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  ดวยในการประชุมคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
เมื่อวันจันทรที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดมีมติเห็นชอบใหมีการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
  ในการน้ี  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําการลงนามคํารับรองการ  
ปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เม่ือวันจันทรที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔      
เสร็จเรียบรอยแลว  สํานักนโยบายและแผน  จึงไดจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใชเปน    
คูมือประกอบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวตาม                
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ   
สวนราชการและผูมีสวนเกี่ยวของตอไป 
 
 
 

สํานักนโยบายและแผน 
มกราคม  ๒๕๕๕ 
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 . .  

 

       
     
        

         
 

                               -  
        
๑. นายมนตรี  รูปสุวรรณ ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

กับ ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ 
๘ 

๒. นางมัลลิกา  ลับไพรี  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย  
กับ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 

      ๑๓ 

                             -  
        

.    (   )  
 ๑.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ๒๑ 

 ๑.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ๒๕ 
.     (   )  
 ๒.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ๓๑ 
 ๒.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ ๓๕ 
 ๒.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓๙ 
.    (   )  
 ๓.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ๔๕ 
 ๓.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ๔๙ 
 ๓.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ๕๓ 
.    (   ) ๕๗ 

 ๔.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการประชุม ๕๙ 
 ๔.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ๖๓ 
 ๔.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ๖๗ 
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.    (   ) ๗๑ 
 ๕.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ๗๓ 
 ๕.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ๗๗ 
 ๕.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ๘๑ 
.    (   ) ๘๕ 
 ๖.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ๘๗ 
 ๖.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการพิมพ ๙๑ 
   
              -  

         . .  
๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายมนตรี  รูปสุวรรณ 

ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
     ๙๕

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาววรรณี  เกตุนุติ 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

     ๙๗

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางมัลลิกา  ลับไพรี 
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

     ๙๙

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางวิอร  สวัสดิ์แกว 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

    ๑๐๑ 

   

                - 
        . .  
 

  :  (  )                                                

    (  ) ๑๑๔
ตัวชี้วัดที ่๑.๑   รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๑๖) 
๑๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (การบริหารจัดการดานประชุม) (น้ําหนักรอยละ ๘) 

๑๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพ
การบริหารจัดการดานประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
(น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๑๕
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๒ รอยละการปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ดานการประชุมสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ  (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๑๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๓ รอยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตอการปฏิบัติ
ตามคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการประชุม สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๒) 

๑๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (ดานวิชาการ) (น้ําหนักรอยละ ๘) 

๑๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพ
ดานวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๑๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๒ รอยละการปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานความเปนมืออาชีพดานวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๒๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๓ รอยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตอการปฏิบัติ
ตามคูมือมาตรฐานความเปนมืออาชีพดานวิชาการ (น้ําหนักรอยละ ๒) 

๑๒๒ 

ตัวชี้วัดที ่๑.๒   ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและพัฒนาขอมูลเพื่อเปนศูนยขอมูล    
นิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๕) 

๑๒๒ 

ตัวชี้วัดที ่๑.๓  ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานขอมูลดานตางประเทศ 
(น้ําหนักรอยละ ๕) 

๑๒๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ รอยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธเชิงรุกวุฒิสภา 
(น้ําหนักรอยละ ๔) 

๑๒๖ 

      
(  ) 

   ๑๒๙

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการ  (น้ําหนักรอยละ ๘) 

   ๑๒๙

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการที่สวนราชการกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ(น้ําหนักรอยละ ๗) 

   ๑๓๐

  
 

  :   (  )                                         
   

   
(  ) 

    

   
(  ) 

    

    (  ) 
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  :   (  )                        

    (  )   ๑๓๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม (น้ําหนักรอยละ ๔)    ๑๓๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักรอยละ ๔)   ๑๓๘ 

  
  . .  

(  ) 

  

   
  :    (  )                                            

    
(PMQA)  (  ) 

   ๑๔๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  (น้ําหนักรอยละ ๘) (หมวด ๕ และหมวด ๖) 

   ๑๔๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)   (น้ําหนักรอยละ ๑๕) 

   ๑๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการดวยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (น้ําหนักรอยละ ๒) 

   ๑๕๔ 

  
                      - 

         . .  
 

  
  (  / ) (๓ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓ ตัวชี้วัดยอย) 
  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพ
การบริหารจัดการดานประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ    
(น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๕๘

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพ
ดานวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๕๙

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
(น้ําหนักรอยละ ๕) 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ 
(น้ําหนักรอยละ ๗) 
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ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักรอยละ ๔) ๑๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและดําเนินงานตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(น้ําหนักรอยละ ๕) 

๑๖๓

   

             -  
         . .  

       ๑. ผลงานตามบทบาทและหนาที่ (น้ําหนักรอยละ ๔๐)     ๑๖๕ 
       ๒. ผลงานที่เกิดจากการริเร่ิมสรางสรรคตามยุทธศาสตรขององคกร (น้ําหนกัรอยละ ๖๐)      ๑๖๗ 
   

    ( )     -  
          
          . .  

   

                              -  
        . . -  

                 ๑. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑     ๑๗๕ 
                 ๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒     ๑๗๘ 
                 ๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓     ๑๘๑ 
                 ๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     ๑๘๕ 
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 -  - 
 

 

 

 
 

 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร ผูรับคํารับรอง 
  ประธานวุฒิสภา    
      

  นางนรรัตน   พิมเสน ผูทําคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ  ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔.   ขาพเจา พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร  ประธานวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นางนรรัตน  พิมเสน  

เลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด         
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ          
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไปตามคํารับรอง     
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา  นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว 

ขอใหคํารับรองกับประธานวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         พลเอก   
 (ธีรเดช  มีเพียร) (นางนรรัตน   พิมเสน) 
                   ประธานวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา  
 วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.    
พระราชบัญญั ติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ .ศ .  ๒๕๑๘  ซึ่ งแก ไขเพิ่มเ ติมโดย

พระราชบัญญั ติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่  ๒ )   พ .ศ .  ๒๕๓๕  กําหนดหนาที่                
ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว ดังนี้ 

๑.  รบัผิดชอบงานดานวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
๑.๑   งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
๑.๒   งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

๒.  สนับสนุน  สงเสริม และเผยแพรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย              
ทรงเปนประมขุ โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางดานนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 

๓.  ศึกษา  คนควา  วิเคราะหและวิจัยในเรื่องตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 

๔.  ศึกษา  คนควา วิเคราะหและวิจัย  รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูลของนานาอารยะประเทศ     
ทั้งน้ี เพ่ือเปนขอมูลสําหรบัสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับวงงานรัฐสภาตางประเทศของวุฒิสภา 

๕ .  ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่ เกี่ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน                
เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 

๖.  ปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ประกาศและคําสั่ง ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา                 
เชน ดานงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ  เปนตน 

๗.  ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 

.     (Vision) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ

ประชาชน 

.    (Mission) 
๑.   สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.   พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนงานดานนิติบัญญัติ 
๓.   พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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.   
สงเสริมและสนับสนุนวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

.    
-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   คณะกรรมาธิการ 
-   สวนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
-   สาธารณชน 

 
.    

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๑๖๘,๗๐๐ บาท  โดยแบงเปน  
๒  สวน  คือ 

๑.   งบประมาณในสวนของสมาชิกวุฒิสภา  ๖๘๐,๑๑๘,๖๐๐  บาท 
๒.  งบประมาณในสวนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๖๐๘,๐๕๐,๑๐๐  บาท 

๒.๑   งบบุคลากร  ๒๗๔,๙๖๐,๘๐๐  บาท 
๒.๒   งบดําเนินงาน  ๓๑๙,๕๗๑,๓๐๐  บาท 
๒.๓   งบลงทุน      ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๒.๔   งบเงินอุดหนุน     ๓,๘๑๘,๐๐๐  บาท 
๒.๕   งบรายจายอ่ืน        ๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท 

  บุคลากร จํานวน  ๑,๑๒๒  คน  (ขาราชการ ๑,๐๖๖ และลูกจางประจํา ๕๖ คน) 
(ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางกอบแกว   แสงทอง ผูทําคํารับรอง 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของกลุมตรวจสอบ

ภายใน  ตามตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการให
คะแนน และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นางกอบแกว  แสงทอง   

นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ของกลุมตรวจสอบภายใน  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  
เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้   และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางกอบแกว  แสงทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ      
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา  นางกอบแกว  แสงทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ ไดทําความเขาใจ 

คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิด 
ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว              

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
    
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางกอบแกว  แสงทอง) 
    เลขาธิการวุฒิสภา      นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ   
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                              
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



  
-  - 

 
 

 . .  
 

 

 

.  

.     
๑)   กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับ 

 เปาหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒)   ตรวจสอบสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในดานการดําเนินงานการเงนิ 
      และบญัชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับ 
      การตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา 
๓) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเทจ็จรงิ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคญั  ขอเสนอแนะ 

และแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติใหแกเลขาธิการวุฒิสภาทราบหรอื 
พิจารณาสั่งการ 

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรกึษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพ่ือให 
การปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา 

๕)   ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานอืน่ หรือคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวของ 

๖)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

.     
๑)   ตรวจสอบความถูกตองอยางเปนอิสระ เพ่ือสรางความเชื่อมัน่ในดานการเงนิ การดําเนินงาน  

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ พรอมใหคําปรกึษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ภายใน เพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชนสูงสุด 

๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญในวิชาชีพอยางตอเนื่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู 
ใหเกิดความคุมคา 

.      
ขาราชการ  ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.      
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๗ คน   (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายมนตรี  รูปสุวรรณ ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง 
  และการบริหารจัดการ    
      

  นางสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ  
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔                
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักภาษาตางประเทศ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ          

ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นางสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ        
ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาววันทนีย  สายพิมพิน 
ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย     
เกณฑการใหคะแนน  ตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ี
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ        
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นาวสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ ไดทําความเขาใจ       

คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  
เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายมนตรี   รูปสุวรรณ) (นางสาววันทนีย  สายพิมพิน) 
        ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง     ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ 
  และการบริหารจัดการ  
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.  

.       
๑)  จัดแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารราชการภาษาตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ 

สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารรัฐสภา เอกสารดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือนโยบายดานตางประเทศ เอกสารที่ไดรับการรองขอใหแปลจากประธาน
รัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ 
สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา 

๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพรกิจกรรมและเรื่องนารูของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนสวนรวม โดยเอกสารที่ 
จัดแปลปลอดจากภาระดานลิขสิทธ์ิ 

๓) จัดการแปลเอกสารสวนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพรทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเปนผูรักษาลิขสิทธ์ิของการแปลนัน้ 

๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายชื่อของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอื่น ๆ      
เปนภาษาตางประเทศ 

๕) ปฏิบั ติหนาที่ ล ามหรือจัดหาลามอาชีพในกรณีจํ า เปนในการรับรองบุคคลสํา คัญ 
ชาวตางประเทศหรือการประชุมใหกับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผูนํา 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ปฏิบัติหนาที่ลามในการเยือนหรือศึกษาดูงานตางประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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๗) ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณตาง ๆ ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร จารีตประเพณีและอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
ใหบุคลากรเปนผูมีความเช่ียวชาญในดานตางๆ ในวงงานรัฐสภา 

๘) สงเสริมการศึกษาและฝกอบรม พรอมทั้งถายทอดประสบการณดานภาษาตางประเทศใหแก
บุคลากรในวงงานรัฐสภา 

๙) ใหคําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและคาตอบแทนของบุคคลท่ีปฏิบัติหนาที่ในสํานัก
ภาษาตางประเทศ โดยเนนในดานความรู ความเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศเปนหลัก 
นอกจากนี้ควรจะเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของในวงงานรัฐสภา 

๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

.         
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานภาษาอังกฤษ 
๓) กลุมงานภาษาฝรั่งเศส รสัเซยีและอิตาลี 
๔) กลุมงานภาษาจีนและภาษาอืน่ 

.       
๑)  การปฏิบัติหนาที่ลามใหกับสมาชิกรัฐสภา ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
๒)  แปลเอกสารใหกับวุฒิสภา  สภาผูแทนราษฎร ตลอดจนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

และสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
๓)  จัดทําเอกสารภาษาตางประเทศเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับรัฐสภา 

.       
สมาชิกรัฐสภา  ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ขาราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร และผูที่เกี่ยวของในงานดานนิติบัญญัติ 

.       
     บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๒๖  คน   (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางมัลลิกา  ลับไพรี ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย    
      

  นายนฑั  ผาสุข ผูทําคํารับรอง 
  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรบัระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของสํานักกฎหมาย    

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอยีดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า   นางมั ลลิ กา    ลับ ไพ รี   ที่ ปรึ กษาด านกฎหมาย  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นายนัฑ  ผาสุข  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ นายนัฑ  ผาสุข  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นายนัฑ  ผาสุข  ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นายนัฑ  ผาสุข  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว        

ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานกฎหมาย วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางมัลลิกา   ลับไพรี) (นายนฑั  ผาสขุ) 
    ที่ปรึกษาดานกฎหมาย     ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายตามความตองการ

ของสมาชิกวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเปรียบเทียบและขอเสนอเกี่ยวกับกฎหมายดาน 

ความมั่นคง การเมือง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะเขาสูการพิจารณาใหแกสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ไดแก เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ และ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่ง  เอกสารประกอบการ 
พิจารณาพระราชกําหนด  เพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใชศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติ
หรือไมอนุมัติพระราชกําหนด เอกสารตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติ และ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับไวพิจารณากับ 
รางพระราชบัญญัติ และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแลวเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใชประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระ 
ที่สองและวาระที่สาม พรอมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ  
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเปนที่
สนใจของสังคมที่จะเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน      
ดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการวินิจฉัย ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบขอหารือเกี่ยวกับ
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตางๆ ใหแกสมาชิกวุฒิสภา  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และบุคคลที่เกี่ยวของกับวงงานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกรางระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๖) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งคดีแพง  คดีอาญา  และคดีปกครอง และประสานงานกับ

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีความทั้งปวงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ การสอบสวนขอเทจ็จรงิ  การสอบสวนทางวนัิยและการสอบสวนอืน่ 

๗) ดําเนินการศึกษา ติดตาม รวบรวมและประมวลเหตุผล และเจตนารมณในการนําเสนอและ 
การพิจารณากฎหมายที่วุฒิสภาตองพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในชั้นกระทรวง  
ทบวง กรม คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 

๘) ดําเนินการติดตอ ประสานงาน และเชื่อมโยงขอมูลกับสวนราชการ และองคกรอิสระที่เก่ียวของใน
การรับทราบขอมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาตองพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู 

๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนตาง ๆ ต้ังแตขั้นตอนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรจนมีผลใช  
บังคับเปนกฎหมาย 

๑๐)  ดําเนินการศกึษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใชของกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบของ          
      รัฐสภาและประกาศใชบังคับ และรวบรวมเปนขอมูลเพ่ือประโยชนในการปรับปรงุ แกไข 

 หรือใหมีกฎหมายใหมตอไป 
๑๑)  ดําเนินการจัดทําขอมูล ขอเสนอแนะและใหบริการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน   

 ดานนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ขาราชการ 
 และบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา 

๑๒)  ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข 
 ใหเปนปจจุบัน 

๑๓)  ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ 
      ทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําป ขอบังคับการประชุม 
      ของสภา จุลสารปริทรรศนกฎหมาย และอื่นๆ 
๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ    
   มอบหมาย 

.          
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานกฎหมาย ๑ 
๓) กลุมงานกฎหมาย ๒ 
๔) กลุมงานพัฒนากฎหมาย 
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.       

