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  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นับเปนปที่ ๑๐ ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง  ซ่ึงที่ผานมา
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดรับ
กับการเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ รวมทั้งมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ภายใตความ
รวมมือของบุคลากรทุกคนในองคกรที่ชวยผลักดันใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดี  

  สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในแตละปนั้น นับวามีความทาทายมากข้ึนตามลําดับ แตสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรในมิติตาง ๆ ตามวิสัยทัศนขององคกร       
ที่มุงสูการเปนองคกรธรรมาภิบาลตอไป  

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ จึงไดจัดคูมือคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช
ประกอบการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และหวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินการตอไป 
 
 
 

สํานักนโยบายและแผน 
มกราคม  ๒๕๕๘ 
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          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๒ 

                                
   . .  

 

                       
    

๔ 

    ๖ 

      

        

 ๙ – ๓๗ 

๑. นายสมศักดิ์  มนุญปจุ  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
กับ ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ 

๙ 

๒. นายสิทธิพร  สทานไตรภพ  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

๑๕ 

๓. 
 

นายนัฑ  ผาสุข  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
กับ ผูอํานวยการสํานกักฎหมาย             

๒๑ 

๔. 
 

นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒๗ 

๕. นางละออ  ภูธรใจ  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ 

๓๓ 

                           

 

๓๙ – ๑๑๓ 

.     (   ) ๓๙ 
 ๑.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ๔๒ 
 ๑.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ๔๖ 
 ๑.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธกิาร ๓ ๕๐ 

.    (   ) ๕๕ 
 ๒.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ๕๘ 
 ๒.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการประชุม ๖๒ 
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.    (   ) ๖๗ 
 ๓.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ๗๐ 
 ๓.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ๗๔ 

.    (   ) ๗๙ 
 ๔.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ๘๒ 
 ๔.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักคลังและงบประมาณ ๘๖ 

.    (   ) ๙๑ 
 ๕.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ๙๔ 
 ๕.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักการพิมพ ๙๘ 

.    (   ) ๑๐๓ 
 ๖.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ๑๐๖ 
 ๖.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๑๐ 

        

          . .   

๑๑๖ – ๑๓๔ 

๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายสมศักดิ์  มนุญปจุ 
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

๑๑๖

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายสิทธิพร  สทานไตรภพ 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๑๘

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายนัฑ  ผาสุข 
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

๑๒๐

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๒

๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๔

๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๖ 

๗. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางละออ  ภูธรใจ 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๘ 

๘. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๓๐ 

๙. เลขาธิการวุฒิสภา กับ ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน ๑๓๒ 
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             ๑๓๗ – ๑๘๗ 

        . .  
 

   :   (  )                         ๑๓๗ – ๑๕๕ 
   (  ) ๑๓๗ 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑   รอยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ    
(น้ําหนักรอยละ ๒๐) 

๑๓๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(น้ําหนักรอยละ ๖) 

๑๓๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ รอยละของการบรรลเุปาหมายตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
และการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)            
ในภาพรวม (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๔๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ รอยละความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๔๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานประชาคมอาเซียนของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๑๒) 

๑๔๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยประสานงานประชาคมอาเซียน                   
(น้ําหนักรอยละ ๖) 

๑๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (น้ําหนักรอยละ ๖) 

๑๔๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนผานเครือขายของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

๑๔๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ จํานวนเครือขายที่ผานมาไดรับการสนับสนุนคาใชจายไดดําเนินการขยายผล   
การสรางเครือขายฯ อยางนอย ๕๐ คน ตอกลุมเครือขายใหม (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๕๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือขายใหม ตามขอ ๑.๔.๑ นาํเสนอสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักรอยละ ๓) 

๑๕๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ รอยละของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมของเครือขายมีความรู ความเขาใจ
และทัศนคติที่ดีเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ                  
หรือการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (น้ําหนักรอยละ ๔) 

๑๕๑ 

      
(  ) 

๑๕๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สวนราชการ (น้ําหนักรอยละ ๖)    
 
 

๑๕๓ 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการที่สวนราชการกําหนดไว  
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ (น้ําหนักรอยละ ๖) 

๑๕๔ 

  :   (  )                                  ๑๕๕ – ๑๕๖ 

   
(  ) 

๑๕๕

   
(  ) 

๑๕๗

  
 (  ) 

๑๕๙

   (  ) ๑๖๔
  :   (  ) ๑๖๖ – ๑๗๒ 

    (  ) ๑๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ (น้ําหนักรอยละ ๒.๕)  ๑๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑.๑ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน               

(น้ําหนักรอยละ ๑.๒๕) 
๑๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑.๒ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม                 
(น้ําหนักรอยละ ๑.๒๕) 

๑๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักรอยละ ๒.๕) ๑๖๙
         

  . .  
(  ) 

๑๗๑ 

  :    (  )                                     ๑๗๓ – ๑๗๖
         

       
 (  ) 

๑๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เพื่อรองรับการพัฒนาองคกรรัฐสภามืออาชีพ (น้ําหนักรอยละ ๕)  

๑๗๔

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ 
เพื่อรองรับการพัฒนาองคกรรัฐสภามืออาชีพ (น้ําหนักรอยละ ๕) 

 

 

 

๑๗๕
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  . .  

๑๗๘ – ๑๘๔ 

.   

.   ( / ) (๓ ตัวช้ีวัดหลัก                      
และ ๒ ตัวช้ีวัดยอย) 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ              
  ท่ีสวนราชการกําหนดไวในแผนปฏบิตัิราชการประจําป              
  ของสวนราชการ (นํ้าหนักรอยละ ๖) 

๑๗๙ 

     
   (  ) 

๑๗๙ 

  
   (  ) 

๑๘๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ ๕) ๑๘๑ 

        
    
   . .  (  ) 

๑๘๓ 

        
  . .        

๑๘๖ – ๑๘๗ 

  

 
 

 

    ( )  

          

         . .  

