายงานต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
และคณะกรรมการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๓.๒  ระดับความสําเรจ็ในการสร้างเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา 

              น้ําหนักร้อยละ  ๓



- ๑๕๓ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

คําอธิบาย 
ระดับที่ ๑ 
          การกําหนดกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ โดยในขั้นตอนนี้ จะมีการระบุรายช่ือ 
ความร่วมมือของเครือข่ายเดิมของท้ังสองสํานักงานฯ ตลอดจนความร่วมมือท่ีได้ดําเนินการในปี ๒๕๕๙ และนําข้อมูลนั้น
มาจัดทําเป็นกรอบความร่วมมือการดําเนินงานในปี ๒๕๖๐   
ระดับที่ ๒  
          ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ เช่น การขยายผลหน่วยงานท่ีได้จัดทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีการลงนามในปี ๒๕๕๙  คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
ระดับที่ ๓ 
         ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงาน ด้านประชาคมอาเซียนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ เช่น การร่วมมือในการจัดสัมมนา 
เชิงวิชาการที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน อย่างน้อย จํานวน ๑ ครั้ง ในไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
ระดับที่ ๔ 
         ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  การร่วมมือในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน อย่างน้อย จํานวน ๑ คร้ัง ในไตรมาสท่ี ๓  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ระดับที่ ๕ 
        ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบความร่วมมือของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียน 
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ  โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียน 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการสร้างเครือข่ายในปี ๒๕๖๑ ภายในไตรมาสที่ ๔  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ : 
เจ้าภาพหลัก   สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 

  สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
  สํานักกฎหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักนโยบายและแผน 
  หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  

สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการประชุม  
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธกิาร ๑, ๒, ๓   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ์  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๓.๓  ระดับความสําเรจ็ของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

              น้ําหนักร้อยละ  ๓ 



- ๑๕๔ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

คํานิยาม 
 ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นผู้รับบริการ คือ บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้แก่ สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกฯ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ดําเนินการจัดทําแผนการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ 

๒  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
ร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๓  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
ร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐

๔  ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
ร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๕ 
 

 มีการดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกัน
ระหว่างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด และมีการรายงานต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน โดย 
- ผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๕ 
- ผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๔ 
- ผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๓ 
- ผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๒ 
- ผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๑ 

 
คําอธิบาย 
ระดับท่ี ๑ 
          มีการจัดทําแผนเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่างสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒  
ระดับท่ี ๒  
        ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่าง
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทํารูปแบบจําลองเว็บไซต์ 
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Prototype) ร่างท่ีหน่ึง ประกอบด้วย 
โครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบรูปหน้า Web Page การออกแบบเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ระดับท่ี ๓ 
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่าง

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทํารูปแบบจําลองเว็บไซต์ 
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Prototype) ร่างท่ีสอง ประกอบด้วย  
การจัดทําแบบจําลองเสมือนจริง และให้มีการทดสอบการใช้งานภายในสองสํานักงาน ซ่ึงอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการที่รับผิดชอบด้านศูนย์ประชาคมอาเซียน  
ได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
ระดับท่ี ๔ 

ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่าง
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทํารูปแบบจําลองเว็บไซต์ 
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Prototype) ร่างท่ีสาม ประกอบด้วย  
การเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างสองสํานักงานฯ (Centralize) และมีการพัฒนาแบบจําลองเสมือนจริง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ระดับท่ี ๕ 
        มีการดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการดําเนินงานด้านประชาคม
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สู่สาธารณะเพื่อทดลองใช้ได้ในไตรมาสที่ ๔ 
 

 
 
ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักกํากับและตรวจสอบ (ผู้รายงาน)  
  หน่วยงานสนับสนุน -  
คําอธิบาย : 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๖ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ได้บัญญัติหลักการสําคัญ 
ในการตรากฎหมายของรัฐไว้ ดังนี ้

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด 
ความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ัน 
ต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  
รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง
ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๔   ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  ในการพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
        น้ําหนักรอ้ยละ   ๖ 



- ๑๕๖ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น พึงกําหนดหลักเกณฑ์ 
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติไว้ดังน้ี  
  มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลดังต่อไปน้ี 
  ค. ด้านกฎหมาย  
       (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให้การทํางาน 
เกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น เพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย   

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเน้ือหาสาระของกฎหมายได้ง่าย  

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 
  บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ี  
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคง 
ทําหน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ทําหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส้ินสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุม
รัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีจัดข้ึนตามรัฐธรรมนูญน้ี 

ดังน้ัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย และ 
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณาศึกษา
ข้อมูลจากหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังควรมีข้อมูลข้อเท็จจริงจาก 
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงในการพิจารณาร่างกฎหมายของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องทําหน้าท่ีในการรวบรวมและประมวลความคิดเห็นจากท่ีหน่วยงาน
ของรัฐไปรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาร่างกฎหมายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว 
ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณากฎหมายอันจะช่วยสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗   
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กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
  เจ้าภาพหลัก  สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  

และสํานักท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ 
  หน่วยงานสนับสนุน สํานักการคลังและงบประมาณ 

คําอธิบาย 
การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้

ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจํา ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ท่ีอยู่ในการควบคุม กํากับ การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปี หรือแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการท่ีนํามาประเมินจะต้องเป็นเรื่องท่ีสําคัญ และมีน้ําหนักท่ีจะส่งผลให้องค์กร 
บรรลุเป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดรายชื่อตัว ช้ี วัด 
ท่ีจะนํามาประเมินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑  ศึกษา วิเคราะห์เจตนารมณ์ของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น 

ในการตรากฎหมาย เพื่อออกแบบกระบวนการดําเนินงานและจัดทําผังกระบวนการ 
(Work Flow) เกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลความคิดเห็นของประชาชนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
จากหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 

 -
๓  ออกแบบกระบวนการดําเนินงานและจัดทําผังกระบวนการ (Work Flow) เกี่ยวกับ 

การรวบรวมและประมวลความคิดเห็นของประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ 
ในการพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  

 นํากระบวนการดําเนินงานและผังกระบวนการ (Work Flow) ไปรับฟังความคิดเห็นกับ 
หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

 
๕ 
 

 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการรวบรวมและประมวลความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐในการพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 น้ําหนักร้อยละ  ๑๒ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี 
 ของส่วนราชการ 

      น้ําหนักรอ้ยละ ๖ 



- ๑๕๘ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เกณฑ์การประเมิน  
การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดท่ีนํามาทําความตกลง  

ตารางและสูตรการคํานวณ 

ตัวชี้วัด 
(I) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPI๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPI๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPIi Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi x SMi) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi = ๑  ∑ (Wi x SMi) 
 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ  
 
 
หรือ  
 
  
 

โดยที่  
W  หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับ 

กรมหรือ เทียบเท่าและผลรวมของนํ้าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑  
SM  หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต  
i  หมายถึง  ลําดับท่ีของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ;  

๑, ๒, ... , i  

เกณฑก์ารให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ ∑ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ ∑ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ ∑ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ ∑ (Wi x SMi) = ๕ 
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ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  

สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม  
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

หน่วยงานสนับสนุน  -  
คําอธิบาย  

เพื่อให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสังกัดให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างสมบูรณ์  

เกณฑ์การประเมิน  
การประเมินความสําเร็จของโครงการ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ หรือ 

การบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีกําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สูตรการคํานวณ  
 
   จํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
  =        X ๑๐๐ 
                  จํานวนโครงการทั้งหมดที่นํามาประเมิน  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕  
๒ ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐  
๓ ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕  
๔ ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐  
๕ ดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๕  

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒   ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ 
 ในแผนปฏิบัตริาชการประจําปีของส่วนราชการ 

น้ําหนักร้อยละ ๖ 



- ๑๖๐ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ      น้ําหนักร้อยละ ๒๐ 
 
ประเด็นการประเมิน: เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก  สํานักพัฒนาทรพัยากรบุคคล (ผู้รายงาน)   
 สํานักนโยบายและแผน 
หน่วยงานสนับสนุน   สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  

สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  
สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน  