๑)  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดที่จะเขาสูการพิจารณาใหแกสมาชิกวุฒิสภา     
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เอกสารตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติ           
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แลวเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใชประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม 

๒) ดําเนินการวินิจฉัย ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบขอหารือเกี่ยวกับ
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ ใหแกสมาชิกวุฒิสภา  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับวงงานวุฒิสภา ที่เปนลายลักษณอักษร  และทางโทรศัพทและ
ชองทางอืน่ ๆ เชน เว็บไซต 

๓) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกรางระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเปนมา กระบวนการและขั้นตอนในการ     
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  

๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหเปนปจจุบัน 

๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร อาทิ รวมกฎหมายประจําป  
จุลนิติ และอื่นๆ 

.       
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ บุคคลที่เกี่ยวของกับวงงานวุฒิสภา 

.       
บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๕๑  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑   กันยายน   ๒๕๕๔) 

 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



 -  - 
 

 

 

 
 

 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายวุฒชิัย   วัชรรีัตน ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และ

หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามท่ีปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ       
นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย        
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ี
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ   
ผลการปฏิบัติราชการของ  นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว    

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นายวุฒชิัย   วัชรรีัตน) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                    วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
          พลตํารวจเอก 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายวุฒชิัย  วัชรรีัตน ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผูทําคํารับรอง 
           ผูอาํนวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                         และการสื่อสาร 
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  
เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล  

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ         
ทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  
นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ัน
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายวุฒชิัย  วัชรรีัตน) (นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร  
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 

 

 

.  

.        
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนบัสนุน สงเสริม วางแผน  

 และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา 
 ทางดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและปฏิบัติตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาครัฐ 

๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและการเขียนชุดคําสั่งให 
    เครื่องจกัรประมวลผล 

๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อผสม  
 ใหคําปรึกษาแนะนาํการใชเครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล 

๖)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการสํารวจ การจัดเก็บ                 
 การประมวลผลและการใชประโยชนขอมูล 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย            
 ระบบเครือขาย  ระบบฐานขอมูลและโปรแกรมตางๆ ของวุฒิสภา ตลอดจนพิจารณา 
 ขอกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘)  ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาการใชเครื่องจักรประมวลผลใหกับสมาชิกวุฒิสภาและ  
 ขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน  
 อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.            

๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
๓) กลุมงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร 
๔) กลุมงานบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
๕) กลุมงานบริการระบบคอมพิวเตอร 

.       
(ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย) 

.       
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๕๑  คน   (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายวุฒชิัย  วัชรรีัตน ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัตริาชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักนโยบายและแผน 

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นางสาวมาลี  พิลาหอม  

ผูอํานวยการสํานกันโยบายและแผน ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของ นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ไดทําความเขาใจคํารับรอง     

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให     
คํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายวุฒชิัย  วัชรรีัตน) (นางสาวมาลี  พิลาหอม) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา            ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 

 

 

.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  แผนความมั่นคงแหงชาติ แผนพัฒนาการเมือง นโยบายของวุฒิสภา ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมการขาราชการ
ฝายรัฐสภา รวมทั้งกําหนดเปนยุทธศาสตรของวุฒิสภา แผนแมบทของวุฒิสภา แผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันในเชิงบูรณาการ  

๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแมบท  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดดัชนช้ีีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  โครงการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการและองคความรูในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแมบท  
แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการ  การแปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ 

๕) ดําเนินการสงเสริม  สนับสนุน  นิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําคูมือ ระเบียบปฏิบัติและ
เอกสารทางวิชาการ เก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ เพ่ือเผยแพรแก 
สวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสาน กํากับ เรงรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเปนไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแมบท  
แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแผนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ 

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือเสนอผูบริหารประกอบการวินิจฉัย      
สั่งการ 
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๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ  ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จ
ของแผนงาน  โครงการ 

๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.         
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร 
๓) กลุมงานแผนงานและโครงการ 
๔) กลุมงานติดตามและประเมินผล 

.      
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน ขององคกรให
มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิ 

.      
ขาราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.      
บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๓๗  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา 

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ       
นายสมศักดิ์  มนุญปจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด         
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นายสมศักดิ์  มนุญปจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว   

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นายสมศักดิ์  มนุญปจุ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
         วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                      วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
          พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักบริหารงานกลาง  

ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นายสมศั กดิ์   มนุญป จุ   รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ไดทําความเขาใจคํารับรอง 

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให     
คํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
  (นายสมศักดิ์  มนุญปจุ) (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



  
 
 

-  - 

 
 

 . .  
 

 

 

.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการทั่วไปแกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง

บุคคลที่เกี่ยวของในวงงานของวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การประเมินคางานเพื่อการกําหนดจํานวน ระดับ

ตําแหนง และการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่รวมถึงการจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําเสนอ ก.ร. และรวมถึงการศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําโครงสราง
และอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา นิเทศ และเผยแพรวิทยาการ 
เกี่ยวกับการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยของขาราชการและลูกจาง และรายงานการ 
ลงโทษทางวนัิยของขาราชการไปยงัคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบขอมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในดานบุคคล สถานที่ เอกสาร และ

การจัดระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรองทุกขของประชาชน  ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกลาว 

๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
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๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการแตงต้ังที่ปรกึษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา        
      คณะกรรมาธิการสามญั  แตงต้ังผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา 
๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรอื 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

.          
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานบริหารงานบุคคล 
๓) กลุมงานทะเบียนประวัติและสถิติ 
๔) กลุมงานอาคารสถานที่ 
๕) กลุมงานรักษาความปลอดภัย 

.       
สนับสนุนงานดานการบริหารงานบุคคล อาคารสถานที่ งานสารบรรณ ใหแกสมาชิกสภา  
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานของสภา 

.       
สมาชิกสภา คณะกรรมาธิการ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานของสภา 

.       
บุคลากรจํานวน  ๑๐๖  คน  (ขาราชการ ๗๖ คน และลูกจางประจํา ๓๐ คน)    
(ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 

 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



 -  - 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสมศักดิ์   มนุญปจุ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละออ  ภูธรใจ ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการตางประเทศ  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื ้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นายสมศั กดิ์    มนุญป จุ  รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางละออ  ภูธรใจ  ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางละออ  ภูธรใจ  ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา
ยินดีจะให คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางละออ  ภูธรใจ  
ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ   ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางละออ  ภูธรใจ  ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ  ไดทําความเขาใจคํารับรอง      

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงาน     
ที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่    
ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสมศักดิ์   มนุญปจุ) (นางละออ  ภูธรใจ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานกัการตางประเทศ 
  วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 

 
 

.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตรา 

เขาประเทศ ในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหกับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
และขาราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมท้ังอํานวยความสะดวกใหกับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกตอนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง 
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ ซึ่ งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจน
คณะกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการดานพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕) ดําเนินการประสานงานการเยือนตางประเทศและหรือการประชุมระหวางประเทศของ

ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ และขาราชการระดับสูงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 
๗) ดําเนินการศึกษา  วิเคราะห ติดตาม  ขอมูลขาวสารดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกา  แปซิฟกใต  เอเชีย และแอฟริกา เพ่ือบริการแกสมาชิก
วุฒิสภาตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําขอมูลประกอบการสนทนาของประเทศตางๆ ใหกับประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ 
ในการเขาเย่ียมคารวะ 

๙) ดําเนินการติดตามการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทย       
ในองคกรรัฐสภาประเทศทั้ง ๓ หนวย รวมทั้งประสานงานและเขารวมสังเกตการณในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยทัง้ ๓ หนวย 
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๑๐)  ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการไปเยือนตางประเทศ และการไปประชุมระหวางประเทศอื่นๆ   

 ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและขาราชการระดับสูงของ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน 
 อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.          
๑) กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานพิธีการทูต 
๓) กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ 

.                         
การใหบริการงานดานตางประเทศแกสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
บุคลากร (ขาราชการ)  จาํนวน  ๒๗  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละเอียด  จุลตามระ ผูทําคํารับรอง 
           ผูอาํนวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารบัรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นายสมศั กดิ์   มนุญป จุ  รอง เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับ บัญชาของ                

นางละเอียด  จุลตามระ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางละเอียด  จุลตามระ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ          
ทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางละเอียด  จุลตามระ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตามคํารับรอง           
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางละเอียด  จุลตามระ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ไดทําความเขาใจ     

คํารับรองตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ         
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสมศักดิ์  มนุญปจุ) (นางละเอียด  จุลตามระ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 

 

 

.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ศึกษา วิเคราะห กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  สรางและพัฒนา

หลักสูตรการฝกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝกอบรมสัมมนาของสมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ศึกษา วิเคราะหกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการสงเสริม ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝกอบรมและสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของใน 
วงงานวุฒิสภา 

๕) จัดทําเอกสารวิชาการ จุลสาร คูมือและสื่อเทคโนโลยีในการฝกอบรมและสัมมนา            
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแกบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) จัดฝกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษใหแกสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ และลูกจางของ 
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับวงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด 

๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมทั้งการประสานงานจัดหาทุนและจัดต้ังทุนเพื่อสงเสริม สนับสนุน
ใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาตอทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 

๘) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใหแกขาราชการและลูกจาง เพื่อปองกันการ
กระทําผิดวินัยขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.            
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานวิชาการและการพัฒนา 
๓) กลุมงานฝกอบรมและสัมมนา 
๔) กลุมงานสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 

.       
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพในการรองรับภารกิจของวุฒิสภา และสามารถปฏิบัติงานให
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  โดยมีภารกิจหลักในการกําหนด
แนวทาง นโยบาย ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใชในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรม จัดฝกอบรมและสัมมนา ผลิตสื่อการเรียน  
การสอน คูมือ เอกสารวิชาการเพื่อใชในการอบรมและสัมมนา สนับสนุนการจัดสัมมนาและ
ฝกอบรมของสมาชิกวุฒิสภา ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาอื่น ๆ เชน จัดสรรทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
อีกทั้งยังสรางแนวทางวางระบบการเรียนรูและการจัดการความรูของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางเสริมแรงจูงใจในงาน เพ่ือใหมีบุคลากรที่ดีและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

.       
-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
     บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๓๖  คน   (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา     

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่
ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ นายสิทธิพร  สทานไตรภพ      

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ              
นายสิทธิพร  สทานไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสิทธิพร  สทานไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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 ๒ - 
๕. ขาพเจา นายสิทธิพร  สทานไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว 

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย          
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว               

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นายสิทธิพร  สทานไตรภพ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔            
  
 
 
 
           พลตํารวจเอก 
     (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 

ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์   ผูทําคํารับรอง 
               ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๑  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื ้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายสิทธิพร   สทานไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบั งคับบัญชาของ                

นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์  ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ        
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และ
ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววราภรณ        
มีเปรมปรีดิ์  ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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 ๒ - 
๕.  ขาพเจา  นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์  ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ไดทําความเขาใจ          

คํารับรองตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ       
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสิทธิพร  สทานไตรภพ) (นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
(นางนรรัตน   พิมเสน) 

เลขาธิการวุฒิสภา 
วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
  

 
 

.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํา เนินการเกี่ ยว กับงานเลขานุการและธุ รการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการ  และ 

คณะอนุกรรมาธิการ ดานเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะดานวิชาการและ
กฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ        
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  รางขอบังคับการประชุม  และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการ
ศึกษาหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแลวเพ่ือนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.          

๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 
๔)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๕)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลงั การธนาคารและสถาบันการเงนิ 
๖)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๗)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 
๘) กลุมงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม 
๙) กลุมงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
๑๐)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญั ๑ 
๑๑)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญั ๒ 

.       
สํานักกรรมาธิการ ๑ มีภารกิจหลัก คือ การใหบริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ดานเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมและดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญู ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศกึษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ  

.       
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

.       
บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๙๕  คน   (ขอมูล  ณ   วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสนุันทา  ทรงจําปา ผูทําคํารับรอง 
               ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏบิัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๒  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายสิทธิพร  สทานไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ                     

นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา  ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบทาย           
คํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทํา
ขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ไดทําความเขาใจ        

คํารับรองตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการให
เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสิทธิพร  สทานไตรภพ) (นางสาวสนุันทา  ทรงจําปา) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



  
 
 

-  - 
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.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ง าน เ ลข านุ ก า ร แ ละ ธุ ร ก า รทั่ ว ไ ปขอ งคณะกร รม า ธิ ก า ร                    

และคณะอนุกรรมาธิการดานความมั่นคง  การเมืองและการปกครอง และองคกรอิสระ 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะดานวิชาการ           

และกฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารหรือคณะอนุกรรมาธิการ 
๔) ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ            
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายที่เกี่ยวของในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแลวเพ่ือนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.          
๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒)   กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
๔)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการทหาร 
๕)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 
๖)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการศกึษา  ตรวจสอบเรื่องการทจุริต และเสรมิสรางธรรมาภิบาล 
๗)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
๘)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ 
๙)  กลุมงานคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนญูและติดตามการบริหารงบประมาณ 
๑๐)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญั ๓ 
๑๑)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญั ๔ 

.       
สํานักกรรมาธิการ ๒ มีภารกิจหลัก คือ การใหบริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการดานความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 
และองคกรอิสระ และดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของ
วุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ
เรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศกึษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ  

.       
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

.       
บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๙๓  คน  ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสรุัตน  หวังตอลาภ ผูทําคํารับรอง 
               ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏบิัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๓  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื ้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายสิทธิพร   สทานไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบั งคับบัญชาของ                

นายสุรัตน  หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ นายสุรัตน  หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดี
จะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสุรัตน  หวังตอลาภ 
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นายสุรัตน  หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ไดทําความเขาใจคํารับรอง   

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี    
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให          
คํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสิทธิพร  สทานไตรภพ) (นายสรุัตน  หวังตอลาภ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 
  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เนินการเกี่ ยว กับงานเลขานุการและธุ รการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการและ 

คณะอนุกรรมาธิการ  ดานสงัคมและกิจการวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะดานวิชาการ             

และกฎหมาย   เ พ่ือประกอบเรื่ อง เข าสู การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือ                   
คณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ ยวกับกระบวนการของวุฒิสภา               
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา   และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญู รางขอบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแลวเพ่ือนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.          
๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
๔)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 
๕)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๖)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 
๗)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ 
๘)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสงัคมและกจิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ           

 คนพิการ และผูดอยโอกาส 
๙)  กลุมงานคณะกรรมาธิการศาสนา  คุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๐)  กลุมงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค 
๑๑)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
๑๒)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญั ๕ 
๑๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญั ๖ 

.      
สํานักกรรมาธิการ ๓ มีภารกิจหลัก คือ การใหบริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการดานสังคมและกิจการวุฒิสภา และดําเนินการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
ดําเนินการศกึษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ  

.      
 สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

.      
 บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๑๒๑  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวรารัตน  อติแพทย ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  และ

หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามท่ีปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นางวรารัตน  อติแพทย    

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ            
นางวรารัตน  อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัด  ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางวรารัตน   อติแพทย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไปตามคํารับรอง      
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางวรารัตน  อติแพทย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว 

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางวรารัตน  อติแพทย) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวศริิพงษ  อาศนะเสน ผูทําคํารับรอง 
                 ผูอํานวยการสํานักการประชุม   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรบัระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการประชุม  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื ้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นางวรารัตน   อติแพทย   รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบั งคับบัญชาของ                

นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน  ผูอํานวยการสํานักการประชุม  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ            
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน  ผูอํานวยการสํานัก        
การประชุม และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ         
ทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวศริิพงษ  อาศนะเสน  ผูอํานวยการสํานักการประชุม ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน  ผูอํานวยการสํานักการประชุม  ไดทําความเขาใจคํารับรอง 

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิด      
ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางวรารัตน  อติแพทย) (นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักการประชุม 
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



  
-  - 

 
 

 . .  
 