๑๙๐ – ๑๙๘ 
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       . . -           

๒๐๐ – ๒๑๘ 

                 ๑. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒๐๐
                 ๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๐๔
                 ๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๐๘
                 ๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๑๒
                 ๕. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๑๖

              

๑.   ประกาศคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
กรอบตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดของสวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

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



- ๑ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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



- ๒ - 
 

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



- ๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



- ๔ - 
 

 

 
 
 

 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ผูรับคํารับรอง 
  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ    

      
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูทําคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน         
และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔.   ขาพเจาศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะ

ผูบังคับบัญชาของ นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ          
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา  
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา  นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว 
ขอใหคํารับรองกับประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตาม
เปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให       
คํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 
  …………………………………………..             …………………………………………. 
 (ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  พิชิตชลชยั) (นางนรรัตน   พิมเสน) 
          ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เลขาธิการวุฒิสภา  

 วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๘ วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชยั) 
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 . .  

 

 

.   

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ไวดังน้ี 
 ๑)  รับผิดชอบงานดานวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
      ๑.๑)  งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
      ๑.๒)  งานดานวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

๒)  สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
     ทรงเปนประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางดานนิติบัญญัติตามบทบัญญัติธรรมนูญฯ   
     ของวุฒิสภา 
๓)  ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยในเร่ืองตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 
     ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
๔)  ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูลของนานาอารยะประเทศ ทั้งน้ี 
     เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
๕)  ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน 
     การปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
๖)  ปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่ง ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ 
     สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา 
     เชน ดานงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ เปนตน 

 ๗)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 

.    (Vision) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ

ประชาชน 
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.   (Mission) 

๑.  สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.  พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ 
๓.  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 
.   

สงเสริมและสนับสนุนวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
.   

-  สมาชิกวุฒิสภา 
-  คณะกรรมาธิการ 
-  สวนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
-  สาธารณชน 

 
.   

งบประมาณรายจายประจําป พ .ศ . ๒๕๕๘ ที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น ๑ ,๓๑๒ ,๒๐๕ ,๑๐๐ บาท                
โดยแบงเปน  ๒  สวน  คือ 

๑)  งบประมาณในสวนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ     ๔๔๙,๑๔๙,๑๐๐    บาท 
๒)  งบประมาณในสวนของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๘๖๓,๐๕๖,๐๐๐   บาท 

๒.๑)  รายจายอ่ืนเปนคาใชจายบุคลากร ๓๕๘,๖๖๑,๓๐๐   บาท 
๒.๒)  รายจายอ่ืนเปนคาใชจายดําเนินงาน ๔๗๓,๓๖๔,๐๐๐   บาท 
๒.๓)  รายจายอ่ืนเปนคาครุภัณฑ ๓๑,๐๓๐,๗๐๐   บาท 

  บุคลากร  จํานวน  ๑,๑๔๗  คน  (ขาราชการ  ๑,๑๐๓  คน และลูกจางประจํา  ๔๔  คน)
     (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑.  สํานักภาษาตางประเทศ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง 
  และการบริหารจัดการ 

      
  นางสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ  

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗     

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักภาษาตางประเทศ    

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ในฐานะ

ผูบังคับบัญชาของนางสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ ไดพิจารณา   
และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนางสาววันทนีย  สายพิมพิน ผูอํานวยการ
สํานักภาษาตางประเทศ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ
ทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ     
ของนางสาววันทนีย สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามคํารับรอง        
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาววันทนีย สายพิมพิน ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ ไดทําความเขาใจคํารับรอง 

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ       
วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด       
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายสมศักดิ์  มนุญปจุ) (นางสาววันทนีย  สายพิมพิน) 
        ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง     ผูอํานวยการสํานักภาษาตางประเทศ 
  และการบริหารจัดการ วันที่....................................................... 
  วันที่.......................................................  

 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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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 โดยเอกสาร             
ที่จัดแปลปลอดจากภาระดานลิขสิทธ์ิ 

๓) จัดการแปลเอกสารสวนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพรทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเปนผูรักษาลิขสิทธ์ิของการแปลน้ัน 

๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายช่ือของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอ่ืน ๆ      
เปนภาษาตางประเทศ 

๕) ปฏิบั ติหนาที่ ล ามหรือจัดหาลามอาชีพในกรณีจํ า เปนในการรับรองบุคคลสําคัญ 
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 จารีตประเพณีและอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ังสนับสนุน
ใหบุคลากรเปนผูมีความเช่ียวชาญในดานตางๆ ในวงงานรัฐสภา 

๘) สงเสริมการศึกษาและฝกอบรม พรอมทั้งถายทอดประสบการณดานภาษาตางประเทศ           
ใหแกบุคลากรในวงงานรัฐสภา 

๙) ใหคําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและคาตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานัก
ภาษาตางประเทศ โดยเนนในดานความรู ความเช่ียวชาญภาษาตางประเทศเปนหลัก 
นอกจากน้ีควรจะเปนผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญในวิชาชีพตางๆ ที่เก่ียวของในวงงานรัฐสภา 

๑๐)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

.      

๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานภาษาอังกฤษ 
๓) กลุมงานภาษาฝร่ังเศส รสัเซยีและอิตาลี 
๔) กลุมงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

.    

๑)  การปฏิบัติหนาที่ลามใหกับสมาชิกรัฐสภา ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
๒)  แปลเอกสารใหกับวุฒิสภา  สภาผูแทนราษฎร ตลอดจนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     และสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
๓)  จัดทําเอกสารภาษาตางประเทศเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับรัฐสภา 

.    

สมาชิกรัฐสภา  ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ขาราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร และผูที่เก่ียวของในงานดานนิติบัญญัติ 

.    

     บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๒๒  คน   (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกํากับและตรวจสอบ 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง  

 
  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ    

      
             นายทศพร  แยมวงษ ผูทําคํารับรอง 
            ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   
     ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด  
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผูบังคับบัญชา      

ของนายทศพร  แยมวงษ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนายทศพร  แยมวงษ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ       
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายทศพร แยมวงษ 
ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายทศพร  แยมวงษ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ไดทําความเขาใจคํารับรอง   

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ      
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข            
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายสิทธิพร  สทานไตรภพ) (นายทศพร  แยมวงษ) 
   ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ     ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                        ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนดําเนินการดานเลขานุการ
ใหกับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว 

๓) ดําเนินการดานเลขานุการใหกับ 
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ     

กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอ             
รายช่ือบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงดังกลาวตอวุฒิสภาพิจารณา 

๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล ผูไดรับ 
       การเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืน รวมทั้ง 

รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาตอไป 

๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคํารองขอใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง คํารองขอใหบุคคล
พนจากตําแหนงหรือออกจากตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 

๕) ดําเนินการรับและตรวจสอบคํารองขอใหศาลฎีกาฯ ดําเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช. พรอมทั้ง  
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคํารองดังกลาวดวย เพื่อดําเนินการตอไปตามที่
รัฐธรรมนูญฯ กําหนด 

๖) ดําเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของกรรมการ ป.ป.ช. พรอมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตนเก่ียวกับสําเนาเอกสารประกอบที่ย่ืนพรอมบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินของกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองและความมี
อยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูย่ืนแบบแสดงบัญชี แลวจัดเก็บบัญชีดังกลาว 
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๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และติดตามรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ          
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ        
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร 

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติของบุคคลในองคกรอิสระ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ 

๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

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

.    

๑)   เปนฝายเลขานุการใหคณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
 ตามรัฐธรรมนูญ 

๒)   เปนฝายเลขานุการใหคณะกรรมาธิการเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผูไดรับการ  
 เสนอช่ือใหดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคกรอ่ืน 

๓)  เปนฝายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินของ 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

๔)   เปนฝายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
๕)   รับและตรวจสอบคํารองการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญและ 

 กฎหมายกําหนดออกจากตําแหนง 

.    

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

.    

     บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๓๔  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  
   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกฎหมาย 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายนัฑ  ผาสุข   ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย    

      
     นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  ผูทําคํารับรอง 
  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป  เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของสํานักกฎหมาย      

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด     
อื่น  ๆตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ในฐานะผู บังคับบัญชาของนางสาวสุภางคจิตต               

ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ              
ตามอํานาจหนาที่ของนางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา          
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ไดทําความเขาใจคํารับรอง 

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานกฎหมาย วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงาน           
ที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน        
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             ……………………………………………………………. 
  (นายนัฑ  ผาสุข) (นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย) 
    ที่ปรึกษาดานกฎหมาย     ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายตามความตองการ

ของสมาชิกวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเปรียบเทียบและขอเสนอเกี่ยวกับกฎหมายดาน 

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

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

๕) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกรางระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๖) ดําเนินการเก่ียวกับคดีความทั้งคดีแพง  คดีอาญา  และคดีปกครอง และประสานงานกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและผูที่เก่ียวของในการดําเนินคดีความทั้งปวงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ การสอบสวนขอเท็จจริง  การสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนอ่ืน 

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

๘) ดําเนินการติดตอ ประสานงาน และเช่ือมโยงขอมูลกับสวนราชการ และองคกรอิสระที่เก่ียวของใน
การรับทราบขอมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณอันเก่ียวเน่ืองกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาตองพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนตาง ๆ ต้ังแตขั้นตอนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรจนมีผลใช  
บังคับเปนกฎหมาย 

๑๐)  ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใชของกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบของ          
      รัฐสภาและประกาศใชบังคับ และรวบรวมเปนขอมูลเพ่ือประโยชนในการปรับปรุง แกไข 
      หรือใหมีกฎหมายใหมตอไป 
๑๑)  ดําเนินการจัดทําขอมูล ขอเสนอแนะและใหบริการทางกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 ดานนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ขาราชการ 
 และบุคคลที่เก่ียวของในวงงานวุฒิสภา 

๑๒)  ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข 
 ใหเปนปจจุบัน 

๑๓)  ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ 
      ทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําป ขอบังคับการประชุม 
      ของสภา จุลสารปริทรรศนกฎหมาย และอ่ืนๆ 
๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

.       

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

๑)  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดที่จะเขาสูการพิจารณาใหแกสมาชิกวุฒิสภา     
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เอกสารตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติ           
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แลวเพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใชประกอบในการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม 

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

๓) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกรางระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเปนมา กระบวนการและขั้นตอนในการ     
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  

๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองตางๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข
ใหเปนปจจุบัน 

๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร อาทิ รวมกฎหมายประจําป  
จุลนิติ และอ่ืนๆ 

.    

สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ บุคคลที่เก่ียวของกับวงงานวุฒิสภา 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๕๒  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ    

      
  นายคณวัฒน  วงศแกว ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                          และการสื่อสาร 
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗          

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื ้นฐาน เปาหมาย     
เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผูบังคับบัญชา    

ของนายคณวัฒน  วงศแกว ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดพิจารณา         
และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนายคณวัฒน  วงศแกว ผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย      
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีกําหนด   
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของนายคณวัฒน  วงศแกว ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายคณวัฒน วงศแกว ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดทํา      

ความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ               
วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด              
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………….               ……………………………..……………………. 
  (นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล) (นายคณวัฒน  วงศแกว) 
 ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ     ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วันที่....................................................... และการสื่อสาร  

   วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.     

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนับสนุน สงเสริม วางแผน  

 และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา 
 ทางดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและปฏิบัติตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาครัฐ 

๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและการเขียนชุดคําสั่งให 
    เครื่องจักรประมวลผล 

๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อผสม  
 ใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล 

๖)  ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการสํารวจ การจัดเก็บ 
 การประมวลผลและการใชประโยชนขอมูล 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
 ระบบเครือขาย  ระบบฐานขอมูลและโปรแกรมตางๆ ของวุฒิสภา ตลอดจนพิจารณา 
 ขอกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘)  ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาการใชเครื่องจักรประมวลผลใหกับสมาชิกวุฒิสภาและ 
 ขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน  
 อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

.         

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

.    

(ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย) 

.    