คําอธิบาย  
ตามท่ีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้กําหนดให้มีการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส มุ่งเน้นหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีในส่วนของหลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซ่ึงความเปิดเผยโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา หมายถึง การปฏิบัติราชการโดยมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส และผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม 
เร่ืองความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจัง  

 ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ มุ่งเน้นการครองตน 
หรือการประพฤติตนให้เหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน และประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้องเพื่อธํารงศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจนความถูกต้อง 
และชอบธรรมในงานแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม  

 ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเป็นในการประเมิน 
โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คําถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็น  
หรือรายงานจากข้อมูลเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน โดยองค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้  

 ๑) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)  
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 ๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

 ๓) การทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓  ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม 
             และความโปรง่ใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 



- ๑๖๑ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 ๔) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐ 
และจากข้อมูลข่าวสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 ๕) คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการบูรณาการการดําเนินการตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ท่ีได้ดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
มากย่ิงขึ้น โดยได้จัดทําแผนการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดําเนินการตามแผนดังกล่าว และมีการรายงานเพ่ือติดตาม 
กล่ันกรองผลการดําเนินการโดยคณะทํางานจัดทํานโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา
และประเมินผลการดําเนินการ พร้อมท้ังมีการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความต่อเน่ือง จึงกําหนดให้มีการประเมิน
ตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงมแีนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน เป็นดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการดําเนินการส่งเสริมการดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะทํางานท่ีได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงแผน
การดําเนินการท่ีมีการพัฒนา/ปรับปรุงดังกล่าว จะต้องส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรและ
บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนการดําเนินการดังกล่าวจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. ท่ีเก่ียวข้อง และเสนอ ก.ร.ภายในเดือนมกราคมเพ่ือให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภานําไปดําเนินการ  

 ประชุมช้ีแจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดําเนินการ ให้ข้าราชการรัฐสภา
ท่ัวท้ังองค์กรได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ตามแผนการดําเนินการดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒  ดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓  ดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔  ดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ  
๕  มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย เ ก่ียวกับการดําเนินการ

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดย 
-  ผลการสํารวจความคิดเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
-  ผลการสํารวจความคิดเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
-  ผลการสํารวจความคิดเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
-  ผลการสํารวจความคิดเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
-  ผลการสํารวจความคิดเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน 
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ตัวชี้วัดท่ี  ๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนนุ การสร้างเสริมจริยธรรมในองค์กร 
 น้ําหนักร้อยละ   ๕ 

เง่ือนไข  
๑. แผนการดําเนินการดังกล่าวต้องมีการบูรณาการการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา  การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  การดําเนินการตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (เกณฑ์การประเมินผลของสํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นอย่างน้อย รวมท้ัง 
การดําเนินการด้านต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคลากร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒. รายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย ก.ร. 

๓. เสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการ รอบ ๑๒ เดือน และผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔. การสํารวจความคิดเห็นในระดับคะแนน ๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการสํารวจตามหลักวิชาการ 
และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  เจ้าภาพหลัก  สํานักพัฒนาทรพัยากรบุคคล (ผู้รายงาน) 
  หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  

สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักนโยบายและแผน สํานกัการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คําอธิบาย   
 บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญของผู้บังคับบัญชา ไม่เพียงแต่จะต้องกํากับดูแลให้การปฏิบัติราชการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมีหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในการปลูกฝังคุณธรรม ความดี และความเก่งให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถครองตน ครองคน ครองงานในงานที่ได้รับมอบในปัจจุบันและในอนาคตได้ อันจะนํามา 
ซ่ึงเกียรติศักดิ์ศรีของข้าราชการรัฐสภา ได้รับความเช่ือถือศรัทธาและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน องค์กร และ
ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการ 
 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับต้นของรัฐสภา มีหน้าท่ีปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ 
ในกลุ่มงานเพื่อให้บริการสมาชิกรัฐสภา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนท่ัวไป ตามภารกิจที่ได้รับมอบจึงมีพันธกิจสําคัญ 
ในการสร้างบุคลากรในกลุ่มงาน ซ่ึงเป็นจุดบริการให้กับบุคคลนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีพฤติกรรม 
อันดีงาม อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐสภาให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคม 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักดีถึงภารกิจสําคัญนี้  
จึงได้มีมาตรการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับข้าราชการรัฐสภา และสร้างเสริมการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ
รัฐสภาให้อยู่ในกรอบของมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาด้วยการพัฒนา
คุณลักษณะภายในของตัวข้าราชการเอง คือ คุณธรรม ซ่ึงการพัฒนาคุณธรรมความดีในตัวข้าราชการให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติจนเกิดจริยธรรม มีพฤติกรรมดีงานอันพึงประสงค์ท่ีเป็นรูปธรรมน้ี จําเป็นต้องดําเนินการด้วยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของคนในหน่วยงาน ภายใต้การให้คําแนะนําการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอีกด้วย 
 ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยกําหนดค่านิยมพื้นฐาน ๔ ประการ คือ พอเพียง  
มีวินัย สุจริต และจิตอาสา พร้อมกับแนะนําวิธีการขับเคล่ือน ๓ วิธี คือ การนําหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือมาปฏิบัติ 
การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และการนําวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาสร้างสรรค์
สังคม 
 ด้วยเหตุน้ี สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานของรัฐ  
จึงกําหนดหลักสูตร “การสร้างเสริมจริยธรรมนําทีมงาน : สําหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน” เพื่อเป็นโครงการนําร่อง 
การขับเคล่ือนคุณธรรมของข้าราชการรัฐสภาท่ีมีการขยายผลไปถึงบุคลากรทุกคนในกลุ่มงาน อันจะเป็นแบบอย่างอันดีงาม
ของหน่วยงานของรัฐสภาให้กับภาคส่วนอื่น ๆ  
 ความสําเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานครั้งน้ี นอกจากผู้บริหารทุกระดับและ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังจะต้องสร้างกลไก หรือมาตรการ 
ในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเป็นข้าราชการท่ีดี และสามารถแสดงพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมท่ีเหมาะสมออกมาได้ โดยจะต้องเช่ือมโยงระบบหรือกลไกท่ีมีอยู่เดิม หรือท่ีจะสร้างขึ้นมาให้สอดคล้อง 
กับความเช่ือใจภายในของตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 

ขอบข่าย/ประเด็นสําคัญของการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเสริมจริยธรรมนําทีมงาน : สําหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน”  
 ๑. เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจริยธรรม 
  เป็นการทําความเข้าใจแนวคิดของการเรียนรู้ปฏิบัติงาน (Action Learning) ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม และการนําความคิดและหลักการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการบริหาร
ทีมงานท่ีรับผิดชอบภายใต้การให้คําแนะนําและช่วยเหลือจากกลุ่ม จนเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบแทน 
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะนําไปสู่การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ตามหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 ๒. การตระหนักถึงปัญหาเชิงจริยธรรม 
  เป็นการทําความเข้าใจกับปัญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในองค์กรจากการบริหารทีมงานและวิธีการ
พัฒนาจริยธรรมให้กับคนในหน่วยงาน โดยการศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ทราบว่า
ยังคงมีปัญหาเชิงจริยธรรมประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง ปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดผลอย่างไรกับการบริหารทีมงานท้ังทางตรง 
และทางอ้อม และผู้บังคับบัญชาจะต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรต่อการจัดการกับปัญหาเหล่าน้ี 
 ๓. การบริหารทีมงานเพื่อลดความเส่ียงเชิงจริยธรรม 
  เป็นการทําความเข้าใจกับวิธีการประเมินความเส่ียงทางจริยธรรมท่ีอาจเกิดขึ้นในทีมงานและศึกษาแนวทาง 
การบริหารทีมงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความประพฤติของบุคคล เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีมต้องเส่ียงต่อการประพฤติผิดทางวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้วยกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพของ Deming (P–D–C-A) 
 ๔. หลักการแนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
  เป็นการให้ความรู้ในทฤษฎีและหลักการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคลและทีมงาน เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม Rational – emotive – 
behavior Model เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ข้าราชการแต่ละคนแสดงออก อันจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสมได้ 
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 ๕. ร่วมคิดร่วมทําเพื่อสร้างสรรค์องค์กรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการร่วมแรง ร่วมคิดหาแนวทางท่ีจะสร้างพันธะสัญญาในการกําหนด 
หรือพัฒนากลไกกํากับดูแล และกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงาน รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของข้าราชการในทีมงานท่ีรับผิดชอบให้ดีย่ิงขึ้น 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการหลักสูตรจริยธรรมนําทีมงาน 
 มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คร้ังท่ี ๑ ตามหลักสูตร