 

 

.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับดานงานเลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินสถานการณ และ

เปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราช
กําหนดที่วุฒิสภาตองพิจารณาตามรฐัธรรมนูญและขอบังคับการประชุม 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับรางญัตติ และคําแปรญัตติใหแกสมาชิกวุฒิสภา  รวมทั้งวิเคราะห             
และตรวจสอบขอมูล  เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับรางกระทูถาม ใหแกสมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังวิเคราะหและตรวจสอบขอมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก แตงต้ัง ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง
ตําแหนง ตลอดจนการถอดถอนที่ตองดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนด 

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

ไปยังสวนราชการ หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงาน 

 อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.          

๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานญัตติ 
๓) กลุมงานกระทูถาม 
๔) กลุมงานพระราชบัญญัติ 
๕) กลุมงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

.       
การใหบริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการประชุมวุฒิสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 

๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงาน 
 ของวุฒิสภา 

 ๒.   เสริมสรางความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักการประชุมตอ 
 สาธารณะ 

 ๓.   ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ดวยความรับผิดชอบ 
 และเชื่อถือได 

.       
สมาชิกวุฒิสภา  หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมวุฒิสภา 

.       
บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๔๒  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ผูทําคํารับรอง 
 ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสาํหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการคลังและ

งบประมาณ  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการให
คะแนน และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นางวรารัตน   อติแพทย  รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผูอํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณ  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ           
ทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ใหเปนไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ไดทําความเขาใจ 

คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ           
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุข               
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางวรารัตน  อติแพทย) (นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  
       วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  การกําหนดกรอบ

วงเงินและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ     
และเงินกองทุนตาง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการดานสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ

และลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ 
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.            
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานงบประมาณ 
๓) กลุมงานการเงนิ 
๔) กลุมงานบัญชี 
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๕) กลุมงานพัสดุ 
๖) กลุมงานสวัสดิการ 
๗) กลุมงานยานพาหนะ 

.      
๑)  จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสอดคลอง 

กับนโยบาย/แผนแมบทของวฒิุสภาและแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทัง้ 
บริหารงบประมาณและตดิตามผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ดานการเงินการคลงั การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ 
โดยใชหลักการบริหารจัดการที่ดี 

๓)  มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการ 
ใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.      
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผูที่ เกี่ยวของในวงงานรัฐสภา         
และบุคคลภายนอก 

.      
บุคลากรจํานวน ๗๖ คน  (ขาราชการ ๖๒ คน และลูกจางประจํา ๑๔ คน)    
(ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย ผูทําคํารับรอง 
            ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นางวรารัตน   อติแพทย   รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบั งคับบัญชาของ                

นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ไดพิจารณา             
และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  
ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เปาหมาย  
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  ผูอํานวยการสํานักกํากับและ
ตรวจสอบ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ไดทํา             

ความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ัน                
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางวรารัตน  อติแพทย) (นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 
  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่         ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.  

.        
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนดําเนินการดานเลขานุการ
ใหกับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว 

๓) ดําเนินการดานเลขานกุารใหกับ 
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ     

กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ             
เพ่ือเสนอรายชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตาํแหนงดังกลาวตอวุฒิสภาพิจารณา 

๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล  ผูไดรับ 
การเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอืน่ รวมทัง้ 
รวบรวมขอเทจ็จริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพือ่ 
ประกอบการพิจารณาตอไป 

๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคํารองขอใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  คํารองขอให
บุคคลพนจากตําแหนงหรือออกจากตาํแหนงตามทีร่ัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอื่นกําหนด 

๕) ดําเนินการรับและตรวจสอบคํารองขอใหศาลฎีกาฯ ดําเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช.  
พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคํารองดังกลาวดวย เพ่ือดําเนินการตอไป
ตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ กําหนด 

๖) ดําเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. พรอมทั้ง
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตนเกี่ยวกับสําเนาเอกสารประกอบที่ย่ืนพรอมบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองและ
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูย่ืนแบบแสดงบัญชี แลวจัดเก็บบัญชีดังกลาว 
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๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และติดตามรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ          
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ        
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร 

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธกิารตรวจสอบประวัติของบุคคลในองคกรอิสระ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ 

๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.          
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานสรรหาและแตงต้ัง 
๓) กลุมงานถอดถอนและตรวจสอบ 
๔) กลุมงานติดตามผลการดําเนินงาน 

.       
๑)   เปนฝายเลขานกุารใหคณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตาํแหนงในองคกรอิสระ 

 ตามรัฐธรรมนญู 
๒)   เปนฝายเลขานกุารใหคณะกรรมาธิการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผูไดรับการ  

 เสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคกรอืน่ 
๓)  เปนฝายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรพัยสินและหนี้สินของ 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 
๔)   เปนฝายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
๕)   รับและตรวจสอบคํารองการถอดถอนบุคคลออกจากตาํแหนงตามทีร่ัฐธรรมนูญและ 

 กฎหมายกําหนดออกจากตาํแหนง 

.       
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานใหสภาผูแทนราษฎร 
ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (บุคคลที่มีประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดเลือก) และประชาชนที่เกี่ยวของ 

.       
     บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๓๒  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และ

หนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นายไพโรจน  โพธิไสย  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ          
นายไพโรจน  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก    
เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   นายไพโรจน  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นายไพโรจน  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นายไพโรจน  โพธิไสย) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                               
  
 
 
 
          พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ ผูทําคํารับรอง 
            ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นายไพโรจน   โพธิ ไสย   รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ        
ทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ใหเปนไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.   ขาพเจา  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจ    

คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ      
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายไพโรจน  โพธิไสย) (นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 . .  
 

 
 

.  

.       
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธานวุฒิสภา        

 และรองประธานวุฒิสภา 
๓)  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการกําหนดนโยบาย  

 การประสานนโยบาย รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา        
 และรองประธานวุฒิสภา 

๔)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร หนวยงานองคกรและสถาบนัตาง ๆ         
 ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหราชการของวุฒิสภาดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

๕)  วิเคราะหและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา                   
 และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหนาที่ 

๖)  คนควาทางวิชาการและวิเคราะหสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง   
 ทัง้ในและตางประเทศ 

๗)  ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขหรือรองเรียนของประชาชน และวิเคราะหสรุปความเหน็           
 กอนนําเสนอประธานวฒุิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๘)  จัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขหรือรองเรียน          
 ของประชาชน 

๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสรุปและเผยแพรผลงานของประธานวุฒิสภา และรองประธาน   

 วุฒิสภา 

  

๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
 ตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
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๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ 
      มอบหมาย 

.          
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานประธานวุฒิสภา 
๓) กลุมงานรองประธานวุฒิสภา คนทีห่นึง่ 
๔) กลุมงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๕) กลุมงานนโยบายและขอมูล 
๖) กลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข 

.       
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการและวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนของ
ประชาชนที่มีตอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

.       
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  สวนราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สวนราชการภายนอก  ประชาชน 

.       
บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๔๙  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผูทําคํารับรอง 
                   ผูอํานวยการสํานักวิชาการ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของสํานักวิชาการ     

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นายไพโรจน   โพธิ ไ สย  รอง เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ และตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ไดทําความเขาใจคํารับรอง            

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให       
คํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายไพโรจน  โพธิไสย) (นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักวิชาการ  
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครอง และความมั่นคง 
๓) ดําเนินการจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภา  

สวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลท่ีเกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา  
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการจัด
ดัชนีหมวดหมู และจัดฐานขอมูลตางๆ ไวเพ่ือบริการอางอิงและคนควาทางวิชาการใหแก
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป 

๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีคาทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชน 
ทางการศกึษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ไดรับมาจากภายในและตางประเทศ 

๖) ติดตามและประมวลผลงานในดานการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาไดมีมติ  
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  รวมท้ังประเมินผลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  
เพ่ือนําเสนอตอการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.          
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานวิจัยและขอมูล 
๓) กลุมงานหองสมุดและพพิิธภัณฑ 
๔) กลุมงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
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การใหบริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ  
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้  

 ๑)  ดําเนินการศกึษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจ สังคม  
      การเมืองการปกครองและความมั่นคง 
 ๒)  ดําเนินการจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการ 
 ๓)  ดําเนินการศกึษา วิเคราะห จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดดัชนี 
 ๔)  ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถหุรือเอกสารที่มีคาทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชน 

ทางการศกึษา 
 ๕)  ติดตามประมวลผลงานในดานการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดลอม 

ภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอตอการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ 
 วุฒิสภา 
 ๖)  การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรองรับบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาตลอดจน 
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
     สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
     บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ขอมูล  ณ  วันที่   ๑   กันยายน   ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนริันตสขุ  เริงรณอาษา ผูทําคํารับรอง 
      ผูอาํนวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัตริาชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักรายงานการประชุม

และชวเลข  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการให
คะแนน และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นายไพโรจน   โพธิ ไ สย  รอง เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  ไดพิจารณาและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผูอํานวยการสํานัก
รายงานการประชุมและชวเลข และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ   ผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  ใหเปนไปตาม     
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .  ขาพเจา นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข                

ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ัน
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายไพโรจน  โพธิไสย) (นางนริันตสขุ  เริงรณอาษา) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



  
 

 
-  - 

 
 

 . .  
 

 
 

.  

.       
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัย 

 วิสามัญใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับการประชุมสภา 
๓)  จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเผยแพร 

 และแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๔)  วิเคราะห ศึกษา คนควา และใหบริการเกี่ยวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร 

 รายงานการประชุมไปยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 
๕)  จัดเก็บขอมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ การสืบคน       

 และการใหบริการ 
๖)  ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาและสรุปผล  

 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพื่อปดประกาศและเผยแพร 
๗)  จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณสําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา  เพ่ือวิเคราะหและประมวลสําหรับ                

 ใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 
๘)  จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
๙)  จดและจัดทํารายงานการประชุม  การสัมมนาและการเสวนา 
๑๐)  จัดรวบรวมรายงานการประชุมตาง ๆ  สงไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง 
๑๑)  จัดเก็บขอมูลของรายงานการประชุมเขาไวในฐานขอมูล 
๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรอื    

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมรายงานการประชุม 
๓) กลุมงานชวเลข ๑ 
๔) กลุมงานชวเลข ๒ 
๕) กลุมงานชวเลข ๓ 
๖) กลุมงานชวเลข ๔ 

.      
 ๑)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป                 

สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัยวิสามัญ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับการ
ประชุมสภา  

๒) จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน   

๓) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา    

.      
สมาชิกวุฒิสภา สวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสวนราชการภายนอก 

.      
 บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๘๓  คน   (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา       

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามท่ีปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน 

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ       
นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย        
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่กําหนดใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว    

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย          
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสงูสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                     วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

   ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เร่ิมตั้งแตวนัที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักประชาสัมพันธ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาวจิตติ เทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ                

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการ
ใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว  ขอให       

คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางสาวจิตติเทวี   ตติยรัตน) (                                   ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ 
 วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                     วันที่         
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.  

.       
๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวก งานดานรัฐพิธีและพิธีการตาง ๆ ของ

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและผลงานทุกดานของวุฒิสภา

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๔) ดําเนินการใหการตอนรับ รับรอง อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  

แกสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวของ
ในวงงานของวุฒิสภา ประชาชน และผูมาติดตอราชการ 

๕) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวก ในการติดตอสอบถามขอมูลและบริการ
ทั่วไปในดานตาง ๆ ใหกับสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประสานงานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนของ
ประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๖) ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห เสนอแนะ แกไข ติดตอขาวเกี่ยวกับ
วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวก
แกสื่อมวลชนทุกประเภทในการเผยแพรขาว การใหสัมภาษณ การแถลงขาว  การแกไขขาว
ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา  
ควบคุมดูแลรักษา ติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณโสตทัศนูปกรณในดานการประชุมวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประชุม หรือการสัมมนาที่เกี่ยวของ
ในวงงานของวุฒิสภา 

๘) ดํ า เนินการผลิต เอกสารและสิ่ ง พิมพ เ พ่ือ เผยแพรกิ จกรรม  ผลงานของวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล 
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๙) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทําแผนงาน โครงการ การสัมมนา  

เสวนาการจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวุฒิสภา บทบาท อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สถาบันการเมือง สวนราชการและเอกชน  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดตางๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรวมกับ  
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล 

๑๐) ดําเนินการประสานงานความรวมมือ และอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกวุฒิสภาและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 

.          
๑)  กลุมงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
๒) กลุมงานสารสนเทศและศูนยบริการ (Call Center) วุฒิสภา 
๓) กลุมงานสื่อมวลชน 
๔) กลุมงานโสตทัศนูปกรณ 
๕) กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร 
๖) กลุมงานเผยแพรประชาธปิไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

.                         
เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา และสงเสริมความรูแกประชาชน      
ในการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การประสานงานและอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

.       
 สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภาและประชาชน 

.       
 บุคลากรจํานวน  ๙๓  คน  (ขาราชการ ๙๒ คน และลูกจางประจํา ๑ คน)  

(ขอมูล  ณ วันที่   ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายชาญชัย  ปญญากรณ ผูทําคํารับรอง 
                  ผูอํานวยการสํานกัการพิมพ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัตริาชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการพิมพ     

ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาวจิตติ เทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ                

นายชาญชัย  ปญญากรณ ผูอํานวยการสํานักการพิมพ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ นายชาญชัย  ปญญากรณ ผูอํานวยการสํานักการพิมพ และตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายชาญชัย  ปญญากรณ 
ผูอํานวยการสํานักการพิมพ   ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นายชาญชัย  ปญญากรณ ผูอํานวยการสํานักการพิมพ   ไดทําความเขาใจคํารับรอง         

ตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให        
คํารบัรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน) (นายชาญชัย  ปญญากรณ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานกัการพิมพ  
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.  