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๔๒  คน   (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการตางประเทศ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางละออ  ภูธรใจ ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ    

      
   ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการตางประเทศ  

ตามต ัวชี ้ว ัดการปฏิบ ัต ิราชการ  น้ํ าหน ัก  ข อม ูลพื ้นฐาน  เป าหมาย  เกณฑการใหคะแนน             
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางละออ  ภูธรใจ ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ ไดพิจารณา

และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ      
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก
การตางประเทศใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว                

ขอให คํารับรองกับวาจะมุง ม่ันปฏิบัติราชการให เ กิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด                
แตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางละออ  ภูธรใจ) (....................................................) 
    ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
 
 
 
 
 
  

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



- ๓๖ - 
 

 

 

 . .  
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๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานการขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตรา 

เขาประเทศ ในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหกับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
และขาราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมท้ังอํานวยความสะดวกใหกับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกตอนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง 
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการดานพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕) ดําเนินการประสานงานการเยือนตางประเทศและหรือการประชุมระหวางประเทศของ

ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ  และขาราชการระดับสูงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 
๗) ดําเนินการศึกษา  วิเคราะห  ติดตาม  ขอมูลขาวสารดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟกใต  เอเชีย และแอฟริกา เพ่ือบริการแกสมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําขอมูลประกอบการสนทนาของประเทศตางๆ ใหกับประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ 
ในการเขาเย่ียมคารวะ 

๙) ดําเนินการติดตามการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทย       
ในองคกรรัฐสภาประเทศทั้ง ๓ หนวย รวมท้ังประสานงานและเขารวมสังเกตการณในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยทั้ง ๓ หนวย 
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๑๐)  ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการไปเยือนตางประเทศ และการไปประชุมระหวางประเทศอ่ืนๆ   
 ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและขาราชการระดับสูงของ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือปฏิบัติงาน 
 อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

๑) กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานพิธีการทูต 
๓) กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ 

.                      

การใหบริการงานดานตางประเทศแกสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๒๗  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกรรมาธิการ ๑ 

๒. สํานักกรรมาธิการ ๒ 

๓. สํานักกรรมาธิการ ๓ 
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  . .  
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา       

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏ
อยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางวรารัตน  อติแพทย     

รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่             
ของนางวรารัตน  อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ  
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ                
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางวรารัตน  อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางวรารัตน  อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว     

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมาย           
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางวรารัตน  อติแพทย) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่.......................................................           วันที่....................................................... 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ……………………………………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
  ........... นางสาวชลธิชา  มีแสง...... ผูทําคํารับรอง 
               ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๑  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียด  
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางวรารัตน  อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางสาวชลธิชา  มีแสง 

ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของนางสาวชลธิชา  มีแสง ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียด      
อื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ         
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวชลธิชา  มีแสง ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑        
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวชลธิชา  มีแสง ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ไดทําความเขาใจคํารับรอง        

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี    
ตามเปาหมายของตัวชี้ วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให เ กิดประโยชนสุขแกประชาชน              
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  …………………………..…………………… 
  (นางวรารัตน  อติแพทย) (นางสาวชลธิชา  มีแสง) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พมิเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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  . .   

  

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํา เ นินการเ ก่ียวกับงานเลขานุการและธุรการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการ  และ 

คณะอนุกรรมาธิการ ดานเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะดานวิชาการและ
กฎหมายเพ่ือประกอบเร่ืองเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ        
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแลวเพ่ือนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 
๔)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๕)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
๖)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๗)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 
๘) กลุมงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม 
๙) กลุมงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๐)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 
๑๑)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ 

.    

สํานักกรรมาธิการ ๑ มีภารกิจหลัก คือ การใหบริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ดานเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมและดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะ
เก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ  

.    

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๙๖  คน   (ขอมูลบุคลากร  ณ   วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
   ผูทําคํารับรอง 
               ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๒  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น  ๆ
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางวรารัตน  อติแพทย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการ

สํานักกรรมาธิการ ๒ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่            
ของผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย          
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ          
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ        
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ให เปนไป             
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว             

ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน  อติแพทย) (....................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                       ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

  

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บ ง าน เ ลข า นุ ก า รแ 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           

และกฎหมายเพ่ือประกอบเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 
๔) ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ            
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายที่เก่ียวของในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแลวเพ่ือนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒)   กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
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๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
๔)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการทหาร 
๕)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 
๖)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล 
๗)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
๘)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ 
๙)  กลุมงานคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 
๑๐)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
๑๑)  กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔ 

.    

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

.    

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๙๗  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางวรารัตน  อติแพทย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผูทําคํารับรอง 
               ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักกรรมาธิการ ๓  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นางวรา รัตน   อติแพทย  รอง เลขาธิ การ วุฒิสภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข 
ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ไดทําความเขาใจ          

คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ            
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข            
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน  อติแพทย) (นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

  

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดํ า เ นินการเ ก่ียว กับงานเลขานุการและธุรการทั่ ว ไปของคณะกรรมา ธิการและ 

คณะอนุกรรมาธิการ  ดานสังคมและกิจการวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะดานวิชาการ             

และกฎหมาย  เ พ่ือประกอบเ ร่ือง เข าสู การ พิจารณาของคณะกรรมา ธิการหรือ                   
คณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเ นินการใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ ยวกับกระบวนการของวุฒิสภา               
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางขอบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา   และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องตางๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแลวเพ่ือนําเสนอ
ตอที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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.       

๑)   กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุมงานบริการเอกสารอางอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
๔)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 
๕)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๖)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
๗)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๘)  กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ           

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

.    

สํานักกรรมาธิการ ๓ มีภารกิจหลัก คือ การใหบริการและสนับสนุนดานเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการดานสังคมและกิจการวุฒิสภา และดําเนินการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
ดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเร่ืองตาง ๆ  

.    

 สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

.    

 บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๑๒๕  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา 
๒. สํานักการประชุม 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา         

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายไพโรจน  โพธิไสย   

รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่             
ของนายไพโรจน  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก    
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ  
ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ               
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายไพโรจน  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นายไพโรจน  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว  

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย        
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
          ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นายไพโรจน  โพธิไสย) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
       วันที่.......................................................           วันที่....................................................... 
 

  
 
 
 
          พลตํารวจเอก  ……………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
       ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผูทําคํารับรอง 
            ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายไพโรจน  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  

ประสพสุข ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา     
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  
ประสพสุข ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ไดทําความเขาใจ 

คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ         
ใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….           ร.ต.อ. หญิง………………..………….……………. 
  (นายไพโรจน  โพธิไสย)       (วิรัญญา  ประสพสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 
  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธานวุฒิสภา        

 และรองประธานวุฒิสภา 
๓)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการกําหนดนโยบาย  

 การประสานนโยบาย รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภา 

๔)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร หนวยงานองคกรและสถาบันตาง ๆ  
 ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหราชการของวุฒิสภาดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

๕)  วิ เคราะหและเสนอความเ ห็น เ พ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุ ฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหนาที่ 

๖)  คนควาทางวิชาการและวิเคราะหสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง   
 ทั้งในและตางประเทศ 

๗)  ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขหรือรองเรียนของประชาชน และวิเคราะหสรุปความเห็น 
 กอนนําเสนอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๘)  จัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนขอมูลในสวนที่เก่ียวกับเร่ืองราวรองทุกขหรือรองเรียน 
 ของประชาชน 

๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
๑๐)  ดําเนินการเก่ียวกับการสรุปและเผยแพรผลงานของประธานวุฒิสภา และรองประธาน 

 วุฒิสภา 
๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

 ตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
๑๒)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 

 
 
 
 

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



  
 

 

- ๖๑ - 

๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ 
 มอบหมาย 

.       