จริยธรรมนําทีมงาน ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒  มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานในการกําหนดความดีของกลุ่มงาน และดําเนินการ

สร้างความดีตามท่ีกลุ่มงานได้กําหนด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓  มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานในการกําหนดความดีของกลุ่มงาน และดําเนินการ

สร้างความดีตามท่ีกลุ่มงานได้กําหนด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๔  มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานในการกําหนดความดีของกลุ่มงาน และดําเนินการ

สร้างความดีตามท่ีกลุ่มงานได้กําหนด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕  มีการเผยแพร่ความดีของกลุ่มงานผ่านทางส่ือต่าง ๆ ของสํานักงาน 

 มีการรายงานผลลัพธ์ของการดําเนินงานหลักสูตรดังกล่าวต่อเลขาธิการของแต่ละส่วนราชการ 
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดเป็นแผนการดําเนินงาน/หลักสูตร สําหรับ
ปีงบประมาณต่อไป 

หมายเหตุ 
 ๑. การกําหนดความดี หมายถึง การประชุมพูดคุยระหว่างผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน โดยใช้ความดีเข้ามาแก้ไข ซ่ึงจะมีการกําหนดวิธีการใช้ความดีดังกล่าวร่วมกัน
ภายในกลุ่มงาน 
 ๒. การสร้างความดี หมายถึง การกําหนดแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ ตามความดีท่ีแต่ละกลุ่มงานได้กําหนดไว้ 
 ๓. กลุ่มงาน หมายถึง กลุ่มงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

  ตัวชี้วัดท่ี ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 
    

 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าภาพหลัก      สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  
  สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
  สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
  สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานสนับสนุน  -  
 
คําอธิบาย  

ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นผู้รับบริการ เช่น สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกสภาท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอก 
มาดําเนินการ มีประเด็นการสํารวจ ดังนี้  

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
๓. ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  
๕. ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ  
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๖๕ 
๒ ร้อยละ ๗๐ 
๓ ร้อยละ ๗๕ 
๔ ร้อยละ ๘๐ 
๕ ร้อยละ ๘๕ 

 
 
 
 



- ๑๖๖ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 

น้ําหนักร้อยละ ๑๐  มิติที่ ๓ : มติิด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ  

ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความสําเร็จในการบรหิารงบประมาณ 

                                                                                  น้ําหนักร้อยละ ๕ 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก   สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)  
 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
 สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ  
 สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  
 สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักการพิมพ์  
 สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
หน่วยงานสนับสนุน  -  

คําอธิบาย  
ผลสําเร็จของการบริหารงบประมาณประจําปีพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณหรือ เงินงบประมาณ  
ท่ีไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้เบิกจ่ายได้ หรืออยู่ระหว่างการตกลงกับ
กระทรวงการคลัง เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมายตลอดจนงบบุคลากรท่ียังไม่มีการบรรจุหรือแต่งต้ัง และงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรรเพ่ือดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ให้ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณหรือข้อมูลจากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจําแนกตัวช้ีวัดย่อย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  

๑.๒๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

๖.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

๑.๒๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
       น้ําหนักร้อยละ ๒.๕ 



- ๑๖๗ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 
คําอธิบาย  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ 
ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลัง 
และงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ 
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
(รายจ่ายประจําไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีส่วนราชการจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งท่ีมีตัวตนและทรัพย์สิน
ท่ีไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีส่วนราชการอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืน 
ให้ส่วนราชการ และผู้รับไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย              
รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 
ตารางและสูตรการคํานวณ  
 
   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย 
  =       X ๑๐๐ 
   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่  ๖.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

 น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕  



- ๑๖๘ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 

คําอธิบาย  
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้  
ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลัง 
และงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐  
หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่าย
ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

สูตรการคํานวณ  
 
   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐  
  =       X ๑๐๐ 
   วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐  
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย  

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลัง 
และงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕



- ๑๖๙ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 
ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าภาพหลัก  กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน)   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  
หน่วยงานสนับสนุน  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  

สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม  
สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักการพิมพ์  สํานักนโยบายและแผน  
 

คําอธิบาย  
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้           
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ  

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

๑  การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในใช้เป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  
          • วัตถุประสงค์  
          • สายการบังคับบัญชา  
          • อํานาจหน้าท่ี  
          • ความรับผิดชอบ  
          • คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

๒  การจัดทําแผนการการตรวจสอบประจําปี ต้องจัดทํากระดาษทําการประเมินความเส่ียง โดยมีการนําข้อมูล
ของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นถึง  
          • ปัจจัยเส่ียงและเกณฑ์ความเส่ียงท่ีนํามาใช้  
          • การวิเคราะห์ความเส่ียง  
          • การจัดลําดับความเส่ียง  
          • พิจารณาคําร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยรับตรวจในการวางแผนการตรวจสอบ  
    ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมท้ัง เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง
การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๕๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒  ระดับความสําเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 
น้ําหนักร้อยละ ๒.๕ 



- ๑๗๐ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๓  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ประกอบด้วย  

          • วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  
          • ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
          • การจัดสรรทรัพยากร  
          • แผนการปฏิบัติงาน  
    ท้ังน้ี แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเร่ืองตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีวางไว้ ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ด้านการเ งินและการปฏิบั ติตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ  (อย่างน้อย  ๑ เรื่ อง )  การตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒ เร่ือง) ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๐ 

๔  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ 
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือการดําเนินงาน รวมท้ัง มีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือส่ังการให้หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะท่ีมีในรายงานฯ  
    ท้ังน้ี รายงานผลการตรวจสอบภายในยกเว้นการตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือส่ังการแล้ว ให้จัดส่งภายในเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๕ 
 
 

 

 มีการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นรายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 จัดทํารายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นพร้อมสรุปในภาพรวม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ    

เหตุผล  
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน 

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุมและกํากับดูแล 

การปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
อีกท้ังเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหน่ึงเพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๑ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ตัวช้ีวัดท่ี ๗  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และดําเนินงาน 
                ตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                                น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผู้รายงาน)  

 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
 สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม  
 สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  สํานักกฎหมาย   
 สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักการพิมพ์  
 สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานสนับสนุน     –  
คําอธิบาย  

 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

 การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายถึง  
การท่ีส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้แล้วเสร็จครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

เกณฑ์การให้คะแนน  
กําหนดเป็นระบบข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕     

 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

โดยท่ี  

เงื่อนไข  
๑. การดําเนินการในระดับคะแนนท่ี ๑, ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
๒. การดําเนินการในระดับคะแนนท่ี ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๓. ในกรณีท่ีผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 

ได้ตาม  เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลผลิต  ผลลัพธ์ ท่ีแสดงถึงผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้น  (productivity)  อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มีข้อมูลการเงินท่ีนําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และ 

ส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ       
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ  

 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าวจะต้องมีแผน 
ท่ีเกี่ยวกับการประหยัดในเรื่องดังน้ี 
 - กระดาษ  
 - หมึกพิมพ์  
 - นํ้ามัน  
 - ไฟฟ้า  
 - นํ้าประปา  

 ท้ังน้ี ให้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ของต้นทุนของเร่ืองดังกล่าวในปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายในการประหยัดในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังกําหนดหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ขององค์กร และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

๓  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่ามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

๔  ดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
๕  การประหยัดโดยเฉล่ียในเรื่องต่าง ๆ ตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ, หมึกพิมพ,์ นํ้ามัน, ไฟฟ้า 

และน้ําประปา) โดย 
 - ผลการประหยัดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕ คะแนน 
 - ผลการประหยัดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน 
 - ผลการประหยัดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 
 - ผลการประหยัดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน 
 - ผลการประหยัดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕ คะแนน 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 