.        
๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํารายงานการประชุมวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุม 
๓)  ผลิตตนฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ  เอกสารเผยแพร เอกสาร 
      ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสจูนอักษรทั้งภาษาไทยและ  
      ภาษาตางประเทศ 
๔)  ใหคําปรึกษาและใหบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภทแกหนวยงานตาง ๆ 
๕)  จัดพิมพเอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารวิชาการ   
      วารสาร  เอกสารเผยแพร  รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน 
      คณะกรรมาธิการคณะตาง ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามญั และรายงานของ                     
      คณะอนุกรรมาธิการ 
๖)  ใหบริการสําเนาสิ่งพิมพดวยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล และเครื่องถายเอกสาร 
๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ  เพ่ือรอการสงมอบงานพิมพใหผูขอใชบรกิาร 

 สิ่งพิมพ และควบคุมดูแลการขนยาย 
๘)  บํารุงรักษาเครื่องพิมพและครุภัณฑการพิมพ 
๙)  จัดทําสถิติและประเมนิผลการพิมพ 
๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรอื             

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.          
) กลุมงานบริหารทั่วไป 
) กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ 
) กลุมงานการพิมพ 
) กลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพ 

.       
ใหบริการดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพแกสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
โดยมีภารกจิหลัก ดังนี้ 
-  การจัดพิมพเอกสารสาํหรับการประชุมวุฒิสภา 
-  จัดพิมพเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ 
-  จัดพิมพเอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการและสํานักงาน 
-  จัดพิมพเผยแพรเอกสาร 
-  ใหคําปรกึษา  แนะนํา  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
-  ใหบริการอัดสําเนาและถายเอกสาร 

.       
- สมาชิกวุฒิสภา 
- คณะกรรมาธิการ 
- สํานักตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.       
     บุคลากร ๕๒ คน  (ขาราชการ ๔๑ คน และลูกจางประจํา ๑๑ คน)   
     (ขอมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 

 
 

 

 

  

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC



 -  - 
 

 

 

 
 

 
 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายมนตรี  รูปสุวรรณ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง 
             และการบริหารจัดการ   
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เปาหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ   นายมนตรี  รูปสุวรรณ     

ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ 
คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี ้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการ    
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทาย     
คํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี ้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ  นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและ       
การบริหารจัดการ  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ          

ไดทําความเขาใจคํารับรองโดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภา              
วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  
เพือ่ใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว    

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นายมนตรี  รูปสุวรรณ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                           ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง 
    และการบริหารจัดการ 
         วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววรรณี  เกตนุุติ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เปาหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ขาพเจา  นางนรรัตน  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ  นางสาววรรณี  เกตนุุติ    

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที ่ดํารงตําแหนงที ่ปรึกษา 
ประจําป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕  ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ายคําร ับรอง             
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข าพเจ าย ินด ีจะให คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ              
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววรรณี  เกตุนุติ  ที ่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ      
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางสาววรรณี  เกตนุุติ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรองโดย 

ละเอียด และใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิด           
ผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว    

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางสาววรรณี  เกตนุุติ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
         วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
       พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางมัลลิกา  ลับไพรี ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เปาหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ขาพเจา   นางนรรัตน  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ   นางมัลลิกา  ลับไพรี    

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของ
ต ัว ชี ้ว ัด คํ า ร ับ ร อ ง ก า รปฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ขอ ง ข า ร า ช ก า รที ่ดํ า ร ง ตํ า แหน ง ที ่ป ร ึก ษ า                
ประจําป งบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๕๕ ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ายคําร ับรอง            
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข าพเจ าย ินด ีจะให คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ นางมัลลิกา  ลับไพรี  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย  ใหเปนไปตาม     
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางมัลลิกา  ลับไพรี ที่ปรึกษาดานกฎหมาย  ไดทําความเขาใจคํารับรองโดยละเอียดและ 

ใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที ่ดี               
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารบัรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางมัลลิกา  ลับไพรี) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                                   ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
       วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวิอร  สวัสดิ์แกว ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เปาหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ขาพเจา   นางนรรัตน  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผูบังคับบัญชาของ   นางวิอร  สวัสดิ์แกว  

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที ่ดํารงตําแหนงที ่ปรึกษา                
ประจําป งบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๕๕ ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ายคําร ับรอง            
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข าพเจ าย ินด ีจะให คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ นางวิอร สวัสดิ์แกว ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางวิอร สวัสดิ์แกว ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรองโดย 
     ละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงาน   
     ที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพือ่ใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒสิภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารบัรองไว 
 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางวิอร  สวัสดิ์แกว) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                              ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
       วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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( ) 
    

    
    
 .        

 
 

 . .      
 ( ) 

๘ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑.๑ 

ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพการบริหาร
จัดการดานประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (ผูรายงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกํากับและ

ตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 

 หนวยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑.๒ 

รอยละการปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการประชุม 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักการประชุม (ผูรายงาน) สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
 หนวยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑.๓ 

รอยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตอการปฏิบัติตามคูมือการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๒ 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักการประชุม (ผูรายงาน) สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
 หนวยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักการพิมพ 
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๘ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒.๑ 

ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะดานของความเปนมืออาชีพดานวชิาการ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (ผูรายงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
 หนวยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒.๒ 

รอยละการปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานความเปนมืออาชพีดานวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๓ 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูรายงาน) สํานักกฎหมาย สํานักการประชุม  
 หนวยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒.๓ 

รอยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตอการปฏิบัติตามคูมือ
มาตรฐานความเปนมืออาชีพดานวิชาการ 

๒ 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูรายงาน) สํานักกฎหมาย สํานักการประชุม  
 หนวยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักการพิมพ 
 

ตัวชี้วัดที ่๑.๒   ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและพัฒนาขอมูลเพื่อเปนศูนยขอมูลนิติบัญญัติของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕ 

 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผูรายงาน)              

สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓                           
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย สํานัก
ภาษาตางประเทศ  สํานักการตางประเทศ 

 

 หนวยงานสนับสนุน -  
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ตัวชี้วัดที ่๑.๓  ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานขอมูลดานตางประเทศ ๕ 
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักภาษาตางประเทศ (ผูรายงาน) สํานักการตางประเทศ  
 หนวยงานสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ตัวชี้วัดที ่๑.๔   รอยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธเชิงรุกวุฒิสภา ๔ 
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักประชาสัมพันธ (ผูรายงาน)  
 หนวยงานสนับสนุน -  

       
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ ๘ 
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน) และสํานักที่เก่ียวของ  
 หนวยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการที่สวนราชการกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
๗ 

 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน) และสํานักที่มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
 

 หนวยงานสนับสนุน -  
    

    
    

  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

 

 ผูรับผิดชอบ  
 เจาภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผูรายงาน) สํานักกฎหมาย  
 หนวยงานสนับสนุน -  
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  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ผูรายงาน)  
 หนวยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ    
  สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการคลังและงบประมาณ  
  สํานักการตางประเทศ   สํานักวิชาการ   สํานักการประชุม     
  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  
  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาตางประเทศ    
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ  
  สํานักนโยบายและแผน  กลุมตรวจสอบภายใน  
 หนวยงานสนับสนุน -  
    

     รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน)  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ    
  สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการคลังและงบประมาณ  
  สํานักการตางประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม     
  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ  ๑ , ๒ , ๓                   
  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ  กลุมตรวจสอบภายใน  
 หนวยงานสนับสนุน -  
    

    
    

    
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม ๔ 
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักการคลังและงบประมาณ  (ผูรายงาน)   
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  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสมัพันธ    
  สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ    
  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ    
  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ ,๓  สํานักกฎหมาย    
  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ    
  สํานักนโยบายและแผน  กลุมตรวจสอบภายใน  
 หนวยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ๔ 
 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก กลุมตรวจสอบภายใน (ผูรายงาน) สํานักการคลังและงบประมาณ  
 หนวยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ  สํานักบริหารงานกลาง  
  สํานักการตางประเทศ   สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม  
  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ  ๑, ๒ , ๓  สํานักกฎหมาย  
  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักการพิมพ สํานักนโยบายและแผน  
    

        ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ผูรับผิดชอบ   
 เจาภาพหลัก สํานักการคลังและงบประมาณ  (ผูรายงาน)  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสมัพันธ    
  สํานักบริหารงานกลาง   สํานักการตางประเทศ  สํานักวชิาการ    
  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ    
  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ ,๓   สํานักกฎหมาย    
  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ   
  สํานักนโยบายและแผน  กลุมตรวจสอบภายใน  
 หนวยงานสนับสนุน -  
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	12�����#�3��	
��������������'���
"����� 

/ DN D< &N &< JN 

 
 

����$%��&'$( ,."   ��&��4��
���	�1�5����	���
��*��3��������*�
>�	�;(�	�:�!>�+2�*�
>�������<<��� 
������������	���������������        

      �%��7����*�+�� #  
  
>*����&��� 
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�������7#2�#�F�	8����������'=��7���1�8����3������1�'���#2������=: ���9���'=��7?� ���*�'	!8���O8�

3������1� ������9��B�� ���������� ����������� 7������?�7��2���
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��7?�7�2�=�������������4;��"��!� 
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!�"5� 
 - 7?�����������4;��"��!�
!�"5� ������7?����� �
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#2�� Z ���
!�"5�C'�����"9��6F� �
�=�F�����������F�*�����2�
��7��
����1�=�9�������� �*����1�7��7#�#2��������C� B'��*��'	��������G#"�����������9�����!		���7#2����!2� ���9��������1�
�2�
��C'���2��=�9
+6�7�������"=4"5�� 

- ����+'�!�2 ���7?�����������4;��"��!�
!�"5� 
“�������	�C=� ����"'�������1���2���
����
�� ��	
�����������=��=*���=�9 �*��	
����	�$ 7����

=�:�	#"=�9'�#2�
!�"5� Y69���2�?�'�#2������	���7�������4"�C#����������*��O�#�"�;=����������!� 7�������Y69� 
���7'����+6�	
����2
��2
�=��������������'��=�91��6F�” 

- �������  
     �. ��"�����	
���1� 	
�����������=��=*���=�9���
!�"5� 
    /. ��"�����=�:�	#"=�9'�#2�
!�"5�7�����"�
!�"5� 
    -. ��1�Wb�	2��"�������4"�C#�7��2���"������2
��2
�=���������� 

B'�7?�����������4;��"��!�
!�"5� ��	���	�!������
�� - �A ���9�=������9����*���!2���@�*���C'�����1����9�
���
������*���=�9 �=��= 7��?�������
!�"5� Y69��
�+6�?����'����"�������	8������4"���'���#2�� Z #��'��2���"�
5�����O8;=�9����=�9������O;��127��
 �*���'�������6F�7��������!�7��C�5�����O8;���2
�=�9���C�2��'����*��������C'���"' 
	
��������7��������#2�	
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����������4;����C���2��#2����9�� 7�����O���'����"��8����9���C
���2���*����  

 =�F���F �!=4:�#�;������'����"��������������4;��"��!� �������������������4;=�F�������=: 7���������=:  
=�9������������	
��������7�����#!���*��������������=:��������	
�����7����2
��2
��������"*�����5���#�
����������4"�C#�7��
 �����#�������'��5�����O8;��'����=��=*���=�9���
!�"5� ���9������Y69������2
��2
�����'��
51�"5�	 ��������F 7�
=������������4;��	���	�!�=�F�����9�����*
2���!		� 7������9����
��� ���9��������!'�'2�
7#�#2����� =�F���F ����9�����*
2���!		� ������	
��������7��B������
��C'���2�������"=4"5���
2� 7#2����+����+6� 
��!2�	�C'������' ���8�=�9�9����
���������+6���!2�	�C'��
����
2��������9���2
�����9����
����������F��������F�#��
#2�������7#2���A B'����A7�� �*�������2
��9�=�9��������"������9����=�9!' 	�� �A7������B=�=�:�; *������"��; �A+�'C� 
�6���������12��!2���9� ��2� �"��=��;���# �6���	
���������#������*�'����7�
=�����'����"����C
���7#2���A '����F 

3��'������������
����2	����������������  ��'$( ,  
� ��������9�����2��#2����9��������������������4"���
!�"5�?2���9�����5=�9����
���=�9��?1��������������
�

��� C'�7�2 �9�B=�=�:�; �9�
"=�! *������"��; 7���"��=��;���# #�����'�� 

� ����B����*����"�
!�"5�C'��*������9��
�������6F� B'��,����9����
�������5=B=�=�:�; 7��"9��"��;  

� ��������9�������������#��*�
������*$2 	���	
���1� ?1����	
��	"'�*�������*
�'=�9��	
����	�$7�������!'
�!=4:�#�;=���:�O3�"��������=: 

� ��"9��9������#2������=:  7������	
�������4;����9��
���#2������=: B'��,�������=:��7+�51�"5�	 
������-7�Y" È� 

3��'������������
����2	����������������  ��'$( "  
� ��������9�����2��#2����9��������������������4"���
!�"5�B'���"9��#"���2
���� “�"������"�:O” �*�����6F� 

� ���"�
!�"5����� �*���5�O8;�9��
��� �"������2
�����9��
��� 7������	
�������4;�����O8�=�9C�2����
=�������"9�����6F� 7#2���	��*���12����'��=�9�*���� 

� ����	
�����9��B������	������ (Social Networking) 

� �9��������	� Internet ����6F� B'�����C�����2
�*�69������	����C��; (Online Community) ���9��*������� ����1�
�b$*� 7����	
�������"'�����!2���@�*����*�2 Z  

� ��"9�����9���������������=���+"9�#2�� Z ����6F� '�
��1�7�� 7��
"4�����9���=�9�������2�� ���9��'�2��
2����*
2��

!�"5����������� 

� �9������#2������=:����6F� ����	
�����9���9�����'��51�"5�	7����'��B�� 

3��'������������
����2	����������������  ��'$( 8  
� ����5�����O8;=�9B''�'2����
=���'�����Y���  

� ��������9������1�7������"�����=�97����*�2 ����+6��������=!���!2���@�*���  

� ����9�����������4;��2���1�8����=!��1�7�� 5���#����������	;=�9�*���������!2���@�*���=�97#�#2�����#��
5��=����	�:�#�; 7��	
��#������=���"#
"=�� 

� �����9��
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���7�
=�����'����"��������������4;��"��!����
!�"5� 5���#����������
�� - �A C'����*�'�!=4:�#�; ���9��*�

#��B�=�;#�����4�"����7?�����������4;,�����F Y69�������!
�#+!����	;C'� #2����9�?1��0"��#"C'�'����"��������������4;#��
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,. +�'�!����2���	+3��A�*�
>��A�����A���;(��������  ��������9���=���'��
 ���9��?�7��2����1� (Inform 

and educate) 	
���1����9�
���?����'����"����#���=��=*���=�9���
!�"5� �*�	
���1������	������9�������	���7��
�����4"�C#����������*��O�#�"�;=����������!� �=��=*���=�9������"�
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!�"5�7��������� #��'����E'B����*��������=!���!2� C'���?����=��������
!�"5�  
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��	"'�*��#2�� Z ���9��*���"'5�����O8;7��=�:�	#"=�9'�#2�
!�"5� 
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����2����;(�
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"4���	�$��� 
���'����"��������������4;��"��!� ���9��*�����������2�
�����
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���������9��
���B'��,����9��
���
����35� Y69������9���@�*���*������������������4;���
!�"5� ��������F ������������4"���
!�"5� �����	
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�������#�������	
�������4;=�9'�����9��
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�� Y69�?����4;=�9C'� 	�� 
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- 3��������
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!�"5�C
�'�
� �����=�F���"9��#"�B	���������������4;=�9����������9�
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��+�9=������9����*�����6F� B'���7�
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�. �!=4:�#�;����?�7��2����1��2�
��?2���9��4��8�  
/. �!=4:�#�;�������	
���2����9�+�� 7����"�����5�����O8; 
-. �!=4:�#�;�������	
�������4;����9��
���7����������9�������'��������#" 

	��E2���57*4�3�� 
�"���8�������'����"����#�
��F
�' '����F 

 

	��E2���57*4�3��  ����$%��& �%��7��� , " 8 0 # 
�.>.� �����������'���������1�7�������������!2���@�*���  

���=��= 7��*���=�9���
!�"5� �����'����"����
5���#��=��$$�#"�����34����1$7*2������8�����C=� 

/ DN D< &N &< JN 

�.>./ �����������!2���@�*���=�9��=�:�	#"=�9'�#2�5�����O8;
���
!�"5� 

� %N %< DN D< &N 

�.>.- �����������!2���@�*���=�9�����������7��	
�����9���9�
���=��=7��*���=�9���
!�"5� 

� <N << %N %< DN 
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3��������������        

   �%��7����*�+�� ,# 
 

 
 
 

     ����$%��&'$( ".,   �*�+��4��
���	�1�5���������	�6�7
�+��
3���������������������� 
����A��������      

   �%��7����*�+�� @ 
 

>*����&��� 
	�*����7���      ������B����7��7?� (?1�������) 

     7�������=�9���9�
���� 
           7�A�+�����������  - 

4�������+ : 
 ��������"�	
�����������������!��@�*���#��7?��0"��#"�������������A �.:. /<<< ���*�'�*������"�?�������
������'����"����#��7?��0"��#"�������������A �.:. /<<< 7��7?��0"��#"���7��7?��������2���������8�������A
�������8 �.:. /<<< =�9��12�����	
�	!� ������ ���'����"�������*�2
����#2�� Z ��������������4"���
!�"5�  
B'����*�'��������"�	
������������������!��@�*���7#2��#�
��F
�'#��7?��0"��#"�������������A *���7?��0"��#"���7��
7?��������2���������8�������A�������8 �.:. /<<< 

 =�F���F#�
��F
�'#��7?��0"��#"���=�9����������"���#����������9��=�9��	�$ 7�����F��*���=�9��2�?��*���	;������!
��@�*�����"����4�"� �!=4:�#�;7��
"��=�:�; B'��*�2
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��F
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5����C#���=�9 � ����A�������8 �.:./<<<  

	��E2������	
��   
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��F
�' �*��"���8�?�������#��#�
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�����3���>�����4�����   
	��E2���57*4�3��	'$+���� 
�*�+�����	�6�7
�+���� ����$%��& 

(i) 
�%��7��� 
(Wi) , " 8 0 # 

4�3��'$(L&* 
(SMi) 

4�3�� 
GA���%��7��� 
(Wi � SMi) 

KPI� W� %N DN &N JN �NN SM� (W� � SM�) 
KPI/ W/ %N DN &N JN �NN SM/ (W/ � SM/) 

. . %N DN &N JN �NN . . 