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

.    

ดําเนินการเก่ียวกับงานดานเลขานุการและวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนของ
ประชาชนที่มีตอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

.    

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  สวนราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สวนราชการภายนอก  ประชาชน 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๔๙  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
      ……  นายสุรัตน  หวังตอลาภ……. ผูทําคํารับรอง 
                 ผูอํานวยการสํานักการประชุม   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการประชุม   

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายไพโรจน  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายสุรัตน  หวังตอลาภ 

ผูอํานวยการสํานักการประชุม ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่     
ของนายสุรัตน  หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักการประชุม และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียด   
อื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ          
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายสุรัตน  หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักการประชุม       
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายสุรัตน  หวังตอลาภ ผูอํานวยการสํานักการประชุม ไดทําความเขาใจคํารับรอง          

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี           
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให      
คํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายไพโรจน  โพธิไสย) (นายสุรัตน  หวังตอลาภ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักการประชุม 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับดานงานเลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ และเปรียบเทียบ

รางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนดที่วุฒิสภา
ตองพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุม 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับรางญัตติ และคําแปรญัตติใหแกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะห และตรวจสอบ             
ขอมูล  เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับรางกระทูถาม ใหแกสมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังวิเคราะหและตรวจสอบขอมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก แตงต้ัง ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง
ตลอดจนการถอดถอนที่ตองดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

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

สวนราชการ หนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ 
๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน 

 อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

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

.    

การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการประชุมวุฒิสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดังน้ี 

๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงาน 
 ของวุฒิสภา 

 ๒.   เสริมสรางความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักการประชุมตอ 
 สาธารณะ 

 ๓.   ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ดวยความรับผิดชอบ 
 และเช่ือถือได 

.    

สมาชิกวุฒิสภา  หนวยงานและบุคคลที่เก่ียวของกับการประชุมวุฒิสภา 

.    

บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๔๓  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักประชาสัมพันธ 
๒. สํานักนโยบายและแผน 
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  . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา       

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏ          
อยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน 

รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่            
ของนางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของนางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภาใหเปนไปตามคํารับรอง 
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว 

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมาย      
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................            วันที่....................................................... 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ……………………………………… 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
   ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักประชาสัมพันธ    

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการ

สํานักประชาสัมพันธ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรอง
นี้และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ ผูอํานวยการ        
สํานักประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .  ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว              

ขอให คํ า รับรอง กับรองเลขาธิการวุฒิสภาว าจะมุ ง ม่ันปฏิ บัติ ราชการให เ กิดผลงานที่ ดี                
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให     
คํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาวจิตติเทวี   ตติยรัตน) (.......................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ 
 วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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.     

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกงานพระราชพิธี งานดานรัฐพิธีและพิธีการ

ตาง ๆ ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและผลงานทุกดานของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการใหการตอนรับ รับรอง อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  
แกสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคลที่เก่ียวของ
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 วิเคราะหและเสนอความเห็นเก่ียวกับการวางแผน จัดหา  
ควบคุมดูแลรักษา ติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณโสตทัศนูปกรณในดานการประชุมวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประชุม หรือการสัมมนาที่เก่ียวของ
ในวงงานของวุฒิสภา 

๘) ดํ า เ นินการผลิต เอกสารและสิ่ ง พิมพ เ พ่ือ เผยแพร กิจกรรม  ผลงานของ วุ ฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล 
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๙) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทําแผนงาน โครงการ การสัมมนา  
เสวนาการจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวุฒิสภา บทบาท อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สถาบันการเมือง สวนราชการและเอกชน  รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตางๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมใหประชาชนในพ้ืนที่ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรวมกับ  
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล 

๑๐) ดําเนินการประสานงานความรวมมือ และอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกวุฒิสภาและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 

.       

๑)  กลุมงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
๒) กลุมงานสารสนเทศและศนูยบริการ (Call Center) วุฒิสภา 
๓) กลุมงานสื่อมวลชน 
๔) กลุมงานโสตทัศนูปกรณ 
๕) กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร 
๖) กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

.                      

เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา และสงเสริมความรูแกประชาชน      
ในการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

.    

 สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เก่ียวของในวงงานวุฒิสภาและประชาชน 

.    

 บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๙๘  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)  
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

      
  นายพีระพจน  รัตนมาลี ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗     

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักนโยบายและแผน     

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจ า นางสาวจิตติ เทวี   ตติยรัตน  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู บั งคับบัญชาของ                 

นายพี ระพจน   รัตนมาลี  ผู อํ านวยการสํ านั กนโยบายและแผน ไดพิ จารณาและเห็นชอบกับ                    
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนายพีระพจน  รัตนมาลี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้     
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายพีระพจน  รัตนมาลี 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายพีระพจน  รัตนมาลี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ไดทําความเขาใจคํารับรอง     

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่         
ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน) (นายพีระพจน  รัตนมาลี) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา            ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                          ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  แผนความม่ันคงแหงชาติ แผนพัฒนาการเมือง นโยบายของวุฒิสภา ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมการขาราชการ
ฝายรัฐสภา รวมทั้งกําหนดเปนยุทธศาสตรของวุฒิสภา แผนแมบทของวุฒิสภา แผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนอ่ืนที่เก่ียวของใหสอดคลองกันในเชิงบูรณาการ  

๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแมบท  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  โครงการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการและองคความรูในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแมบท  
แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการ  การแปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ 

๕) ดําเนินการสงเสริม  สนับสนุน  นิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําคูมือ ระเบียบปฏิบัติและเอกสาร
ทางวิชาการ เก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ เพ่ือเผยแพรแกสวนราชการ               
แกสวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสาน กํากับ เรงรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหเปนไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแมบท  
แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแผนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวของ 

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือเสนอผูบริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 

๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการ  ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  
โครงการ 
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๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

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

.    