- ๑๗๓ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ตัวช้ีวัดท่ี ๘  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                                น้ําหนักร้อยละ ๕ 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร     น้ําหนักร้อยละ ๑๐  

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าภาพหลัก สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ผู้รายงาน) 
  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักการคลังและงบประมาณ 

หน่วยงานสนับสนุน     –  

คําอธิบาย 
ตามท่ีสํานักสารสนเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของแต่ละส่วนราชการโดยยึดโยงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นแผนท่ีใช้ร่วมกัน โดยหน่วยงานด้านเทคโนโลยีฯ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท้ัง ๒ หน่วย 
ต่างมีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและแผนปฏิบัติราชการของตนเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือน 
การดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา โดยมีเป้าหมายประสงค์ร่วมกันประการหนึ่ง  
คือ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) 
ของรัฐสภาท่ีจะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันรัฐสภาให้บรรลุเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Smart Parliament 

ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาท้ังสองส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างสํานัก 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับปริมาณงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยวางแผนกรอบอัตรากําลังคน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เพียงพอและเหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานฯ  
มีการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามสมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ 
(Professional Competency) ตามตําแหน่งงาน โดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  
เพื่อให้บุคลากรของแต่ละสํานักงานฯ ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้าน ICT และได้แลกเปล่ียนแนวคิด ประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก สามารถปรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการทํางานของสํานักงาน 
ได้อย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากมีการพัฒนาระบบงานใหม่ๆ และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังมีความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทั้งสองหน่วยงานยังประสบปัญหาด้านการพัฒนาระบบงานท่ีไม่ทันต่อความต้องการ
ใช้งาน และปัญหาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน ในด้านอายุ การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ 
โดยเฉพาะตัวสมาชิกรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภา จําเป็นท่ีจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้มีการพิจารณากําหนดกรอบตัวช้ีวัด เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๗๔ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

ตัวชี้วัดที่ ๙  ร้อยละความสําเร็จในการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
 ด้านภาษาสําหรับการปฏบิตัิงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน   

                                                                             น้ําหนักร้อยละ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร 

๒  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๑๐๐ 
๕  มีการติดตามการนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปสู่การปฏิบัติและมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ 

 

 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 
  เจ้าภาพหลัก    สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง 
     สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ 
     สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ 
     สํานักกฎหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
     สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ์  

สํานักนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การให้คะแนน     

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร มีความรู้ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๖๕ 
๒ ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร มีความรู้ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๗๐ 
๓ ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร มีความรู้ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๗๕ 
๔ ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร มีความรู้ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
๕ ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร มีความรู้ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๕  
 



- ๑๗๕ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

เกณฑ์คํานวณน้ําหนัก 
 นํ้าหนักคะแนนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรใน ๑ คะแนน แบ่งออกเป็น 
 ๑. นํ้าหนักคะแนนหลักสูตร “ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ” ๐.๕ คะแนน 
 ๒. นํ้าหนักคะแนนหลักสูตร “ภาษาอินโดนีเซีย” ๐.๒๕ คะแนน 
 ๓. นํ้าหนักคะแนนหลักสูตร “ภาษาเวียดนาม” ๐.๒๕ คะแนน 
คําอธิบาย 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนมาต้ังแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กําหนดเป็นแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และแผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา จํานวน ๓ ภาษา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาอินโดนีเซีย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ๓ ภาษา 
ดังน้ี 
 ๑. หลักสูตร "ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (Intensive English Language course 
for Supporting Legislative Work)” โดยมีจํานวนและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ 

   - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate ขึ้นไป ผู้สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Proficiency Test) ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  
โดยการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

   - กลุ่มเป้าหมายคือ จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑๐ คน 
 ๒. หลักสูตร “ภาษาอินโดนีเซีย” กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒๐ คน  
      ๓. หลักสูตร “ภาษาเวียดนาม” กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒๐ คน  
 ท้ังน้ี จํานวนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะนํามาประเมิน จะพิจารณาจากจํานวนผู้เข้ารับการอบรมจริง 
ระยะเวลาการฝึกอบรม  
 - ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐    
 - ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ ๓๐ ช่ัวโมง    
สถานที่ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
เนื้อหาการอบรม วิธีการดําเนินการ และวิธีการประเมินของแต่ละหลักสูตร  
 ๑. หลักสูตร “ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ”     
     ขอบข่ายเน้ือหาเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับสูงข้ึน เพื่อให้มีทักษะการพูดในท่ีสาธารณะและทักษะการนําเสนอ (Public Speaking and 
Presentation Skills) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
     ๑.๑ ภาคทฤษฎี ๑๐ ช่ัวโมง เน้ือหาหลักสูตร อาทิเช่น 
  ๑.๑.๑ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง (Advanced English Grammar) 
  ๑.๑.๒ การพูดในท่ีสาธารณะและทักษะการนําเสนอ (Public Speaking and Presentation Skills)  
   - ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารระดับสากล (Public Speaking and Presentation Skills) 
   - ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในท่ีสาธารณะ (English for International Communication) 
 
 
 



- ๑๗๖ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผูร้ับผิดชอบ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

     ๑.๒ ภาคปฏิบัติ ๒๐ ช่ัวโมง อาทิเช่น  
              - การนําเสนอเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา (Talking about the National  
                                      Legislative Assembly/the Senate) กระบวนการตราพระราชบัญญัติ   
   - อํานาจหน้าท่ีและภารกิจของสํานักท่ีสังกัด 
    ๑.๓ การศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
    ๑.๔ การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   - การทดสอบทักษะการพูด (Speaking Skill)  ๗๐ คะแนน 
   - การทดสอบทักษะการเขียน (Writing Skill)  ๓๐ คะแนน  
 
วิธีการประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 การประเมิน สัดส่วนคะแนน 
๑ การประเมินการเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ร้อยละ ๕๐ 
๒ การประเมินภายหลังการเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๓๐ 
๓ การประเมินจากการนําไปใช้ปฏิบัติงานจริง ร้อยละ ๒๐ 

 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้รับการฝึกอบรมคนใดไม่มีการนําไปใช้ปฏิบัติจริง ให้นําสัดส่วนคะแนนดังกล่าว (ร้อยละ ๒๐)  
 ไปรวมกับการประเมินภายหลังการเข้ารับการอบรม (ร้อยละ ๓๐) เป็น ร้อยละ ๕๐ แทน 
 ๒. หลักสูตร “ภาษาอินโดนีเซีย” และ หลักสูตร “ภาษาเวียดนาม”  
     ๒.๑ การบรรยาย 

    - เป็นเนื้อหาระดับต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย และ 
ประเทศเวียดนาม เช่น การออกเสียง คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน และการสร้างรูป   
ประโยคในการส่ือสาร  

     ๒.๒ การฝึกปฏิบัติ   
   - การฝึกทักษะการพูดของภาษาประเทศอินโดนีเซีย และภาษาประเทศเวียดนาม 
     ๒.๓ การทดสอบความรู้โดยการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-Test/Post-Test) 
 

******************************************* 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการทีด่ํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๘ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งการรับผิดชอบด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายในองค์กรหรือด าเนินการร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีประเภทของงานครอบคลุมลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ผลงานตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
๒. ผลงานตามพันธกิจหลักขององค์กร 
๓. ผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ผลงานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
๕. ผลงานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

ค าจ ากัดความ 

- การปฏิบัติงานตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก 
และมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 - การปฏิบัติงานตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับ 
พันธกิจขององค์กรคือ งานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญ งานสนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้าง 
ความเช่ือมั่นและมีบทบาทน าในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ งานส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 
มีความปรองดองสมานฉันท์สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง  
(ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) งานสนับสนุนและส่งเสริมงานด้ านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
งานพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ  งานพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) งานด้านบริหารด้านอ านวยการ  
และด้านบริการสาธารณะ 
 - การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย  หมายถึง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนหรือ 
ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

๑. พัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพด้านนิติบัญญัติ 
๒. สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและมีบทบาทน าในเวทีประชาคมอาเซียนและ

รัฐสภาระหว่างประเทศ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการปฏิรูป

ประเทศไทยให้ยั่งยืน 
 
๔. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament  



- ๑๗๙ - 
 

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๕. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
๖. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรในแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ๑. การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 ๓. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารให้ก้าวหน้าและทนัสมัย 
 ๔. การประชาสมัพันธ์และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร 
 ๕. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความเป็นเลิศ 
 ๖. การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือท้ังในและตา่งประเทศ 

 - การปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (การมีส่วนร่วม หมายถึง
ผู้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการตัดสินใจ 
การประชุมต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดระดับองค์กรที่เป็นผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบต่อองค์กร 
 - การปฏิบัติงานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมอบหมายและหรือให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติซึ่งผลผลิตและผลลัพธ์
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

โดยให้แตล่ะส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการดังนี ้
 ๑) ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา 
 ๒) ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง  
ที่ปรึกษาเสนอเลขาธิการเห็นชอบแล้วแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาได้รับทราบภายในวันที่
๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 ๓) ให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาก าหนดแผนงานหรือแนวทางการการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับหมอบหมาย
ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ๔) ให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารายงานผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ต่อคณะกรรมการในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือนเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อเสนอแนะ  
ในปฏิบัติราชการ 
 ๕) ให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารวบรวมผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา 
 ๖) ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง  
ที่ปรึกษารอบ ๑๒ เดือน แล้วเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อเลขาธิการเห็นชอบก่อนเสนอ  
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภาเพื่อพิจารณาและจะได้น าผลการประเมิน  
การปฏิบัติราชการดังกล่าวไปค านวณการจัดสรรเงินรางวัลของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาต่อไป 

******************************************* 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

สํานกัผูร้ับผดิชอบตวัชีว้ัดเจ้าภาพหลัก (ผูร้ายงาน) 
และผู้ประสานงานตวัชี้วดัของสํานกันโยบายและแผน 

ตามกรอบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ 
ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 



- ๑๘๒ -

เจ้าภาพหลัก ผู้ประสานงาน
(ผู้รายงาน) (สํานักนโยบายและแผน)

ตัวช้ีวัดที่ ๑

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของการติดตาม
การออกกฎหมายลําดับรอง

สํานักกฎหมาย
๑. น.ส. วลัยภรณ์ พงษ์วิพันธุ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๓
๒. น.ส. ศศิพรรณ พวงพันธ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘
๓. นางเกตุจลินท์ วลัยจํานงค์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖
๔. น.ส. อวิการัตน์ นิยมไทย
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นางชรัญญา ประสิทธินาวา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓
๒. นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการ
ต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการ

สํานักกรรมาธิการ ๒
นายดิเรก จันทร์อินทร์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นางชรัญญา ประสิทธินาวา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓
๒. นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับ
ใช้กฎหมายและการสนับสนุนกระบวนการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีถูกต้อง    
ตามมติของคณะกรรมาธิการ

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒.๑ ร้อยละความถูกต้องของการจัดทํารายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการ

สํานักกรรมาธิการ ๑
๑. น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๒
๒. นายเอกชัย บุดสีนนท์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๔
๓. นายรัฐพงษ์ ประหา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๖

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุน
กระบวนการตราพระราชบัญญัติและ
กระบวนการควบคุมการบริหารราชการ

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุน
กระบวนการตราพระราชบัญญัติ

สํานักการประชุม
๑. น.ส. ฐิติมา เฉิดโฉม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๘
๒. น.ส. ฐิติมา ประเสริฐ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๒

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. นางชรัญญา ประสิทธินาวา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓
๒. นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒

สํานักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) และผู้ประสานงานตัวชี้วัดสํานักนโยบายและแผน
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
นายธัชชัย  แก้ววารี
โทร. ๐ ๒๘๓๑ -๙๓๗๕



- ๑๘๓ -

เจ้าภาพหลัก ผู้ประสานงาน
(ผู้รายงาน) (สํานักนโยบายและแผน)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

สํานักการต่างประเทศ
๑. นายสนั่น ศิริบูรณ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๘
๒. น.ส.วรรณภัสสร์ ไชยเทพ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๘

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการนําระบบ ICT 
มาประยุกต์ใช้สําหรับบริหารจัดการเอกสาร  
 การประชุมเพื่อการลดการใช้กระดาษ

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑.๔ ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา 
Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
การติดตามกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

สํานักวิชาการ
๑. นายปิยชาติ ศิลปสุวรรณ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖
๒. นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
 Digital Parliament

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร
๑. นายสมชาย ชยัเชษฐ์ดํารงกุล
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๐
๒. น.ส. พันธกานต์ วุฒิอัครวัฒน์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. น.ส. น้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค
๒. น.ส. ณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๗

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ Digital Parliament    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑.๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการติดตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

สํานักการประชุม
๑. นายทรงวุฒิ ศรีธรรม
๒. น.ส. พัชรี สุชาติพงค์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๘

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
น.ส. วรรณวิภา เลิศปัญญาพร
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
น.ส. นาตยา พ่วงพูล
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. นายธัชชัย แก้ววารี
๒. น.ส. ศุทรา สิรภัทรนันทกร
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕



- ๑๘๔ -

เจ้าภาพหลัก ผู้ประสานงาน
(ผู้รายงาน) (สํานักนโยบายและแผน)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๓

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุน การสร้างเสริมจริยธรรมในองค์กร

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
น.ส. จารุวรรณ ชินเขว้า
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๙

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
น.ส. วรรณวิภา เลิศปัญญาพร
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. น.ส. นุตยา ลิขิตหัตถศิลป

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔
๒. น.ส. สุภารัตน์ มาตสวิง
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม 

สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
น.ส. พิกุล ห้อยดอกหอม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๙

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางนันทิญาพร สัมพันธ์ทวีกิจ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. นายถาวร แสงสาคร

๒. นายภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลเุป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของส่วนราชการ

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. น.ส. นุตยา ลิขิตหัตถศิลป

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔
๒. นางรัตนา ชัชวาลรัตน์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

ร้อยละความสําเร็จในการสร้างเครือข่าย
ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

สํานักการต่างประเทศ
๑. นางนภัสสร จินตวิโรจน์ ชั้นประดับ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๕
๒. นายเรวัต วรรณนุรักษ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๘

ร้อยละความสําเร็จของการบูรณา
การฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

สํานักภาษาต่างประเทศ
๑. นางสุวรรณี หุตายน
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๐
๒. น.ส. สรวงกนก สระบัว
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๐๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗

สํานักกํากับและตรวจสอบ
๑. น.ส.จินดา กองแก้ว
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๘๓๓๘
๒. นายวราวุธ ศุภลักษณ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๙

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
น.ส. ทัศนวรรณ พัฒน์คุ้ม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
น.ส. นาตยา พ่วงพูล
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓



- ๑๘๕ -

เจ้าภาพหลัก ผู้ประสานงาน
(ผู้รายงาน) (สํานักนโยบายและแผน)

ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑.๑

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑.๒

ตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้าน
ภาษาสําหรับการปฏิบัติงานร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน

สํานักภาษาต่างประเทศ
๑. นางสุวรรณี หุตายน
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๐
๒. น.ส. สรวงกนก สระบัว
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๐๒

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๑. น.ส. สุภารัตน์ มาตสวิง
๒. น.ส. ศุทรา สิรภัทรนันทกร
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต และดําเนินงาน
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สํานักการคลังและงบประมาณ
๑. น.ส. ศิริพร สมบัติศิริ
๒. น.ส. รัชนีกร รัตนวิวัฒนกุล
๓. นายสิริชัย เจริญศิลาวาทย์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๕

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. นายถาวร แสงสาคร
๒. น.ส. น้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร
๑. น.ส. สุดารัตน์ ใจอุดม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๘๒๗๑
๒. น.ส. พันธกานต์ วุฒิอัครวัฒน์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๘๒๗๑

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สํานักการคลังและงบประมาณ
๑. น.ส. ยุวนิตย์ ไมเด็น
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙
๒. นายธวัช ตุ่นคํา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๓๗
๓. น.ส.เสาวนี บุญเลื่อน
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๐
๔. นายสุริยา ชมสวัสดิ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๐

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
น.ส. ณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑. น.ส. น้ําทิพย์ พุฒพิมล
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๗ - ๒๐

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑. น.ส. น้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค
๒. น.ส. ณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
น.ส. ณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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- ๑๙๗ -