. . %N DN &N JN �NN . . 
KPIi Wi %N DN &N JN �NN SMi (Wi � SMi) 

�%��7�����
 � Wi = �   �  (Wi � SMi) 
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 W *���+6� �F��*���	
����	�$=�9�*����#�
��F
�'=�9���*�'�6F����7?��0"��#"���������2
���������'�����*��� 
  �=����=2�7��?��
�����F��*������=!���@�*���?�?�"# �=2���� � 
 SM *���+6� 	�7��=�9C'��������=�����������������@�*���?�?�"# 
 i *���+6� ���'��=�9���#�
��F
�'=�9���*�'�6F�#��7?��0"��#"���������2
�����������'��35� ; �, /, ... , i 

	��E2���57*4�3��   
�2
�������8];����*�	�7�� +/- � ������ � #2�	�7�� B'����*�'��8];����*�	�7�� '����F 
 

��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� � (Wi � SMi) = � 
/ � (Wi � SMi) = / 
- � (Wi � SMi) = - 
> � (Wi � SMi) = > 
< � (Wi � SMi) = < 

 
 
 

����$%��&'$( "."   �*�+��4��
���	�1�5���������	�6�7
�+���K4����� 
     '$(�A�����������7�&L�*5�3��������������������������A��������      

   �%��7����*�+��  - 
 

>*����&��� 
	�*����7���   ������B����7��7?� (?1�������)  

  7�������=�9��B	�����#��7?��0"��#"�������������A 
           7�A�+�����������   - 

4�������+ 

 ���9��*�2
�������������1�8����7�������"*����'���B	��������*�2
����5��������'�*���"'	
���2
���� 
������0"��#"������ �2
��*��� ����!����'����"���� ���9��*�����!��@�*���#��7?��0"��#"������C'���2����1�8; 

	��E2������	
�� 
��������"�	
�����������B	����� �*��"���8�	
�����
*��������'����"����#��7?�/B	����� *����������!

��@�*������B	�����=�9���*�'��7?� B'��������"�?��,������A�������8 �.:. /<<< 
�>�����4����� 
 

  =       �  �NN 
 

 

� (Wi � SMi)�

� Wi�

(W� � SM�) + (W� � SM�) + . . . + (Wi � SMi)�

W� + W� + . . . + Wi�

����
�B	�����=�9����+'����"����7��
����#����@�*��� 

����
�B	�����=�F�*�'=�9����������"� 
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  	��E2���57*4�3�� 
 �2
�������8];����*�	�7�� +/- ������ < #2�	�7�� B'����*�'��8];����*�	�7�� '����F 

��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� '����"�B	���������!��@�*���#��7?��0"��#"�������������A7��
����  	"'���������� %< 
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          �%��7����*�+��  , 

>*����&���  
	�*����7���    �����
"����� (?1�������) ������R*���  
7�A�+�����������    - 

4�������+ : 
� �"����������2
��2
��*�����C�#�� CS% �����8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� 

� 
�'���	2��,��9����������	
���6��������7#2���"�����=�9���������������2
��2
� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.- (*�
' -) RM -.� ���"���8���� 
����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.- �������,��9�	
���6��������?1�=�9�������2
�  %N %< DN D< &N 

RM -.� �"�����=�92
���������E'B����*��������
��������2
��2
� 

     

�  ����$%��&'$(  @.".0(7
�&  8) 
RM 8." :  �*�+��4��
���	�1�5����&��	��������
3������������57*������  �%��7����*�+��  , 

>*����&���  
	�*����7���     ������B����7��7?� (?1�������) 
   �����������4��
!�"5�  ���������������4;  �������"*���������   
   ��������	���7���������8  ��������#2������=:  �����
"�����   

������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
   ������R*���  �����5�O�#2������=:  ����������=��������!		�  
         ������������������!�7���
���  ������=	B�B�������=:7������9���  

���������"��;  ��!2�#�
���5���� 
7�A�+����������� - 
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���� 7��

"�	���*;
2�����	;������
'����'����=�9?1������"���7��?1���2
�C'��������	;�*�������*���"������1�7�� �2��=�� *���
"4�����'���9��*���"������1�7��
'����2�
���� *���������*���	!85��������*���"����*�'��6F� ���9�����	
�����=����7��5�����O8;=�9'������	;�� *��
?1������"���7��?1���2
�C'����C�2�6�����2
�������#���
"�	���*;*���*#!���9�������!����=�����#����*#!=�9
"�	���*;C'� 

� ���*�'7?����/7�
=�����������!�����*���"��� 

� 
�'���	
�������������������!�����*���"���#��7?����������!�����*���"���=�92
����������*�' 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.> (*�
' -) RM -./ ���"���8���� 
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.> 

RM -./ 
������	
�������������'�� ��"����#��7?�
������!�����*���"���  

%N %< DN D< &N 

 
�  ����$%��&'$(  @.".# (7
�& 0) 

RM 0., : �*�+�����4��
4���4��
 G>��*�� 3��'���
�+���C���*�
>�'$(��������+�'�!����2 
�+A���*�+   , ���	&1�+�'�!����2       �%��7����*�+�� , 

>*����&���    
	�*����7���     ������=	B�B�������=:7������9��� (?1�������) 
         �����������4��
!�"5�  ���������������4;  �������"*���������    
   ��������	���7���������8  ��������#2������=:  �����
"�����   

������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������R*���  �����5�O�#2������=:  ����������=��������!		� 
������������������!�7���
���  ���������"��;  ������B����7��7?�  
��!2�#�
���5���� 

7�A�+����������� - 

4�������+ : 
� ����"���8�	
��	���	�!�  +1�#��� 7��=��������3������1�=�9����!��!=4:�#�;��F� �*�2
������� �"���8�

	�'���������'���!=4:�#�; #��=�9���*�'C
���7?��!=4:�#�;���2
������� ����2������ � ����'���!=4:�#�; 7����'=��
����3������1��������*�	���	�!� +1�#��� 7��=����� ���9����
��7?����'����"���� 7����������#�'"��������"*����� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.< (*�
' >) RM >.� ���"���8���� 
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.< 

RM >.� 
���������	
��	���	�!� +1�#��� 7��=����� 
���3������1�=�9����!��!=4:�#�; 
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�  ����$%��&'$(  @.".? (7
�& 0) 
RM 0." :  �*�+��	F�$(+GA���%��7���4��
���	�1�������
S'��T������&��	���������
��
3������&���4��
�>* 

�+A���*�+  8 ��424��
�>*'$(��&4�*�������424��
�>*'$(���	�:�	�;(�57*����������'���5�
���'$( ,     
   �%��7����*�+�� " 

	�*����7���     ����������=��������!		� (?1�������)  ������=	B�B�������=:7������9��� 
   7�������=�9�������������	;	
���1�   
7�A�+����������� - 

4�������+ : 
� 7?������'���	
���1� *���+6� 7?�=�9����!����'����"����#������'���!=4:�#�;���2
������� ������'�
� 

�"����������'���	
���1�#2�� Z ��2� ���7������9��������1� �����'��	;	
���1��*���������7������+6��2�� ������2�������7��
�*����
�� ����#�� 

� ����"���8�'����"����#�� RM >./ �*��6'#����8];	!85�������"*����'�����'����F�3�� (Fundamental Level) 
*�
' >  ( ITD )  ������������"���8�'����"���� 

� ?���G=4"H *���+6� �����"���*����"�����=�9��"'������=�����C'�?�?�"# (outputs) #����@�*��� 7����"'?����4; 
(outcome) #��#��
�#+!����	;��������'���	
���1� =���*���	;	
���1�=�9���*�'����+���C�������B���;C'���2��7=���"��� 
���?���'����@�����	;��"��!=4:�#�; Y69�?���G=4"H��7'�?����"#"=�9 �  *��� �"#"=�9 /  ���	������������0"��#"������ 

� 2
��������������	;	
���1�=�9������� - ��	;	
���1������2������ / ����'���!=4:�#�;=�97#�#2�����7��C�2	
�
YF��Y��������	;	
���1�=�92
�������C'��	����������'=��7?������'���	
���1�C�7��
 =�F���F #���������	;	
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����!���"=4"?����"#"=�9 � 7#2*���������#���������	;	
���1��'"� 2
���������#���=�=
�7����"9��#"���	;	
���1�=�9������� 
������0"��#"�������*�����6F�*���	��+�
���1�8;�"9��6F���2����'��� ��������!�*#!?�=�9�������	;	
���1���F�������'�
� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.% (*�
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RM >./ 
�������,��9�+2
��F��*���	
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��2������ - ��	;	
���1� =�9�'	���������	;	
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�  ����$%��&'$(  @.".- (7
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RM #.,  : �*�+�������4����'$(A����&������$&�
��G��'$(�A�����������7�& ( Competency  Level ) 

          �%��7����*�+��  , 
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   �����������4��
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"�����   
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������=	B�B�������=:7������9��� ���������"��;   
������B����7��7?� ��!2�#�
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� ��'���+��  *���+6� ��'���+��=�92
����������*�'  Y69�������'�
�  ���+��*��� (Core Competency) 

7��/*������+��#�������=�92
����������*�' (Functional Competency) 

� #�
��F
�'��F
�'��������"����+��*��� (Core Competency)  �������
"����� (��'��  - – J) 

� 
�'������?2����8];��������"����+��=�9C'���#�3�� ��2� ����������"�B'�	8�����������*�2
����  
(�����/��!2����) Y69�����=�9���������?1�=�9C'������������#��7?���������+�����2
������� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.D (*�
' <) RM <.�  ���"���8����  
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����������!	����=�9?2����'�������'���+�� 
=�92
����������*�' (Competency Level) 

%N %< DN D< &N 

�  ����$%��&'$(  @.".@(7
�& #) 
RM #."  : �*�+��4��
�=���5��A������*��4��
���������4����   �%��7����*�+�� , 

>*����&���  
	�*����7���     �������"*��������� (?1�������) 

�����������4��
!�"5�  ���������������4;  ����������=��������!		� 
��������	���7���������8 ��������#2������=: �����
"�����  
������������!� �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������R*��� �����5�O�#2������=: ������B����7��7?� 
������������������!�7���
��� ������=	B�B�������=:7������9��� 
���������"��;  ��!2�#�
���5���� 

7�A�+�����������  - 
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RM #.8  : ��&��4��
���	�1����������������������	
����������������  

(Performance Management System)      �%��7����*�+�� " 

>*����&���  
	�*����7���  �������"*��������� (?1�������)  ����������=��������!		�  

�����������4��
!�"5�  ���������������4;   
��������	���7���������8   ��������#2������=: �����
"�����  
������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������R*���  �����5�O�#2������=:  ������B����7��7?� 
������������������!�7���
���  ������=	B�B�������=:7������9��� 
���������"��;  ��!2�#�
���5���� 

7�A�+�����������             - 

4�������+ : 
� ��������������������"�?�����0"��#"��� (Performance Management System) ��������#����������9�����

	
����������*�2
����7���!	�������9�����12������������"�?�����0"��#"���#�� �.�.�. �������������'��35� �.:. 
/<<> 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.<.- (*�
' <) RM <.- ���*�'������'����F����	
�������� (Milestone)  
7�2���8];����*�	�7������ < ��'�� �"���8����	
�����
*��������F�#�����'����"����#����@�*���7#2����'�� '����F 

 
 

��&��4��
���	�1���� Milestone ��&�� 
4�3�� ��%����'$( , ��%����'$( " ��%����'$( 8 ��%����'$( 0 ��%����'$( # 

� �     
/ � �    
- � � �   
> � � � �  
< � � � � � 

B'�=�9 
��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 

� � ��'����!���F7�����9�����	
���1�	
�����������F��#��  
B'�+2��=�'�������8;���'����"�������*�2
��������2�� 

/ � ��'=��*�����8];7��	12�����������"�?� 

� ��'����!���"��0"��#"������9���'=��#�
��2����������"�?� 
- � ��'����!���F7��7�
=����������"�?��*��!	����=�����2��=�9
+6�C�2�����
2� ������ &N 
> � ������ �NN ���*�2
����=�9C'�='��������������"�?�[ 	��=!���F�#�� 
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 RM ?., : ���������������'$(L&*��������������57*�&��	������&$�=%�   �%��7����*�+�� , 
>*����&���    
	�*����7���     ������B����7��7?� (?1�������)  
   7�������=�9C'�������	�'���������
����    

���9������������!��*�?����'����"����'��6F����A�������8 �.:. /<<< 
7�A�+����������� - 

4�������+ : 
� ���������!�����
�����*�'��6F� #�������+�=����*��*��+6� ?����'����"�����������
����=�9�����"=4"5��'��6F� 

��2� ����'�����
�� ����'	2�����2���������
���� �������	
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�����
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>*����&���    
	�*����7���     �������"*��������� (?1�������) �����������4��
!�"5� 
   ��������	���7���������8 ��������#2������=: ������������!�   
   �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,- ������0*��� 
7�A�+�����������   - 
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�����3���>�����4�����   
 

	��E2���57*4�3��	'$+���� 
�*�+���������	�1���


	�6�7
�+�������$%��& 
����$%��& 

(i) 
�%��7��� 
(Wi) 

, " 8 0 # 

4�3��'$(L&* 
(SMi) 

4�3�� 
GA���%��7��� 
(Wi � SMi) 

KPI� W� %N %< DN D< &N SM� (W� � SM�) 
KPI/ W/ %N %< DN D< &N SM/ (W/ � SM/) 

. .      . . 