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน ขององคกรให
มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิ 

.    

ขาราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

บุคลากร (ขาราชการ)  จํานวน  ๓๗  คน  (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง 
๒. สํานักการคลังและงบประมาณ 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา      

และหน วยงานภายใตการควบคุมดู แลและรับผิ ดชอบการปฏิ บัติ ราชการตามตั วชี้ วั ด                
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  

รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่            
ของนางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย        
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนด  
ในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ             
ผลการปฏิบัติราชการของนางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว    

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมาย           
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
        นางปญฐกานต  สทานไตรภพ ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักบริหารงานกลาง  

ตามต ัวชี ้ว ัดการปฏิบ ัต ิราชการ  น้ํ าหน ัก  ข อม ูลพื ้นฐาน  เป าหมาย  เกณฑการใหคะแนน             
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นาง นิภาพร   ศรีสุ วรรณ  รอง เลขาธิการ วุฒิสภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางปญฐกานต  สทานไตรภพ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ     
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนางปญฐกานต  สทานไตรภพ ผูอํานวยการสํานักบริหาร      
งานกลาง และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองน้ี 
และข าพ เจ า ยินดี จะ ให คํ าแนะนํ า  กํ า กับ  และตรวจสอบผลการป ฏิ บัติ ร าชการของ                
นางปญฐกานต สทานไตรภพ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางปญฐกานต  สทานไตรภพ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ไดทําความเขาใจ         

คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการให
เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ……………………………………………..……. 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นางปญฐกานต  สทานไตรภพ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  
     วันที่.......................................................       วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการทั่วไปแกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง

บุคคลที่เก่ียวของในวงงานของวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขาราชการ  และลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การประเมินคางาน  เพ่ือการกําหนดจํานวน ระดับ

ตําแหนง และการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่รวมถึงการจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือนําเสนอ ก.ร. และรวมถึงการศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําโครงสราง
และอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา นิเทศ และเผยแพรวิทยาการ 
เก่ียวกับการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยของขาราชการและลูกจาง และรายงานการ 
ลงโทษทางวินัยของขาราชการไปยังคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบขอมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในดานบุคคล สถานที่ เอกสาร และ

การจัดระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรองทุกขของประชาชน  ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกลาว 

๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
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๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงต้ังที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา        
      คณะกรรมาธิการสามัญ  แตงต้ังผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา 
๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

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

.    

สนับสนุนงานดานการบริหารงานบุคคล อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ ใหแกสมาชิกสภา  
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวของในวงงานของสภา 

.    

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ขาราชการ ลูกจางประจํา สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
บุคคลที่เก่ียวของในวงงานของสภา 

.    

บุคลากรจํานวน  ๑๐๘  คน  (ขาราชการ ๘๓ คน และลูกจางประจํา ๒๕ คน)    
(ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผูทําคํารับรอง 
 ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗         

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักการคลังและงบประมาณ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข าพเจ า  นางนิภาพร   ศรีสุ วรรณ  รอง เลขาธิ การ วุฒิสภา  ในฐานะผู บั ง คับบัญชาของ                

นางสาวมาลี  พิลาหอม ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของนางสาวมาลี  พิลาหอม ผูอํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทาย      
คํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ         
นางสาวมาลี พิลาหอม ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวมาลี  พิลาหอม ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ไดทําความเขาใจ 

คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ           
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข               
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นางสาวมาลี  พิลาหอม) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  

       วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                          ……………………………………………… 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  การกําหนดกรอบ

วงเงินและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ     
และเงินกองทุนตาง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๗) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร และการจัดการดานสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ

และลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ 
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.         

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

.   

๑)  จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหสอดคลอง 
กับนโยบาย/แผนแมบทของวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
บริหารงบประมาณและติดตามผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ดานการเงินการคลัง การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ 
โดยใชหลักการบริหารจัดการที่ดี 

๓)  มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการ 
ใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.   

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผูที่ เ ก่ียวของในวงงานรัฐสภา         
และบุคคลภายนอก 

.   

บุคลากร (ขาราชาการ) จํานวน ๗๑ คน  (ขาราชการ ๖๐ คน และลูกจางประจํา ๑๑ คน)    
(ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

๒. สํานักการพิมพ 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางละเอียด  จุลตามระ ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา      

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏ
อยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางละเอียด  จุลตามระ          

รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่             
ของนางละเอียด จุลตามระ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ            
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ             
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางละเอียด  จุลตามระ รองเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนไป          
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางละเอียด  จุลตามระ รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว    

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมาย           
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางละเอียด  จุลตามระ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางละเอียด  จุลตามระ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางวัชรี  สินธวานุวัฒน ผูทําคํารับรอง 
      ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักรายงานการประชุม

และชวเลข ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน   
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางละเอียด  จุลตามระ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางวัชรี  สินธวานุวัฒน 

ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ  
ตามอํานาจหนาที่ของนางวัชรี  สินธวานุวัฒน ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางวัชรี  สินธวานุวัฒน 
ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางวัชรี  สินธวานุวัฒน ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ไดทําความเขาใจ

คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ            
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางละเอียด จุลตามระ) (นางวัชรี   สินธวานุวัฒน) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         ………………………………………………. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.    