 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 45.00 4.8479
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม 30.00 4.7719
    ยุทธศาสตร์
    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 16.00 4.6710
         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 8.00 4.6181
                 มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
                 บัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม)
                 1.1.1.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.1463
                           สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น
                           มืออาชีพการบริหารจัดการด้าน
                           ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
                           นิติบัญญัติ
                 1.1.1.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ ร้อยละ 3.00 75 80 85 90 95 99.7200 5.0000 0.1500
                           ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
                           ในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
                           บัญญัติ
                 1.1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 83.3000 3.6600 0.0732
                           สภาและคณะกรรมาธิการต่อการ
                           ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม
                           มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
        1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 8.00 4.7231
                มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
                บัญญัติ (ด้านวิชาการ)
                1.1.2.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.1463
                          สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น
                          มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
                         กระบวนการนิติบัญญัติ
              1.1.2.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน ร้อยละ 3.00 75 80 85 90 95 100.0000 5.0000 0.1500
                        ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ
                        สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
              1.1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 85.4000 4.0800 0.0816
                        วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการ
                        ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น
                        มืออาชีพด้านวิชาการ
   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนา 5.00 5.0000
         ข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
         เลขาธิการวุฒิสภา

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก4 5 ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่

ได้
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         1.2.1 ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 98.2000 5.0000 0.1000
                 (ปี พ.ศ. 2555) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 และการส่ือสารประสานงานกับหน่วยงาน
                 เจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพ่ือกําหนดกรอบ
                 ข้อมูลที่จะต้องนําเข้าระบบในแต่ละรายการ
                 ข้อมูล
         1.2.2 ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา ร้อยละ 2.00 40 50 60 70 80 94.9653 5.0000 0.1000
                 ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะที่ 3
                 (พ.ศ. 2555-2557)
         1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 93.1300 5.0000 0.0500
  1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐาน 5.00 5.0000
       ข้อมูลด้านต่างประเทศ
       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 83.5300 5.0000 0.1000
               ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ 
               พ.ศ. 2555
       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ ร้อยละ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000
               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 90.0000 5.0000 0.0500
               ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
               ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ
  1.4 ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ 4.00 4.6070
       เชิงรุกวุฒิสภา
       1.4.1 ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่ม ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 86.0652 4.2130 0.0843
               เป้าหมายในบทบาท และหน้าที่ของวุฒิสภาใน
               การดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของ
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
       1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 85.2400 5.0000 0.0500
               ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา
       1.4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและ ร้อยละ 1.00 50 55 60 65 70 84.7200 5.0000 0.0500
               ความเช่ือมั่นในบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภา
2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 15.00 5.0000
   ปฏิบัติราชการ
   2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ระดับ 8.00 1 2 3 4 5 100.0000 5.0000 0.4000
        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (6 KPIs)
   2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 100.0000 5.0000 0.3500
        โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
        ราชการประจําปีของส่วนราชการ
  มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 17.00 4.7719
  3 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
     มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
     ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล ระดับ 7.00 1 2 3 4 5 4.9247 4.9247 0.3447
     จริยธรรมข้าราชการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
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  5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.6500 4.3300 0.2165
  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 13.00 4.9231
  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 8.00 5.0000
     6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน ระดับ 4.00 85 87.5 90 92.5 95 98.6800 5.0000 0.2000
          ภาพรวม
     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400
     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
     ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 25.00 4.4366
  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 25.00 4.4366
     จัดการภาครัฐ (PMQA)
     8.1 ความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 8.00 4.1333
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 5
          และหมวด 6)
          หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 86.0000 3.6000 0.1440
          หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 96.6700 4.6667 0.1867
    8.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักใน 4.5231
         การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์
         การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
         การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 15.00
         8.2.1 RM 1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ ร้อยละ 2.00 65 70 75 80 85 71.8200 2.3640 0.0473
                           มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร
        8.2.2 RM 2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของความ ร้อยละ 2.00 5 10 15 20 25 85.0000 5.0000 0.1000
                          เส่ียงที่ลดลงจากการดําเนินการตาม
                          แผนบริหารความเส่ียง
       8.2.3 RM 3.1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 82.8000 5.0000 0.0500
                           กิจกรรมที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้
                           ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
      8.2.4 RM 3.2 : ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 91.3000 5.0000 0.0500
                          การให้บริการ
      8.2.5 RM 4.1 : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.0500
                          และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน
                          ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็น
                          ยุทธศาสตร์
      8.2.6 RM 4.2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 99.9067 5.0000 0.1000
                          จากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ
                          ตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย
                          3 องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
                          องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุมิติ
                          ที่ 1

3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2
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      8.2.7 RM 5.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 97.4600 5.0000 0.0500
                          ขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
                          (Competency Level)
      8.2.8 RM 5.2 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้าง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 70.8000 3.1600 0.0316
                          ความผาสุกของบุคลากร
      8.2.9 RM 5.3 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000
                          ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
                          (Performance Management 
                           System : PMS)
     8.2.10 RM 6.1 : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการ กระบวนการ 1.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.0500
                           ปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีข้ึน
     8.2.11 RM 6.2 : ร้อยละความสําเร็จของการรักษา
                           มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1.00 4.9592 0.0496
    8.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วย ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000
         ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
         จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

100 4.7419

 ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2555

4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงาน

1 2 3
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 50.00 4.9900
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
    ตามยุทธศาสตร์
    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านขีดสมรรถนะ
                เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร
                จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน
                กระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ
                เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ
                ในการสนับสนุนการะบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
                มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
                กระบวนการนิติบัญญัติ
                1.1.3.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด
                         สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น
                         มืออาชีพของสายงานสนับสนุน
                         ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
                1.1.3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
                         มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
                         สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
                         นิติบัญญัติ
        1.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
               ตามญัตติและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
               ก่อนการประชุมวุฒิสภา
               1.1.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม
                        การดําเนินการตามญัตติ
               1.1.4.2 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม
                         การดําเนินการตามขอ้ปรึกษาหารือ
                         ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุม
                         วุฒิสภา
   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูล
        เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
        เลขาธิการวุฒิสภา
        1.2.1 ร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.3000 4.9000 0.0980
        1.2.2 ระดับความถ่ีในการใช้บริการทางเว็บไซด์
               (Page View)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

35.00 4.9857

18.00

4.00

4.00

4.00

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

70 75 80 85 90 98.7400

75 80 85 90 100.0000

5.0000

5.0000 0.2000

1 2 3 4 5

4 5

2.00

5.0000 0.2000

5.0000 0.2000

70

ระดับ

0.30005.0000

5.0000 0.1000

0.10005.00005.0000

5.0000

6.00ร้อยละ 

2.00ระดับ 1 2 3

ระดับ 3.00

ระดับ 3.00 30 40 50 60 70 86.1000 5.0000 0.1500

0.15005.0000100.00007060504030

ร้อยละ 304,000  314,000  324,000  5.0000 0.0500

4.9667

1.00

6.00

334,000  344,000  412,261     
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       1.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
               ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
               สารสนเทศฯ ระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)
       1.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 95.2699 5.0000 0.0500
  1.3 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้
       ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ
               ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ 
               พ.ศ. 2556
       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
               ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ
               ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ
       1.3.4 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
               ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอ่ืน
               ในสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา
  1.4 ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย
        และการมีส่วนร่วมของประชาชน
       1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา
               นักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือ
               เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
               อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริม
               การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
       1.4.2 จํานวนเครือข่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
               ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้ดําเนินการ
               ขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํา
               นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย 30 คน
               ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่
       1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายใหม่
               เสนอเข้ารับการพิจารณา
2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
   ปฏิบัติราชการ
   2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
        2.1.1 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานในด้าน
                นิติบัญญัติ (จํานวน 60 เรื่อง)
                (เป้าหมาย 251 เรื่อง)
        2.1.2 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานของ
                คณะกรรมาธิการ (จํานวน 2,480 เรื่อง)
                (เป้าหมาย 4,721 เรื่อง)
        2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
                ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ร้อยละ 