. .      . . 
KPIi Wi %N %< DN D< &N SMi (Wi � SMi) 

�%��7�����
 � Wi = , ���
4�3��GA���%��7��� �  (Wi � SMi) 
 
?��
�	�7���,��9�+2
��F��*���  �=2���� 
*��� 
 
 
 
B'�=�9  : 

W *���+6� 
�F��*���	
����	�$=�9�*����#�
��F
�'=�9���*�'  
(�=����=2� 7��?��
�����F��*������=!���@�*���?�?�"# �=2���� �) 

SM *���+6� 	�7��=�9C'��������=�����������������@�*������#�
��F
�' 
I *���+6� ���'��=�9���#�
��F
�'=�9���*�'�6F�#��7�
=�����'����"����; �, /, ... , i 

	��E2���57*4�3��   
�2
�������8];����*�	�7�� +/- � ������ � #2�	�7��  B'����*�'��8];����*�	�7��  '����F 
 

��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� � (Wi � SMi) = � 
/ � (Wi � SMi) = / 
- � (Wi � SMi) = - 
> � (Wi � SMi) = > 
< � (Wi � SMi) = < 

 

� (Wi � SMi)�

� Wi�

(W� � SM�) + (W� � SM�) + . . . + (Wi � SMi)�

W� + W� + . . . + Wi�
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�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,#0 - 
 

����$%��&'$( @.8   ��&��4��
���	�1����������	
����42���&*�+��	����
3��'�� 
��������4�����������7����&�����4��C��&���;%�C��     

         �%��7����*�+��  " 
 
>*����&��� 

	�*����7���  ������B����7��7?� (?1�������) 
�����������4��
!�"5�  ���������������4;   �������"*���������    
��������	���7���������8  ��������#2������=:  �����
"�����   
������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������R*���  �����5�O�#2������=:  ����������=��������!		�  
������������������!�7���
���  ������=	B�B�������=:7������9��� 
���������"��;  ��!2�#�
���5���� 

7�A�+�����������   - 

4�������+ : 
� ��������"���	;���'�
�#���� ��F� �*�2
�������'����"���� '����F 

- ��'=�����O8���	�$�����	;�� 
- �����"���	;��'�
�#����*�
' � – D #��B��7���#�
������"� FL 
- �����"���	;��'�
�#���� ���9�?2�������������8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� #��B��7��� 
 ��������"���	;��'�
�#������'����F�3�� Self Certified FL 

� ��������"���	;���'�
�#���� (Self Certified FL) ���9�?2�������������8];	!85�������"*����'���5�	��3
��'����F�3�� *���+6� ����*�2
������������"���	;��#������'��=�9���*�' =�97'��*��*��+6��������'�������"*����'���
��	;��������'��=�9��	�$���7#2��*�
' =�9�=���+6�	
����������7��������C��0"��#"�*���"'?� Y69���������F�3����	�$���
����������	;���*���"'	
����9���� 

	��E2���57*4�3�� ������	
��� �%��7��� 
�*�+�� , " 8 0 # 

��'��	
�������������������"���	;���'�
�#���� 
#��7�
=����������	!85�������"*����'��� 
5�	��3��'����F�3�� 

/ � / - > < 

	��E2���57*4�3�� : 
 ���*�'������'����F����	
�������� (milestone) 7�2���8];����*�	�7������ < ��'�� �"���8����	
�����
*���
�����F�#�����'����"����#����@�*���7#2����'�� '����F 

��&��4��
���	�1���� Milestone ��&�� 
4�3�� ��%����'$( , ��%����'$( " ��%����'$( 8 ��%����'$( 0 ��%����'$( # 

� �     
/ � �    
- � � �   
> � � � �  
< � � � � � 
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B'�=�9 

��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� � ��'=�����O8���	�$�����	;�� C'�	��+�
� 
/ � �����"���	;���'�
�#����#����8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� (FL) 

C'�	��+�
� 
- � �����"���	;��'�
�#���� ���9�������������?2����8];	!85�������"*����'���5�	��3

��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL C'�	��+�
�C�2�����
2������� &N  
#������'�����#�
������� 

> � �����"���	;��'�
�#���� ���9�������������?2����8];	!85�������"*����'���5�	��3
��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL C'�	��+�
�C�2�����
2������� JN  
#������'�����#�
������� 

< � �����"���	;���'�
�#���� ���9�������������?2����8];	!85�������"*����'���
5�	��3��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL C'�	��+�
�C�2�����
2������� �NN  
#������'�����#�
������� 

 
���9��C� : 

�. �����'=�����O8���	�$�����	;��C'�	��+�
�*���+6� ���#��	��+�����O8���	�$�����	;��	�� �< 	��+�� 
/. �����"���	;��'�
�#����#����8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� (FL) C'�	��+�
� *���+6�  

��������"���	;��#��B��7������#�
������"� FL C'�	��+�
�=!�����'��=�F� D *�
' 
-. 	
��	��+�
������������"���	;��'�
�#�������9�������������?2����8];	!85�������"*����'���5�	��3

��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL �"���8������������"�[ C'�	��+�
�#������'�����#�
������"� 7������*�
����1�	���4"���?����'����"������"9��#"�C'�	��+�
�#������'��=�9#�
������"�  
�*#!?� :  

� �#"	8���3��#�����9�
��=�9 /&  �"+!����  �.:. /<>&  �*������*�����������������"*����'���5�	��3�����#��
����������������� �.�.�. ���9������	��9�����?���'���*������������������������"=4"5��7����9����#2�C� 

� ���9��*�2
�������������7�
=������������"���	;���'�
�#�����������=�����������"*����'������2
�������
=�9C'�'����"������12���b��!��� ���9����C�12�������'��	!85�����=��������*�2
����5�	��3�*���12����'���=����=2�
��#�3����� Y69��'	�������7?��!=4:�#�;������������������C=� �.:. /<<�-/<<<  =�9�!2��*�*�2
���������3����
��	;���=�9����'���+��1� �!	������	
�������7��	
������+�����������1� 	"'�"��"9� ����9��7���7������#�
C'���2��
�*����#2�+�����8;#2�� Z  
*����*#!  
 #�
��F
�'=�9������
����=�9���9�
�������*���*�2
����7�����*�'�*���	8��������/	8�=�������F� 	8��������/
	8�=�����'����2�
#���������'�
�?1�7=����7#2�������=�9���9�
����7�����*�'�*���*�2
����=�9��������5��*��� 7��
*�2
��������!� B'���*���=�9'����F 
 	�*����7���  ����*�2
����=�9���?"'������������	��9��7��?���'��#�
��F
�'�*�����!��@�*���#��=�9���*�'C
� 
��	��������[ B'���#����
�+6����=��*���=�9�
��
�����1����?1�=�9���9�
����������
�����5���
����9���'=�����������
�����"�#���������	;�� (Self Assessment Report) 
 7�A�+����������� ����*�2
��0"��#"=�9#����0"��#"���#��5���"�=�9���*�'C
�������
��������	��9��#�
��F
�'��F� Y69�
#����2
��0"��#"�������5��*��������?���'�� ����
��
�����1�=�9�������7��?����'����"������2
����#����9����C��1�8����
����?�����0"��#"������B'��
������	;�� 
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 	�*����7��� (>*��+���)  ���?"'���'����"������3�������5��*��� 7���
��
�?���������"�#����   
(Self Assessment) 7����'=��������?�����0"��#"������ 
 ���$������7�&4A�4�3�����>*����&���  �*����*�'#��	
�����?"'���=�9���9�
���� '����F 

�. ����5��*���  %  	�7�� 
/. *�2
��������!� / 	�7�� 
-. ��8�����5��*��� (?1�������) ��C'�	�7����"9���� / 	�7�� 

 *���������=���?���������"���2������=��������?1������"�5�����7��
 *��2
�����������'��35�C�2������
?���������"�#��#�
��F
�'�' Z ������+�!=4�8;?���������"�[ C'� 2
�7�
=��/*�����8];������!=4�8;��C'����*�'7��
7����*�=���5��*��� 
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3��'������������57*4�3��	���4���������$%��& 
��
4������������������������������������	��������������� 

 �������������
�� �.!. "### 
 
 
,. 	��E24���������$%��&5������
 
          - ��8];	!85����&*��	��� ���9��*����'����"�������2
�����������C�#������

�����
��=�9���*�' 2
�������#���'����"����*�����'2�����1� ������#�����������
��         

=�9���*�'��2��	��+�
� B'�7���A��������&��	������ ��&�A��*�
>�7�;���+�����A��*���A�
��+�	���'$(���7�& ��G>������&4�3�������� 9.9# 4�3�� �A����'����� 

  -   ��8];	!85����&*�����
�� ���9��*����'����"�������2
�����������C�#����"� 

����*�	�7�� 2
�������#���'����"�����*�	��+�
�#����F�#�� ��*�������*�	�7��#����8];   

��"���"��8 (������ *�������
�?�������) 2
���������#���7'������*���3������
����

�0"��#" =�9���������1���"���"��8 ����
�����1���"���"��8=�F�*�'=�9�������	���
8*�	2������� 

���	���
8 	2�?�	�7��=�9�'	�������������������"� 
 

". 	��E24���������$%��& (7��� / +A�+)  (- #�
��F
�'*��� 7�� - #�
��F
�'�2��) 
 
#�
��F
�'=�9 �.�.�.� ��'��	
����������������*�'���+���,���'������	
�������������� 

�����"*����'���'�������!����������!�����
�����"#"��$$�#" 
(�F��*��������� -) 

#�
��F
�'=�9 �.�./.� ��'��	
����������������*�'���+���,���'������	
�������������� 
'���
"��������������!�����
�����"#"��$$�#" (�F��*��������� -) 

#�
��F
�'=�9 - ��'��	
���������������E'B����*����������������2
��2
������7'�
	
��	"'�*��7���2
�#"'#��#�
���?�����0"��#"������   
(�F��*��������� <) 

 

#�
��F
�'=�9 > ��'��	
��������������'����"����#������
���"�4������������ 
(�F��*��������� D) 

 

#�
��F
�'=�9 %./ ��'��	
��������������#�
���5����  (�F��*��������� >)  
#�
��F
�'=�9 D ��'��	
����������������'=��#��=!�#2�*�2
�?�?�"#7��'����"����#�� 

7?���"9����"=4"5�����'����"���� �������A�������8 �.:. /<<<  
(�F��*��������� <) 
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เกณฑคุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ยอย)  
- เกณฑคุณภาพในดานเวลา เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด         

สวนราชการตองจัดสงขอมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอยางครบถวน โดย
  .   

 
เกณฑคุณภาพรายตัวชี้วัด 
 
            . . .     
                                      

      
 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน  

๑.๑  สวนราชการสงักัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบรางหลักเกณฑสมรรถนะเฉพาะดานการประชุม ในการ
สนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๘ 

๑.๒ 
 สวนราชการสังกดัรัฐสภานํากรอบรางหลักเกณฑสมรรถนะเฉพาะดานการประชุม ในการ

สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการสังกดัรัฐสภาพิจารณา 

๐.๒ 

๒.๑  นํารางหลักเกณฑฯ ไปรับฟงความคดิเห็น (Focus Group) จากกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) 

๐.๗ 

๒.๒ 
 รางหลักเกณฑฯ ท่ีมีการปรับแกไขจากสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็น (Focus Group) จากกลุมเปาหมาย

และผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders)   
๐.๓ 

๓.๑ 
 นําหลักเกณฑฯท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคล

ของสวนราชการสงักัดรัฐสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ 
๐.๒ 

๓.๒  คณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคลใหความเห็นชอบหลักเกณฑฯท่ีผานการรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) 

๐.๔ 

๓.๓  เอกสารสรุปหลักเกณฑฯท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคล ๐.๔ 

๔  นําหลักเกณฑฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุมเปาหมายทุกคนตามคําอธิบายตัวชี้วัด ๑ 

๕.๑ 
 มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุมเปาหมายพรอมขอเสนอแนะนาํเกี่ยวกับ

แผนการพัฒนาระยะยาวในความเปนมืออาชีพการบริหารจัดการดานการประชุมท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร 

๐.๕ 
 

๕.๒  ขอเสนอแนะมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ เพ่ือนําไปจัดทําคูมือการประเมินสมรรถนะสาํหรับใชดําเนินงานจรงิ
ในปถัดไป 

๐.๓ 

๕.๓  เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภาและ       
หัวหนาสวนราชการ  

๐.๒ 

 
หมายเหตุ  สวนราชการตองแสดงขอมูลผูที่ปฏิบัติหนาที่ดานการประชุม ในการสนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญัติ

ตามที่กําหนดวาเปนกลุมเปาหมายใหครบถวนทุกรายการประกอบการประเมิน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน  

๑.๑  สวนราชการสังกดัรัฐสภามีการจัดทํากรอบรางหลักเกณฑสมรรถนะเฉพาะดานวิชาการ               
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๘ 

๑.๒ 
 สวนราชการสงักัดรัฐสภานาํกรอบรางหลักเกณฑสมรรถนะเฉพาะดานวิชาการ ในการสนบัสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคลของสวนราชการสงักัด
รัฐสภาพิจารณา 

๐.๒ 

๒.๑  นํารางหลักเกณฑฯ ไปรับฟงความคดิเห็น (Focus Group) จากกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) 

๐.๗ 

๒.๒ 
 รางหลักเกณฑฯ ท่ีมีการปรับแกไขจากสรุปผลการรบัฟงความคิดเห็น (Focus Group) จากกลุมเปาหมาย

และผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders)   
๐.๓ 

๓.๑  นําหลักเกณฑฯท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคล
ของสวนราชการสงักัดรัฐสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ 

๐.๒ 

๓.๒  คณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคลใหความเห็นชอบหลักเกณฑฯท่ีผานการรับฟง  
ความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) 

๐.๔ 

๓.๓  เอกสารสรุปหลักเกณฑฯท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบคุคล ๐.๔ 

๔  นําหลักเกณฑฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุมเปาหมายทุกคนตามคําอธิบายตัวชี้วัด ๑ 

๕.๑ 
 มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุมเปาหมายพรอมขอเสนอแนะนาํเกี่ยวกับ

แผนการพัฒนาระยะยาวในความเปนมืออาชีพการบริหารจัดการดานการประชุมท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร 

๐.๕ 
 

๕.๒  ขอเสนอแนะมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ เพ่ือนําไปจัดทําคูมือการประเมินสมรรถนะสาํหรับใชดําเนินงานจรงิ
ในปถัดไป 

๐.๓ 

๕.๓  เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภาและ       
หัวหนาสวนราชการ  

๐.๒ 

 
หมายเหตุ  สวนราชการตองแสดงขอมูลผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการประชุม ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่

กําหนดวาเปนกลุมเปาหมายใหครบถวนทุกรายการประกอบการประเมิน 
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๑.๑ 

 พิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนด
ประเด็นท่ีแสดงเหตุผลหรือความเหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกลาว ดังนี้ 
 ๑)  นําแนวทาง/ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน แบบมีสวนรวมท่ีไดจัดทําไว 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นเพ่ือดําเนินการเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ   
 ๒)  วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยระบุหรือเจาะจง 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตรท่ีสําคัญดังกลาวไดอยางชัดเจน
หรือ 
 ๓)  ทบทวนขอมูลผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปท่ีผานมา 
เพ่ือประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 
 

๑.๒ 
 สวนราชการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชนโดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ (ผูแทน

องคกร ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs)สื่อมวลชน  
เปนตน เพ่ือจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการตามประเด็นท่ีกําหนด 

๐.๒ 
 

๑.๓  จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนมาใชประกอบดวย 

๐.๔ 

๒.๑ 
 จัดใหมีชองทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกลุมผูมีสวนได 

สวนเสีย (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีกําหนด และสรุปผลความคิดเห็นท่ีไดจาก
ประชาชนและ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวของดังกลาว 

๐.๓ 

๒.๒ 

 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีไดจัดทําไวในระดับคะแนนท่ี ๑ รวมท้ังนําสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใช
ประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการดังกลาว ไดแลวเสร็จ 

๐.๓ 

๒.๓  รายงานหัวหนาสวนราชการ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๐.๑ 

๒.๔ 
 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน 

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายท่ีสามารถวัดและประเมินผลไดอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

๐.๓ 
 

๓.๑  ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน ๐.๕ 

๓.๒  มีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับคะแนนท่ี ๒ อยางสมํ่าเสมอ 

๐.๓ 

๓.๓  มีการจัดทํารายงานสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอตอหัวหนาสวนราชการและ
สื่อสารใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) รับทราบ 

๐.๒ 
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๔.๑ 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงระบุปจจัย

สนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวม 

๐.๘ 

๔.๒  เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) รับทราบ 

๐.๒ 

๕.๑  ดําเนินการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 

๕.๒ 
 จัดทําแนวทางและขอเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมโดยใหมีการกําหนดรูปแบบในการสรางกระบวนการในการมีสวนรวมเชิงนวัตกรรมหรือ
แนวคิดใหม ท่ีนําไปสูการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในปงบประมาณตอไป  

๐.๕ 

๕.๓  การดําเนินการขอ ๕.๒ เสนอตอหัวหนาสวนราชการและไดรับความเห็นชอบ ๐.๑ 
 

 

 

   
         

 

 
 
 

   

๑.๑  มีการจัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

๐.๓ 

๑.๒  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๒ 

๑.๓  แผนปฏิบัติการตามกรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ขอ ๑๙(๑) 