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัย 

 วิสามัญใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับการประชุมสภา 
๓)  จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเผยแพร 

 และแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 
๔)  วิเคราะห ศึกษา คนควา และใหบริการเก่ียวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร 

 รายงานการประชุมไปยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวของ 
๕)  จัดเก็บขอมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ การสืบคน 

 และการใหบริการ 
๖)  ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาและสรุปผล 

 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือปดประกาศและเผยแพร 
๗)  จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณสําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา  เพ่ือวิเคราะหและประมวลสําหรับ 

 ใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 
๘)  จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
๙)  จดและจัดทํารายงานการประชุม  การสัมมนาและการเสวนา 
๑๐)  จัดรวบรวมรายงานการประชุมตาง ๆ  สงไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง 
๑๑)  จัดเก็บขอมูลของรายงานการประชุมเขาไวในฐานขอมูล 
๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวของหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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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   (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางละเอียด  จุลตามระ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
   ผูทําคํารับรอง 
                  ผูอํานวยการสํานักการพิมพ   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของสํานักการพิมพ     

ตามต ัวชี ้ว ัดการปฏิบ ัต ิราชการ  น้ํ าหน ัก  ข อม ูลพื ้นฐาน  เป าหมาย  เกณฑการใหคะแนน             
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางละเอียด  จุลตามระ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูอํานวยการ

สํานักการพิมพ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
สํานักการพิมพ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํา
รับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
ผูอํานวยการสํานักการพิมพ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทาํขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา ผูอํานวยการสํานักการพิมพ ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรอง       

กับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด        
แตละตัวในระดับสูงสุดเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางละเอียด  จุลตามระ) (.......................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักการพิมพ  
      วันที่.......................................................            วันที่....................................................... 
 

 

                                          ……………………………………………… 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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 . .  

 

 

 

.     

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํารายงานการประชุมวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุม 
๓)  ผลิตตนฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ  เอกสารเผยแพร เอกสาร 

 ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจนอักษรทั้งภาษาไทยและ 
 ภาษาตางประเทศ 

๔)  ใหคําปรึกษาและใหบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภทแกหนวยงานตาง ๆ 
๕)  จัดพิมพเอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารวิชาการ 

 วารสาร เอกสารเผยแพร  รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน 
 คณะกรรมาธิการคณะตาง ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรายงานของ 
 คณะอนุกรรมาธิการ 

๖)  ใหบริการสําเนาสิ่งพิมพดวยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติอล และเคร่ืองถายเอกสาร 
๗)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ  เพ่ือรอการสงมอบงานพิมพใหผูขอใชบริการ 

 สิ่งพิมพ และควบคุมดูแลการขนยาย 
๘)  บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพและครุภัณฑการพิมพ 
๙)  จัดทําสถิติและประเมินผลการพิมพ 
๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวของหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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) กลุมงานบริหารทั่วไป 
) กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ 
) กลุมงานการพิมพ 
) กลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพ 

.    

ใหบริการดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพแกสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
โดยมีภารกิจหลัก ดังน้ี 
-  การจัดพิมพเอกสารสําหรับการประชุมวุฒิสภา 
-  จัดพิมพเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ 
-  จัดพิมพเอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการและสํานักงาน 
-  จัดพิมพเผยแพรเอกสาร 
-  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
-  ใหบริการอัดสําเนาและถายเอกสาร 

.    

- สมาชิกวุฒิสภา 
- คณะกรรมาธิการ 
- สํานักตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

     บุคลากร ๕๘ คน  (ขาราชการ ๕๐ คน และลูกจางประจํา ๘ คน)   
     (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

   

 

  

มีหนาที่ชวยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักวิชาการ 
๒. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ ผูทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา       

และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏ
อยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่            
ของนางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ               
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา              
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จดัทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ไดทําความเขาใจคํารับรอง ตามขอ ๓ แลว 

ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมาย           
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา 

   
  นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย ผูทําคํารับรอง 
                   ผูอํานวยการสํานักวิชาการ   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของสํานักวิชาการ       

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาววราภรณ  มี เปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู บังคับบัญชาของ                

นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ของนางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการสํานักวิชาการ และตัวชี้วัดผล    
การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘            
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.   ขาพเจา นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว 

ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมาย
ของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………..                    …………………………………………….. 
  (นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์) (นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย) 
                รองเลขาธิการวุฒิสภา ผูอํานวยการสํานักวิชาการ  

  วันที่....................................................... วันที่....................................................... 
 

 

                                         …………………………………………….. 

(นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และความม่ันคง 
๓) ดําเนินการจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการตามความตองการของสมาชิกวุฒิสภา  

สวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานวุฒิสภา  
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห  จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการ
จัดดัชนีหมวดหมู และจัดฐานขอมูลตางๆ ไวเพ่ือบริการอางอิงและคนควาทางวิชาการใหแก
สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ         
ในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป 

๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีคาทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชน 
ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ไดรับมาจากภายในและตางประเทศ 

๖) ติดตามและประมวลผลงานในดานการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาไดมีมติ  
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  
เพ่ือนําเสนอตอการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.       

๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานวิจัยและขอมูล 
๓) กลุมงานหองสมุดและพิพิธภัณฑ 
๔) กลุมงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
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การใหบริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ  
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี  

 ๑)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจ สังคม  
      การเมืองการปกครองและความมั่นคง 
 ๒)  ดําเนินการจัดทําขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการ 
 ๓)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดดัชนี 
 ๔)  ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีคาทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชน 

ทางการศึกษา 
 ๕)  ติดตามประมวลผลงานในดานการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดลอม 

ภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอตอการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ 
 วุฒิสภา 
 ๖)  การจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือรองรับบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาตลอดจน 
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

     สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

     บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ ผูรับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    

      
             นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผูทําคํารับรอง 
            ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗     

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายชาติชาย  

เนื่องนิยม ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ของนายชาติชาย  เนื่องนิยม ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล               
และตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายชาติชาย   
เนื่องนิยม ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายชาติชาย เนื่องนิยม ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดทําความเขาใจ        

คํารับรองตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ         
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข           
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             …………………………………………………………... 
  (นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ์) (นายชาติชาย  เนื่องนิยม) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
      วันที่.......................................................            วันที่....................................................... 
 

 

                                          ………………………………………………. 

 (นางนรรัตน   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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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 รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ           
ในวงงานวุฒิสภา 

๕) จัดทําเอกสารวิชาการ จุลสาร คูมือและสื่อเทคโนโลยีในการฝกอบรมและสัมมนา            
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแกบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) จัดฝกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษใหแกสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ และลูกจางของ 
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวของกับวงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด 

๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมท้ังการประสานงานจัดหาทุนและจัดต้ังทุนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน
ใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาตอทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 

๘) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใหแกขาราชการและลูกจาง เพื่อปองกัน           
การกระทําผิดวินัยขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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- ๑๑๓ - 

.         