ร้อยละ 60 65 70

90ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

4.9500

65 70

75 88.98 5.0000 0.0500

0.10005.0000100.00100

75 80 91.49 4.9000 0.0490

0.09804.900094.5070656055502.00

1.00

2.00 807060

60

1.00

6.00

2.00

80

60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

4

4

61.00

2.00

2.00

5.00

จํานวน

เครือข่าย

จํานวน

5.0000

8 12 16 20 41 5.0000 0.1000

6 8 10 12

9 12 15 18

12 5.0000 0.1000

27 5.0000 0.0500

15.00 5.0000

1.3333

8.00 5.00005.0000

100908070

0.4000

60

ร้อยละ 1.3333 70 75 80

ร้อยละ 

90 100 5.0000 0.008385

0.00835.0000100

ร้อยละ 0.00835.000095.990090858075701.3333
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       2.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
               ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
               ตามที่กําหนด
       2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา
               มีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
       2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการ
               ให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               (Down time) จํานวน 48 ช่ัวโมงต่อปี
  2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
        โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
        ราชการประจําปีของส่วนราชการ
  มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 20 4.7375
  3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์
     มาตรฐานความโปร่งใส
  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล
     จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
  5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 7.00 70 75 80 85 90 86.2500 4.2500 0.2975
  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15 4.9437
  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9155
     6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
           ในภาพรวม
           6.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
                   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
           6.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
                   6 เดือนแรก
           6.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน
           6.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
                   เงินงบประมาณตามแผน
     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
     การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 15 4.9667
  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
     จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพ
     การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL)
     8.1 ความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์
          คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
          (Certified FL) (หมวด 1-7) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.3500

0.00835.0000

5.000093.5300

4444

8580

46

0.00835.000099.26858075

52

657.00

1.3333

1.3333

48

7570

50

0.00835.000098.7080706560551.3333

7.00

3216.00

7065

ระดับ

ระดับ 1 2 3 4

4

5 5.0000 5.0000 0.3500

0.30005.00005.00005

5.0000

4.9667

10.00 1 5

15.00

ไม่ผ่าน (1) 
/ผ่าน (5)

5.0000 0.5000

0.24164.83105.00

ร้อยละ

ร้อยละ

74

46.46

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ 0.25005.00005.0000543215.00

1.00

1.00

1.00

2.00 72

44.02

91

0.0500

76 78 80 89.5400 5.0000 0.1000

93 94 95 99.3200 5.0000

48.91 51.36 53.80 91.8100 5.0000

0.0500

91 92 93 94 95 94.1550 4.1550 0.0416

92
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      8.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
            ผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
            จัดการภาครัฐ (Application Report)

นํ้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนท่ีได้ 4.9291

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2557

4.9000 4.9000 0.2450

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4

ร้อยละ 5.0000 1 2 3

5

5

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

4
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 50.00 4.9700
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
    ตามยุทธศาสตร์
    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีความ
                เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ
                นิติบัญญัติ
         1.1.2 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อม
                 เพื่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
                 กระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น
                 มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
                 กระบวนการนิติบัญญัติ
                 1.1.3.1 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
                            การปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
                            ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
                 1.1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน
                            ตามมาตรฐานของสายงานสนับสนุน
                            ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
        1.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
               ตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
               ก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม
               1.1.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม
                        การดําเนินการตามญัตติ
               1.1.4.2 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม
                         การดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือ
                         ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุม
                         วุฒิสภา
               1.1.4.3 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.00 5.0000 0.1000
                          กระทู้ถาม
   1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
         สารสนเทศและการส่ือสารของวุฒิสภา
    1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความ ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.9000 4.9000 0.2940
          พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    1.4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย 5.00 5.0000 0.2500
          และการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.0000 0.3000

5.0000 0.1000

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000

5.0000 0.1000

ร้อยละ 2.00 65.0 67.5 70.0 72.5 75.0 100.00

5.0000 0.3000

ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.00

5.0000 0.1000

6.00

4.9000 0.0980

ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 90.9800

4.9500 0.1980

ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 99.9300

5.0000 0.2000

4.00

5.0000 0.2000

ระดับ 4.00 1 2 3 4

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

5 5.0000

18.00 4.9889

ร้อยละ 4.00 70 75 80

1 2 3

90 99.6600

4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

85

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

35.00 4.9771

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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          1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา จํานวน 2.00 30 35 40 45 50
                  นักประชาธิปไตยวุฒิสภา ในปี 2556-2557
                  จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
                  อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริมการ
                  มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
          1.4.2 จํานวนเครือข่ายต้ังแต่ปีงบประมาณ เครือข่าย 1.00 4 6 8 10 12 12.0000 5.0000 0.0500
                  พ.ศ. 2556 ย้อนหลังลงไป ที่ได้รับการ
                  สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้ดําเนินการขยาย
                  ผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํานักประชา
                  ธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย 30 คน 
                  ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่
           1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือข่ายใหม่
                  ตามข้อ 1.4.2 เสนอสํานักงานเลขาธิการ
                  วุฒิสภาเพ่ือทราบ
2  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 15.00 4.9533
    ปฏิบัติราชการ
    2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ระดับ 8.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.4000
         ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
         2.1.1 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานในด้าน ร้อยละ 1.3333 60 70 80 90 100 298.33 5.0000 0.0083
                 นิติบัญญัติแห่งชาติ (จํานวน 60 เรื่อง)
                 (จํานวน 179 เรื่อง)
         2.1.2 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานของคณะ ร้อยละ 1.3333 70 75 80 85 90 99.48 5.0000 0.0083
                 กรรมาธิการ (จํานวน 2,500 ครั้ง)
                 (จํานวน 2,487 ครั้ง)
         2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม ร้อยละ 1.3333 75 80 85 90 95 99.36 5.0000 0.0083
                 แผนพัฒนาบุคลากร
         2.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ ร้อยละ 1.3333 75 80 85 90 95 96.7 5.0000 0.0083
                 การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
                 ตามที่กําหนด
         2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 1.3333 70 75 80 85 90 90 5.0000 0.0083
                 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบัติ
                 ราชการ
         2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการให้บริการ ร้อยละ 1.3333 40 38 36 34 32 1 5.0000 0.0083
                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 (Down time) จํานวน 36 ช่ัวโมงต่อปี
    2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 97.78 4.9000 0.3430
         ของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฎิบัติ (100%)
         ราชการประจําปีของส่วนราชการ
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20.00 4.8250
3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000
    เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล ระดับ 7.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3500
    จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 82.5000 4.5000 0.3150

24 32.0000จํานวน 2.00 16 18 20 22

3 4 5

5.0000 0.1000

52.0000 5.0000 0.1000
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มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15.00 4.9667
6  ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9500
    6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5.00 5.0000 0.2500
         ในภาพรวม
         6.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.50 70 73 76 79 82 98.2600 5.0000 0.1250
                 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
         6.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.50 87 89 91 93 95 98.7400 5.0000 0.1250
                เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
    6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.9000 4.9000 0.2450
7  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
    ผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
    การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 15.00 4.0000
8  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 15.00 4.0000
    ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
    (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กร
          อย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
          (หมวด 1-6) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
          ภาครัฐ
     8.2 ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ
          (หมวด7) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
          ภาครัฐ

100 4.7950

 ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2557

4.0000 4.0000 0.2000
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 60.00 4.7167
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 48.00 4.6458
    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตรา ร้อยละ 

พระราชบัญญัติ (จํานวนเข้า 156 ฉบับ จํานวนออก 128 ฉบับ)
   1.2 ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของวุฒิสภา
1.2.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(พ.ศ. 2557 - 2559) ในภาพรวม
1.2.1.1 จํานวนช่องทางเข้าถึงของภาคประชาสังคม

(3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สนง., Facebook,
Senate Channel)

1.2.1.2 จํานวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย 1 หน่วยงาน
ได้แก่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
ระบบ Web service of e-book 2 หน่วยงาน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์)

1.2.1.3 จํานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภายในองค์กร ได้แก่ ระบบลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต, พจนานุกรม
อิเล็คทรอนิกส์ศัพท์, สํานวนรัฐธรรมนูญ
(Lexitron) และ Web service of e-book XML)

1.2.1.4 จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ (ได้แก่ ระบบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,
ระบบประมวลผลการแสดงตนเพื่อลงมติในการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และฐานข้อมูล
รายงานการพิจารณาศึกษาของกรรมาธิการ)