๐.๕ 

๒  มีการดําเนินการตามแผนฯ ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ๑ 
๓  มีการดําเนินการตามแผนฯ ไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ๑ 
๔  มีการดําเนินการตามแผนฯ ไดไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ ๑ 

๕.๑  กําหนดหลักเกณฑ/แนวทาง การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา  
ขอ ๒๙ 

๐.๔ 

๕.๒  มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๐.๒ 

๕.๓  มีขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให
เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ขอ ๒๙ 

๐.๔ 
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๑.๑  มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง ๐.๒๕ 
๑.๒  มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง ๐.๒๕ 
๑.๓  มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปท่ีไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ ๐.๕ 

 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตอง
แสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

 

 การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ (อยางนอย ๑ เร่ือง ) ๐.๗ 

๒ และ ๓ 

 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย ๒ เร่ือง) ๑.๓ 
๔.๑  มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ

ครบถวน ตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป 
๐.๒ 

 
๔.๒  มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานครบถวนตามท่ีกําหนด

ไวในแผนการตรวจสอบประจําป 
๐.๔ 

 
๔.๓  เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสั่งการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะท่ีมีในรายงาน ฯ 
๐.๔ 

 
๕.๑  มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
๐.๓ 

๕.๒  มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

๐.๓ 

๕.๓  มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของหนวยงานไวในรายงานผลการตรวจสอบ 

๐.๔ 
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๑.๑  สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS   ๐.๘ 

๑.๒  สงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูลคาใชจายของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๐.๒ 

๒.๑ 
 จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย  สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคาํนวณตนทุนตาม
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

๐.๕ 

๒.๒ 

 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
วิเคราะหรายละเอียดของตนทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุน
ผลผลิตขององคกร พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ใหชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ  

๐.๕ 

๓.๑ 
 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  และ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ัง วิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว   

๐.๕ 

๓.๒  จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ๐.๓ 
๓.๓  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเปาหมายที่กําหนด ๐.๒ 
๔  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของเปาหมายที่กําหนด ๑ 

๕.๑  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ไดแลวเสร็จครบถวน ตามเปาหมายที่กําหนด ๐.๕ 

๕.๒  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 

๕.๓  ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ ๐.๑ 
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การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสังกัดรัฐสภา ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนสวนหนึ่งของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนําหลักเกณฑ แนวทาง การกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัด และประเมินผลระดับองคกร และระดับ
สํานัก/กลุมงานที่ขึ้นตรงตอเลขาธิการ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินการระดับบุคคล คือ ขาราชการ 
ที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา โดยวัดผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามภารกิจ
ของผูดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

  จะวัดจากผลการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครอบคลุมทุกประเภท
ของงาน ไดแก งานตามพันธกิจหลักขององคกร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบการ
บริหารราชการแผนดินของฝายรัฐบาล งานดานตางประเทศของรัฐสภา และงานสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานดานบริหาร ดานอํานวยการ และดานบริการสาธารณะ 
งานตามยุทธศาสตร งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้ กําหนดประเด็นการวัดกรอบการประเมินผล และน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

.    
  

.    
  

 
 )  หมายถึง ผลสําเร็จของงานในหนาที่ของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา 
ที่กําหนดไวในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ไดรับมอบหมาย เปนงานตามพันธกิจที่เปน
บทบาทหลักขององคกร หรืองานตามยุทธศาสตร งานตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ
ตามภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ซึ่งงานดังกลาวเปนงานที่ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
จะตองดําเนินการเพื่อสนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือ ผูบริหารในการปฏิบัติภารกิจขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ
หรือสรางภาพลักษณแกองคกร  

  ประกอบดวย รายงาน รวบรวม ขอมูลหลักฐาน     
การวิเคราะหขอมูลและเสนอประเด็น ความเห็นที่เปนประโยชนตอองคกรและเสนอผูบังคับบัญชาทราบ 
 )  หมายถึง ผลสําเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจที่เปน
บทบาทหลักขององคกร หรืองานตามยุทธศาสตร ตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือตาม
ภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ที่ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาไดนําองคความรูและ
ประสบการณจากการปฏิบัติราชการที่ผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหมาแลววา สามารถนํามาดําเนินการได
เปนผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางมาก เชน ทําใหเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบัติ
ราชการ ทําใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม หรือเกิดองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ 
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 งาน/กิจกรรม/โครงการดงักลาว ตองมกีารบูรณาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดขององคกรในมิติที่ ๑ เพื่อใหการ
ดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององคกรบรรลุเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้  

 เสนอรายชื่องาน/โครงการ พรอมแผนปฏิบัติการที่กําหนดวัตถุประสงค และทรัพยากร 
ที่จําเปน อยางนอย ๑ เรื่อง และผานความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการทําคํารับรอง รายชื่องาน/
โครงการตองมีลักษณะครบถวนทั้ง ๕ ขอ ดังนี้ (หากคุณลักษณะดังกลาวไมครบถวนจะไมนํามาประเมิน) 
   (๑) เปนงานในหนาที่ที่กําหนดไวในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
เปนงานตามพันธกิจที่เปนบทบาทหลักขององคกร หรืองานตามยุทธศาสตร และตองเปนการบูรณาการดําเนินงาน  
ตามตัวชี้วัดขององคกรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในมิติที่ ๑ 

(๒) งานที่ดําเนนิการตาม ๑) ตองเปนงานที่ผานความเห็นชอบ หรือไดรับการมอบหมายใหดําเนินการจาก
หัวหนาสวนราชการ 

(๓) มีคํารับรองของผูดําเนินการและหลักฐานที่แสดงวางานนั้นมีการปฏิบัติจริง 
(๔) เปนงานที่กําหนดวัตถุประสงคที่มีความชัดเจนและสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
(๕) มีหลักฐานการรวบรวมขอมูล/การศึกษาวิเคราะหขอมูลและการทบทวน ประกอบการกําหนด    

กรอบแนวทาง ขั้นตอน และแผนงาน/การดําเนินงาน 
 

 
 

.    
  

ผูดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ตองจัดทํา รวบรวม 
รายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดของรายงานประกอบดวยเนื้อหา
ดังตอไปนี้ 

๑. การจัดหมวดหมูประเภท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อระบุความถี่ หรือจํานวนครั้งของการปฏิบัติ 
๒. ชื่อกิจกรรม/งาน/โครงการ 
๓. ลักษณะของการปฏิบัติ 
๔. ระยะเวลา(วัน/เวลา) สถานที่ 
๕. ผลสําเร็จของงานหรือประโยชนที่ไดรับ 
๖. ประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น ขอเสนอแนะ(ในฐานะเปนที่ปรึกษาขององคกร) 
๗. มีผลการติดตามการปฏิบัติงานของสวนราชการตามขอเสนอแนะที่สําคัญ 

 

 
 

 
 

/ /  
 

( / )
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๑  จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของขาราชการที่ดํารงตําแหนง 

ที่ปรกึษา 
๒  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ขอเสนอแนะ และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 
๓  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ขอเสนอแนะ และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 
๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ขอเสนอแนะ และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 
๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ขอเสนอแนะ และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

 
.    

  
 

ผูดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ตองคัดเลือกงาน/
โครงการที่ เกิดจากการริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานตองมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ เพื่อให            
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
โดยขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน และทรัพยากรที่จําเปน 
เสนอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบนําไปดําเนินการและนําไปขยายผลเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร พรอม
รวบรวม รายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะตองเสนอระบบการประเมินผลสําเร็จ   
ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กําหนดไวในคําอธิบาย        
ของเกณฑการใหคะแนน 

การริเริ่มสรางสรรค หมายถึง การคนควาและเสนอแนะวิธีการทํางานแนวใหมโดยมีกระบวนการ             
ที่มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของๆ 

 ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตองดําเนินการ รวบรวมขอมูลศึกษา วิเคราะห     
และทบทวนกระบวนงาน และกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จะผลักดันหรือนําแนวคิดจากการริเริ่มสรางสรรค   
ลงไปสูองคกร หนวยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวของ อยางเปนรูปธรรม จัดทําแผนปฏิบัติการที่กําหนด
วัตถุประสงคและทรัพยากรที่จําเปน  กําหนดขั้นตอนดําเนินงานและกําหนดคารอยละความกาวหนาหรอืความสําเรจ็ของ
งาน เพื่อใชในการประเมินความสําเร็จ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการใหดําเนินการ และมีการนําไป               
ปฏิบัติจนบรรลุผลสําเร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้น                
เปนประโยชนตอองคกร เสนอหัวหนาสวนราชการ 
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๑   จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล   
๒  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรกึษาและหนวยงานหรอืบุคคลในวงงานรัฐสภา/หรอื 

คณะกรรมการของสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมกันทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน
ในการขยายผล เสนอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ 

 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแกหนวยงานหรอืบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวของ รับทราบ 
๓  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาและหนวยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวของ 

รวมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใชประโยชน 
โดยบรรลุผลตามแผน รอยละ ๕๐ 

๔  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาและหนวยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวของ 
รวมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใชประโยชน 
โดยบรรลุตามแผน รอยละ ๘๐ 

๕  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาและหนวยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวของ 
รวมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใชประโยชน 
โดยบรรลุตามแผน รอยละ ๑๐๐ 
 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชนที่ชัดเจนแกองคกร และจัดทํารายงาน 

ผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม พรอมเสนอ
หัวหนาสวนราชการรบัทราบและพิจารณา 

 

 : ภายใน ๓๐ วันนับแตลงนามคํารับรองขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ตองจัดสงรายชือ่งาน/โครงการ 
 พรอมแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
 องคกรที่หวัหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว 
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45 5.0000
      1  ��&��4��
���	�1�����*�+�� 25.00 5.0000
          	F�$(+GA���%��7���5���������
          	�6�7
�+��
�������7���
    1.1  �������!����'������#�� 15.00 5.0000
          �R*���

  1.1.1  ��'��	�7���,��9�+2
��F��*��� 7.50 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.3750

          	
��������������'����"����

          �=�����������
��=�9���*�'

  1.1.2  ������������9��=�9��	
�� 7.50 40 30 20 10 0 0.00 5.0000 0.3750

          ?"'���'

    1.2  �������!����'������ 10.00 5.0000
          	
�	!�7��#�
������

          ��"*��������7?2�'"�

  1.2.1  ����
����#�F����=1�+�� 4.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000

          =�9
C�

  1.2.2  ����"���8�$�##"���*� 3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500

          
!�"5�#�F�	8������4"���

          ���$*���
"���$���9����=��

          �"���� �"���8� ��
�

          *���:6�O����9���'Z �����12��

          ������*���=�9���
!�"5�

  1.2.3  ����
��������!����C'� 3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500

          ��Y69������������	;���"��

      2  ��&��4��
���	�1�5���� 20 5.0000
          �����	�6�7
�+��

          +�'�!����2
    2.1  ��'��	
������������������ 12.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.6000

          	
��������������'������

          ����!�

    2.2  ��'��	
��������������*� 8.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.4000

          	
���1� ����9��� ���

          ����������4; 7���������

          5�����O8;�����	;���"#"

          ��$$�#"7*2���#"

16 4.6281
      3  ��&��4��
���	�1�5����	�O& 5.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

          K����57*�������	�*�
�
$
          �A���A�
5����3�&�4��

          4�&	71�3���A�
��&��

          ������������������
          ������

3 4A�4�3��
'$(L&*

 
���'$( 1 
���&*�������'�����
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      4  ��&��4��
���	�1�5����	�O& 3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500

          	+�*�
>��A��������
          ������
      5  ��&��4��
���	�1������� 3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������������&��C���
          ������������

���C��
          4�����
3�����+���

      6  �*�+�������&��4��
 5.00 65 70 75 80 85 79.05 3.8100 0.1905

          �=���5����>*���������
12 3.7917

          �������������
      7  ��&��4��
���	�1�5���� 3.00 1.0000
          ���7�������
��
    7.1  �����������#�������"��2�� 1.50 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 91.3876 1.0000 0.0150

          ��"��������8����2����

          5���
�

    7.2  �����������#�������"��2�� 1.50 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 24.0473 1.0000 0.0150

          ����=!�7��������2����9�

      8  ��&��4��
���	�1������� 2.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.0000 0.1250

         ��&'���*�'���A�7�A�+����
      9  ��&��4��
���	�1�5���� 2.50 4.0000
          ���7+�&�������
    9.1  ��'��	
�������������� 1.25 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.0000 0.0625

          ���'����"����#����#����

          ���*��'�������

    9.2  ���������������*��'������ 1.25 3.0000
          C``@�7���F�����

  9.2.1 ���������������*��'������ 0.625 5.00  2.50 0.00 -2.50 -5.00 -8.0653 5.0000 0.0313

          C``@�

  9.2.2 ���������������*��'������ 0.625 5.00  2.50 0.00 -2.50 -5.00 29.36 1.0000 0.0063

          �F�����

     10  ������O���#�3�������
�� 4.00 5.0000
          7��	
��������������'���
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�������
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27 4.9991
     11  �����"*����'���=������� 9.00 4.9974
          �!		�

   11.1 ��'��	
���������������'=�� 5.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

          ������������+�����

          �!	����

   11.2 ������������������7�� 4.00 4.9941
          �1�����������C'������������

          7��Wq�����#��7?������

          �!	����

11.2.1 ������������������7�� 2.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 99.8819 4.9882 0.0998

          �1�����������C'������������

          7��Wq�������2������ 

          10 
��/�A

11.2.2 ������������������7�� 2.00 60 65 70 75 80 98.8393 5.0000 0.1000

          �1�����������=�9?2����������

          ��	
���1� =��O� 	
�������$

          ������0"��#"���#�������[ 

          �,���'���/#�����+��*���

          7�����+���,���������

          �"9��6F�

     12  ��'��	
���������������'��� 4.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000

          	
���1�

     13  ��'��	
������������������ 4.00 5.0000
          �����"*����'�������=:

   13.1 ��'��	
������������������ 2.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

          �������������7�����

          �����"�?�����0"��#"������

          ���2
�����������'��35�

          '�
��9��"����=���"�;

   13.2 ��'��	
������������� 2.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

          ��"*����'������������

          �"����=���"�;

     14  ��'��	
���������������'=�� 5.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

          ������"*��	
����9��

     15  ��'��	
�������������� 5.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

          �����B	�����/�"�����/

          ������=�9��������"��"9��*�2
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40 4.1754
      1  ��&��4��
���	�1�����*�+�� 20.00 4.9508
          	F�$(+GA���%��7���5���������
          	�6�7
�+��
�������
    1.1  �������!����'������#�� 10.00 5.0000
          �R*���

  1.1.1  ��'��	�7���,��9�+2
��F��*��� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          	
��������������'����"����

          �=�����������
��=�9���*�'

  1.1.2  ������������9��=�9��	
�� ������ 5.00 20 15 10 5 0 0.0000 5.0000 0.2500

          ?"'���'

    1.2  �������!����'������ 10.00 4.9015
          	
�	!������"*��������

          7?2�'"�7��#�
���������

          ��������3

  1.2.1  ����
����#�F����=1�+��=�9
C� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 4.7538 4.7538 0.1902

  1.2.2  ����"���8�$�##"���*� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          
!�"5�#�F�	8������4"���

          ���$*���
"���$���9����=��

          �"�����"���8� ��
�*���

          :6�O����9���' Z �����12��

          ������*���=�9���
!�"5�

  1.2.3  ����
��������!����C'� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          ��Y69������������	;���"��

      2  ��&��4��
���	�1�5��������� 8.00 5.0000
          	�6�7
�+��
+�'�!����2
    2.1  ��'��	
��������������*� 8.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.40000

          	
���1� ����9��� ���

          ����������4;

      3  ��&��4��
���	�1�5��������� 12.00 2.3333
          	�6�7
�+��
3��������
          ������
    3.1  �������,��9�+2
��F��*����� ������ 8.00 65 70 75 80 85 48.00 1.0000 0.0800

          �������!��@�*���#��7?�

          �0"��#"�������������A���

          2
�������

    3.2  ��'��	
����������������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000

          �,��9�+2
��F��*���#����@�*���

          ?�?�"#���2
������� (#��

          ������������8����2��

          �������A)

4
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15 4.8907
      4  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          K����57*�������	�*�
�
$
          �A���A�
5����3�&�4��

          4�&	71�3���A�
��&��

          ������������������
          ������
      5  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          	+�*�
>��A��������
          ������
      6  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������������&��C���
          ������������

���C��
          4�����
3�����+���

      7  �*�+�������&��4��
 ������ 4.00 65 70 75 80 85 82.9500 4.5900 0.1836

          �=���5����>*���������
15 4.7773

          �������������
      8  ��&��4��
���	�1�5���� 4.00 5.0000
          ���7�������
��
    8.1  �����������#�������"��2�� ������ 2.00 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 91.5200 5.0000 0.1000

          ����=!�7��������2����9�

    8.2  ��'��	
�������������� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          #�
���5����

      9  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          ��&'���*�'���A�7�A�+����
     10  ��&��4��
���	�1�5���� 3.00 4.0000
          ���7+�&�������
   10.1 ��'��	
�������������� ��'�� 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

          '����"����#����#����

          ���*��'�������

   10.2 ���������������*��'������ 1.50 3.0000
          C``@�7���F�����

 10.2.1 ���������������*��'������ ������ 0.75 5.00  2.50 0.00 -2.50 -5.00 -13.1500 5.0000 0.0375

          C``@�
 10.2.2 ���������������*��'������ ������ 0.75 5.00  2.50 0.00 -2.50 -5.00 9.6049 1.0000 0.0075
          �F�����
     11  ������N�
���C����+� 5.00 4.9319
          	���3��4��
���	�1�5����
          �&�����+�	���3����%����
          5�����������������
   11.1 ��'��	
����������������� ��'�� 2.50 1 2 3 4 5 4.8637 4.8637 0.1216
          �,��9�+2
��F��*�����������O�
          ��#�3�������
�������

          �0"��#"���

����&��	������

1 2 3 4�3��
GA���%��7���

����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

 
���'$( 2 
���&*��4��������57*������

 
���'$( 3 
���&*�������'�����������

4 5����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)
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   11.2 ��'��	
��������������'��� ��'�� 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250
          �����
��7����F�#�����

          �0"��#"������

30 4.8000
     12  ������7����&���'���+��� 12.00 4.5000
          ��44�
   12.1 ��'��	
���������������' ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.1800

          �#����������*������+��

          C���������������!	����

   12.2 ��'��	
���������������'=�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ���������"*��?�����0"��#"

          �������!	����

   12.3 ��'��	
���������������'=�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.1600

          7?���"*����'���?1��0"��#"���

          :���5��1�  (Talent 

          Management)

     13  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ��&���4��
�>*
     14  ��&��4��
���	�1�5���� 5.00 5.0000
          ��������7����&���
          �����	'!
   14.1 ��'��	
������������������ ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          �������������7�������"�

          ?�����0"��#"���������2
�

          ����������'��35�'�
��9�

          �"����=���"�;

   14.2 ��'��	
������������� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          ��"*����'���'����=	B�B���

          ����=:

     15  ��&��4��
���	�1�5������& ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          '���������7��4��
	�$(+�
     16  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          �����4�����������7��
          ��&�����4��C (PMQA)

100.00 4.5603

�%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3�� ����&��	������

1 2 3

 
���'$( 4 
���&*������������42��

�F��*����
� 	2�	�7��=�9C'�

4�3��
GA���%��7���4 5 ����

&��	������
4A�4�3��

'$(L&*
����$%��&����������������� 7�A�+��&
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45 4.6704

          ������
      1  ��&��4��
���	�1�5��������� 25.00 4.8867

          	�6�7
�+��
+�'�!����2
    1.1  ��'��	
���������������"*�� 13.00 4.9437

          ��'���'����������!���

          ����
�����"#"��$$�#"��2��

          ��������

  1.1.1  �������������0"��#"#�� ��'�� 10.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

          	12�����#�3��	
���������

          ����������"*����'���'���

          �������!�������
����

          �"#"��$$�#"

  1.1.2  ������	
���6�������� ������ 3.00 65 70 75 80 85 83.7800 4.7560 0.1427

          ���"���35�7��	8�

          �����4"���#2��������!�

          ���'����"����'����������!�

          ������
�����"#"��$$�#"

    1.2  ��'��	
������������������ ������ 6.00 1 2 3 4 5 4.6500 4.6500 0.2790

          ���'���
"�����

    1.3  ��'��	
��������������*� ������ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000

          	
���1� ����9��� ���

          ����������4; 7���������

          5�����O8;�����	;���"#"

          ��$$�#"7*2���#"

      2  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 20.00 4.4000
          �����	�6�7
�+��
3�
          �������������
    2.1  �������,��9�+2
��F��*����� ������ 12.00 65 70 75 80 85 80.0000 4.0000 0.4800

          �������!��@�*���#��7?�

          �0"��#"�������������A���

          2
�������

    2.2  ��'��	
�����������?����4; ��'�� 8.00 5.0000

          #��7?����/B	�����#��

          ����'���!=4:�#�;���

          2
�������

  2.2.1  B	�������"9����"=4"5�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          �����"*�������� ����=�9 �

  2.2.2  B	�����2���"������4"�C#� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          7�������2
��2
����

          ������� : �"�������"�����

          	
�������7�2=���+"9�

4�3��
GA���%��7���

 
���'$( 1 
���&*�������'�������������

����
&��	������4 4A�4�3��

'$(L&*5

����������������������������
4������������������������
�������������
�� �.!. 2553

����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3�� ����&��	������
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          *���1#� "����
������"�

          ����?1������������4"�C#�7��

          ��2
��2
�"

15 4.6556
      3  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

          K����57*�������	�*�
�
$
          �A���A�
5����3�&�4��

          4�&	71�3���A�
��&��

          ������������������
          ������
      4  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������� �����&��C���
          ���������

���C��
          4�����
3�����+���

      5  �*�+�������&��4��
 5.00 4.1667

          �=���5����>*���������
    5.1  ��'��	
���6��������?1����  ������ 3.00 70 75 80 85 90 87.5000 4.5000 0.1350

          ��"�����5���
������	;��

    5.2  ��'��	
�������������� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 3.6667 3.6667 0.0733

          ���������
�������
�

          	
���6��������?1������"���

15 4.9965
          �������������
      6  ��&��4��
���	�1�5���� 4.00 5.0000

          ���7�������
��
    6.1  �����������#�������"��2�� ������ 2.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.0976 5.0000 0.1000

          ��"��������8��5���
�

    6.2  ��'��	
�������������� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          #�
���5����

      7  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ��&'���*�'���A�7�A�+����
      8  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494

          &��	��������

������
          ���7+�&�������
      9  ������N�
���C����+�	��� 4.00 4.9868

          3��4��
���	�1�5�����&
          �����+�	���3����%����
          5�����������������
    9.1  ��'��	
����������������O� ��'�� 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  4.9736 4.9736 0.0494

          ��#�3�������
�������

          �0"��#"���

    9.2  ��'��	
��������������'��� ��'�� 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  5.0000 5.0000 0.0494

          �����
��7����F�#�������

          �0"��#"������

����&��	������

1 2 3 4�3��
GA���%��7���

����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

 
���'$( 2 
���&*��4��������57*������

 
���'$( 3 
���&*�������'�����������

4 5
����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 

(�*�+��)
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25 4.7339

     10  ��&��4��
���	�1������� 25.00 4.7339
          �����4�����������7��
          ��&�����4��C (PMQA)
   10.1 ��'��	
�������������� ��'�� 8.00 4.5000

          '����"����?2����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3��

          *�
'=�9 3 ����*�	
����	�$ ������ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.1829

          ���?1������"���7��?1���2
�C'�

          2
����

          *�
'=�9 4 ���
�' ���
"�	���*; ������ 4.00 60 70 80 90 100 94.2857 4.4286 0.1771

          7�������'���	
���1�

   10.2 ��'��	
����������������� 14.00 4.8106

          �,��9�+2
��F��*������������!

          ��@�*���	
�����������

          ?����4;���'����"�������2
�

          ������#����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3�� (*�
' D)

  RM 1 ������	
���6�������� ������ 2.00 60 65 70 75 80 73.3700 3.6740 0.0735

          �!	����=�9��#2���������	;���

          ���?1���"*��

  RM 2 �������,��9�+2
��F��*������ ������ 2.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.1000

          ���'����"����#��7?���"*��

          	
����9��

  RM 3 ��������������"���=�9�� ������ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

          �����'=���������#"'#��

          	!85�������"���=�9����+

          #�����?1������"�����2��

          =��=2
�=�

RM 4.1 ���������	
��	���	�!� ������ 2.00 60 65 70 75 80 80.0000 5.0000 0.1000

          +1�#��� 7��=��������

          3������1�=�9����!����

          �0"��#"���

RM 4.2 �������,��9�+2
��F��*���	
�� ������ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

          ������������'����"��"�����

          #��7?������'���	
���1�

          ��2������ - ��	;	
���1�

  RM 5 ����������!	����=�9C'���� ������ 2.00 60 65 70 75 80 89.6500 5.0000 0.1000

          ����������'���+��#��

          7?��������'���+�����

          �!	����*���7?������

          �!	����

  RM 6 ����
�����
����=�9C'���� ����
� 2.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.1000

          ���������!��*�?�'����"���� ���

          '��6F�

����&��	������

1 2 3

 
���'$( 4 
���&*������������42��

4�3��
GA���%��7���4 5 ����

&��	������
4A�4�3��

'$(L&*
����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 

(�*�+��)
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   10.3 ��'��	
���������,��9�+2
� 3.00 5.0000

          �F��*�����������'=��7?�
          �������	;����A�������8

          �.:. /<<>

 10.3.1 	
��	��+�
���������'=�� ��� 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500

          ���������O8���	�$���

          ��	;�� (�< 	��+��)

 10.3.2 	
��	��+�
���������'=�� *�
' 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500

          ��������������"���	;��

          '�
�#����*�
' � - D 

          #����8];	!85�������"*��

          ��'���5�	��3��'����F�3��

 10.3.3 	
��	��+�
����7?������ 7?� 1.00 1 2 2.5 3.0000 5.0000 0.0500

          ��	;����������A�������8

          �.:. /<<>

100.00 4.7330

	��E2���57*4�3�� ����&��	������

1 2 3

�F��*����
� 	2�	�7��=�9C'�

4�3��
GA���%��7���4 5 ����

&��	������
4A�4�3��

'$(L&*
����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 

(�*�+��)
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45.00 4.8840

          ������
      1  ��&��4��
���	�1�5��������� 25.00 4.7912
          	�6�7
�+��
+�'�!����2
   1.1  ��'��	
���������������"*�� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.8600 4.8600 0.2430

          ��'���'����������!� '���

          
"����� 7�������!�����

          ����
�����"#"��$$�#"��2��

          ��������

   1.2  ��'��	
������������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.8960 4.8960 0.2448

          �����7��'����"����#��

          ��#�3�����'���
"�����

          ���9�����!���������35�

   1.3  ��'��	
������������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.3500 4.3500 0.2175

          ����!�5���"����9�
���

          ����
����C'��� Y69��!		�

          =�9����'����#��7*�2���

          ��	;��#2��Z#����34����1$

   1.4  ������	
����������� ������ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          �0"��#"#��7?�����������4;

          ��"��!�
!�"5�

   1.5  ��'��	
���������������"*�� ������ 5.00 1 2 3 4 5 4.8500 4.8500 0.2425

          ��'���?�����0"��#"���

          (Performance 

          Management System

          :PMS)

      2  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 20.00 5.0000
          �����	�6�7
�+��
3�
          �������������
   2.1  ��'��	
������������� ������ 12.00 65 70 75 80 85 96.4286 5.0000 0.6000

          ����!��@�*���#��7?�

          �0"��#"�������������A���

          2
�������

   2.2  ������	
�����������?����4; ��'�� 8.00 5.0000

          #��7?����/B	�����#��

          ����'���!=4:�#�;���

          2
�������

4�3��
GA���%��7���

 
���'$( 1 
���&*�������'�������������

4 5 ����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

����������������������������
4������������������������
�������������
�� �.!. 2554

����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3�� ����&��	������
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 2.2.1 B	����������"�?�����0"��#" ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ���������2
�����������'

          ��35�

 2.2.2 B	�������"9����"=4"5�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          �����"*�������� ���

          ������������4"���
!�"5� 

          ����=�9 2

15.00 4.6495
      3  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.9992 4.9992 0.2500

          K����57*�������	�*�
�
$
          �A���A�
5����3�&�4��

          4�&	71�3���A�
��&��

          ������������������
          ������
      4  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.6194 4.6194 0.2310

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������� �����&��C���
          ���������

���C��
          4�����
3�����+���

      5  �*�+�������&��4��
 ��'�� 5.00 70 75 80 85 90 86.65 4.3300 0.2165

          �=���5����>*���������
15.00 4.9891

          �������������
      6  ��&��4��
���	�1�5���� 5.00 5.0000

          ���7�������
��
   6.1  �����������#�������"��2�� ������ 2.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 99.9785 5.0000 0.1000

          ��"��������8��5���
�

   6.2  ��'��	
�������������� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          #�
���5����

      7  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ��&'���*�'���A�7�A�+����
      8  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494

          &��	��������

������
          ������7+�&�������
      9  ������N�
���C����+�	��� ������ 4.00 1 2 3 4 5 4.9593 4.9593 0.0494

         5�����������������
25 4.6174

    10  ��&��4��
���	�1������� 25.00 4.6174
          �����4�����������7��
          ��&�����4��C (PMQA)

 
���'$( 2 
���&*��4��������57*������

 
���'$( 3 
���&*�������'�����������

 
���'$( 4 
���&*������������42��

����&��	������

1 2 3 4 5 ����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

4�3��
GA���%��7���

����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)
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  10.1 ��'��	
�������������� ��'�� 8.00 4.5143

          '����"����?2����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3��

          *�
'=�9 1 ��������	;�� ������ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.0494

          *�
'=�9 2 ���
��7?� ������ 4.00 60 70 80 90 100 94.5714 4.4571 0.0494

          ��"��!=4:�#�;

  10.2 ��'��	
����������������� 14.00 4.5943

          �,��9�+2
��F��*������������!

          ��@�*���	
�����������

          ?����4;���'����"�������2
�

          ������#����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3�� (*�
' 7)

  RM 1 ������	
���6�������� ������ 2.00 60 65 70 75 80 65.8000 2.1600 0.0432

          �!	����=�9��#2���������	;���

          ���?1���"*��

  RM 2 �������,��9�+2
��F��*������ ������ 2.00 5 10 15 20 25 25.0000 5.0000 0.1000

           	
����9��=�9�'��������

           '����"����#��7?���"*��

           	
����9��

  RM 3 ������	
���6�������� ������ 2.00 60 65 70 75 80 85.5000 5.0000 0.1000

           �	����2��=�9��#2��"�����

           ����	
�������4;

RM 4.1 ���������	
��	���	�!� ������ 2.00 60 65 70 75 80 99 5.0000 0.1000

           +1�#��� 7��=��������

           3������1�=�9����!�

           �0"��#"���

RM 4.2 �������,��9�+2
��F��*���	
�� ������ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

           ���������?���G=4;������

           '����"����#��7?����

           ��'���	
���1���2������ 

           3 ��	;	
���1�

  RM 5 ����������!	����=�9?2�� ������ 2.00 60 65 70 75 80 95.0000 5.0000 0.1000
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