1.2.1.5 ร้อยละของความครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.1.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4

0.3158

0.1579

จํานวน 0.50 1 2

5

3

332 3.00000.50จํานวน 21

332210.50จํานวน

1.05261009590858020.00 5.0000

3.00



- ๒๐๙ -

    1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน

ประชาคมอาเซียน (เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558)
1.3.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3.2.1 ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ด้านต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง

1.3.2.2 ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมลูในฐานข้อมูล ASEAN
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.3.2.3 ร้อยละของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

1.3.2.4 ร้อยละของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

1.3.2.5 จํานวนฐานข้อมูลรัฐสภาไทยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ
อาเซียน)

1.3.2.6 จํานวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (จํานวน 12 คร้ัง)

1.3.2.7 จํานวนเครือข่ายการประสานงานระหว่างสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับประเทศสมาชิกอาเซียน
(3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, กัมพูชา 
และอินโดนีเซีย)

    1.4 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเครือข่าย
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.4.1 จํานวนเครือข่ายท่ีผ่านมาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ได้ดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายฯ อย่างน้อย
50 คน ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่

1.4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเครือข่ายใหม่ ตามข้อ 1.4.1
นาํเสนอสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ี
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

12.00 3.5833

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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2  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 12.00 5.0000
    2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
         ประจําปีของส่วนราชการ
         2.1.1 ร้อยละของการสนับสนุนการทํางานด้านนิติบัญญัติ
                 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ) (เป้าหมาย 60 เร่ือง) 
                 (464 เร่ือง)
         2.1.2 ร้อยละของการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการ
                 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ) (เป้าหมาย 2,520 เร่ือง)
                 (3,879 เร่ือง)
         2.1.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
                 บุคลากร (แผนปฏิบัติราชการฯ)
         2.1.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาตามแผนพัฒนา
                 บุคลากรมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด (แผนปฏิบัติราชการ)
         2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
                 ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการ)
         2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการให้บริการของ
                 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Down time) 
                 (แผนปฏิบัติราชการ) จํานวน 36 ช่ัวโมงต่อปี
    2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
         ท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฎิบัติราชการประจําปี
         ของส่วนราชการ
มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 15 4.2500 0.8500
3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
    ความโปร่งใส
4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
    ข้าราชการรัฐสภา
5  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
    ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
6  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 5.00 70 65 75 80 85 81.2500 4.2500 0.2237
มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10.00 5.0000
7 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 5.00 5.0000
    7.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.50 5.0000 0.1316

7.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

7.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

    7.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1316
8  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตามกําหนดเวลา

5.0000 0.0526

5.0000 0.3158

1.00 60 70 80 90 100 773.33

5.0000 0.0526

ร้อยละ

6.00

97.0000 5.0000 0.0526

1.00 75 80 85 90 95 98.0900

90 153.93 5.0000 0.0526

1.00 75 80 85 90 95

5.0000 0.3158

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

1.00 70 75 80 85

65 70 75 80 85 94.3600
(100 %)

36 34 32 0.0000 5.0000 0.0526

80 85 90 96.0000 5.0000 0.0526ร้อยละ

ชั่วโมง

ร้อยละ

1.00 70 75

1.00 40 38

6.00

0.2368

ไม่นํานํ้าหนักตัวชี้วัดท่ี ๕ มาคิดคํานวณ เน่ืองจากสํานักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถแจ้งคะแนนผลประเมิน

4 5 5.0000 5.0000 0.2632

3 4 5 4.5000 4.5000

ระดับ

ระดับ

5.00 1 2

5.00 1 2

0.0658

5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2632ระดับ

ร้อยละ 1.25 75 78 81

96 96.5900 5.0000 0.0658ร้อยละ 1.25 88 90 92 94

2

84 87 95.6900 5.0000

4 5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี
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3

3 คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1
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มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10.00 5.0000
9  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง

นักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการนิติบัญญัติ เพื่อรองรับ
การพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ
9.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง

นักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภา
มืออาชีพ

9.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง
นักวิชาการนิติบัญญัติเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภา
มืออาชีพ

น้ําหนัก 95.00 4.7553

 ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2559

หมายเหตุ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ืองผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑๕ หน่วยงาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้คะแนน ๙๐.๒๓ คะแนน
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

4
(ร้อยละ 100)

5 5.0000 0.2632

ค่าคะแนนท่ีได้

5.0000 5.0000 0.2632

5.0000
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(ร้อยละ 70)

2
(ร้อยละ 80)

3
(ร้อยละ 90)

4
(ร้อยละ 100)

5ระดับ

ระดับ

10.00

5.00 1
(ร้อยละ 70)

2
(ร้อยละ 80)

3
(ร้อยละ 90)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน
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ถ่วงน้ําหนัก
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 60.00 4.8981
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 48.00 4.8851
    1.1 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตรา

พระราชบัญญัติและการติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่าน
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตรา

พระราชบัญญัติ
1.1.2 ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

ท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   1.2 ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการบริการจัดการงานด้านนิติบัญญัติ
1.2.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรําจปี พ.ศ. ๒๕๕๙
1.2.2 ระดบัความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ในภาพรวม
1.2.2.1 จํานวนช่องทางเข้าถึงของภาคประชาสังคม ระดับ 1.00 1 2 2 3 3 3.0000 5.0000 0.0500
1.2.2.2 จํานวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการ

ฐานข้อมูลกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.2.3 จํานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารภายในองค์กร
1.2.2.4 จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนงาน

ด้านนิติบัญญัติ
1.2.2.5 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการให้บริการ

ของระบบเครือข่ายไร้สาย (Downtime)
1.2.2.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.3.1 ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติการรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ในภาพรวม
1.3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้

เกี่ยวกับอาเซียน
1.3.1.2 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ

ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
1.3.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ความเช่ือมโยงสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านนิติบัญญัติ

1.3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

3.7710

3.0000 5.0000 0.0500

85 96.3850 5.0000

ระดับ 4.00

5.0000

ระดับ 1.00

ร้อยละ 6.00

1.00 70.00 75.00 80.00 85.00ร้อยละ 

3 4 5 5.0000 5.0000

4.9250

0.5000

90 95 100 100.0000 5.0000 0.5000

ระดับ

ร้อยละ 10.00 80 85

10.00 1 2

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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- ๒๑๓ -

1.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

1.4 ระดับความสําเร็จในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของประชาชนผ่านโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน

2  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 12.00 4.9500
2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
2.1.1 ร้อยละของการสนับสนุนการทํางานด้านนิติบัญญัติ ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 481.25 5.0000 0.0500
2.1.2 ร้อยละของการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการ ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 140.59 5.0000 0.0500
2.1.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน

พัฒนาบุคลากร
2.1.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน

พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด
2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการให้บริการ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายท่ีส่วนราชการ

กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ
มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20.00 4.8750
3 ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการ

ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 5.00 65 70 75 80 85 82.5000 4.5000 0.2250
มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10.00 5.0000
5 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 5.00 5.0000

5.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.50 5.0000
          5.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 1.25 75 78 81 84 87 98.6600 5.0000 0.0625

5.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 1.25 88 90 92 94 96 100.2300 5.0000 0.0625
5.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250

6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10.00 1.0000
7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง

นักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภา
มืออาชีพ

น้ําหนัก 100 4.5138
หมายเหตุ  :  ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้

ตามแผนงานหรือเกณฑ์การให้คะแนนท่ีได้กําหนดไว้ ท้ังนี้ การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ 
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากําลัง คณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา และคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการกําหนดตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนงานหรือ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดได้

5 ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3

ระดับ 4.00 1 2 3

4

ระดับ 12.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.6000

4 5 5.0000 5.0000 0.2000

5.0000

ร้อยละ 6.00 65 70 75

ระดับ 15.00 1 2 3

6.00

4 5 5.0000 5.0000 0.7500

80 85 86.3500 4.9000 0.2940

ระดับ 5.00 1 2 3

32110ระดับ

4 5 5.0000 5.0000 0.2500

4 0.1000*1.0000N/A5

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 102.82 5.0000 0.0500

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 104.06 5.0000 0.0500

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 0.55 5.0000 0.0500

ค่าคะแนนท่ีได้

100 122.47 5.0000 0.0500
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