๑)  กลุมงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุมงานวิชาการและการพัฒนา 
๓) กลุมงานฝกอบรมและสัมมนา 
๔) กลุมงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

.    

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพในการรองรับภารกิจของวุฒิสภา และสามารถปฏิบัติงานให
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  โดยมีภารกิจหลักในการกําหนด
แนวทาง นโยบาย ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือใชในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรม จัดฝกอบรมและสัมมนา ผลิตสื่อการเรียน  
การสอน คูมือ เอกสารวิชาการเพ่ือใชในการอบรมและสัมมนา สนับสนุนการจัดสัมมนาและ
ฝกอบรมของสมาชิกวุฒิสภา ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอ่ืน ๆ เชน จัดสรรทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
อีกทั้งยังสรางแนวทางวางระบบการเรียนรูและการจัดการความรูของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางเสริมแรงจูงใจในงาน เพ่ือใหมีบุคลากรที่ดีและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

.    

-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

.    

     บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง  
  และการบริหารจัดการ   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย    
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายสมศักดิ์  มนุญปจุ 

ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย 
และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง          
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรอง        
การปฏิบัติราชการฉบับนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของนายสมศักดิ์  มนุญปจุ ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ขาพเจา นายสมศักดิ์  มนุญปจุ ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ           

ไดทําความเขาใจคํารับรองโดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภา            
วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที ่ดีตามเปาหมายของตัวชี ้ว ัดแตละตัวในระดับสูงสุด   
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว           

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นายสมศักดิ์  มนุญปจุ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง 
      วันที่....................................................... และการบริหารจัดการ 
                                                                วันที่....................................................... 
 
 
 
 
 
          พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย  
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง       
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
๔.   ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายสิทธิพร  สทานไตรภพ     

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี้ และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายสิทธิพร  สทานไตรภพ 
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายสิทธิพร  สทานไตรภพ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจ 
     คํา รับรองโดยละเอียดและให คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุ ง ม่ัน                    
     ปฏิ บัติ ราชการให เ กิดผลงานที่ ดี ตาม เป าหมายของตั วชี้ วั ดแต ละตั ว ในระดับสู งสุ ด                 
     เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 
 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
        ……………………………………………….                 ……………………………………………..…. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นายสิทธิพร  สทานไตรภพ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก  ……………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นายนัฑ  ผาสุข ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย  
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง       
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๔.  ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายนัฑ  ผาสุข             

ที ่ปรึกษาดานกฎหมาย ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนน       
ของตัวชี ้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําป     
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ     
ฉบับนี ้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัต ิราชการ       
ของนายนัฑ  ผาสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ไดทําความเขาใจคํารับรองโดยละเอียด             

และใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี               
ตามเปาหมายของต ัวชี ้ว ัดแต ละต ัวในระด ับส ูงส ุด  เพื ่อให เก ิดประโยชนแก สําน ักงาน            
เลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นายนัฑ  ผาสุข) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                                   ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                          พลตํารวจเอก  ………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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 . .  

 
๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย 
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง       
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๔.   ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางสาวศศิธร  ศรีสุจริต     

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที ่ปรึกษา     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ       
ของนางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรอง

โดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ       
ใหเกิดผลงานที ่ดีตามเปาหมายของตัวชี ้ว ัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อใหเกิดประโยชน       
แกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว    

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                 ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน            

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย 
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง        
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๔.   ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางรัตนา  ศรีสิยวรรณ     

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยามระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี้ และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางรัตนา  ศรีสิยวรรณ              
ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรอง

โดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ        
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนแก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว    

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
        พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน            

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย  
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง        
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
๔.   ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายพงศกิตติ์     

อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย      
และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนง 
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการฉบับนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของนายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ใหเปนไป           
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจ       

คํารับรองโดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชน         
แกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
        ……………………………………………….                 ……………………………………………..…. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก  ……………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางละออ  ภูธรใจ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย  
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง       
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๔.   ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางละออ  ภูธรใจ       

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนน
ของตัวชี ้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ    
นางละออ  ภูธรใจ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางละออ  ภูธรใจ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจคํารับรอง       

โดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการให
เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนแกสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางละออ  ภูธรใจ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                           ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                          พลตํารวจเอก  ………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 

  นางนรรัตน  พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    

      
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ ผูทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและพันธกิจ ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผูดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก คําอธิบาย  
และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนง       
ที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๔.   ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ 

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ และขาพเจายินดีจะให คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ            
ของนางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติใหเปนไปตามคํารับรอง      
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

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



- ๑๓๑ - 
 

 

 
 

 
๕.  ขาพเจา นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ไดทําความเขาใจ        

คํารับรองโดยละเอียดและใหคําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ
ใหเกิดผลงานที ่ดีตามเปาหมายของตัวชี ้ว ัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื ่อใหเกิดประโยชน       
แกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว        

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางนรรัตน  พิมเสน) (นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                           ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                          พลตํารวจเอก  ………………………………………… 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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๑. คํารับรองระหวาง 
 
  นางนรรัตน   พิมเสน ผูรับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา 

    
         
             นางวัลลภา  อินตาพวง……………………… ผูทําคํารับรอง 
  ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน   

 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗       

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของกลุมตรวจสอบภายใน  

ตามตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบ ัต ิราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื ้นฐาน เป าหมาย เกณฑการใหคะแนน              
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางนรรัตน  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผูบังคับบัญชาของนางวัลลภา  อินตาพวง

ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของนางวัลลภา  อินตาพวง ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘                
และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ ทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางวัลลภา  อินตาพวง ผูบังคับบัญชา      
กลุมตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 

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



- ๑๓๓ - 
 

 

 
 

 
๕. ขาพเจา นางวัลลภา  อินตาพวง ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน ไดทําความเขาใจคํารับรอง    

ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาวาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี       
ตามเปาหมายของตัวชี้ วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให เ กิดประโยชนสุขแกประชาชน              
ตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว              

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………..                 …..…………………………………………….  
  (นางนรรัตน   พิมเสน) (นางวัลลภา  อินตาพวง) 
    เลขาธิการวุฒิสภา      ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก  ............................................... 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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.   

๑)  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับ 
           เปาหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒)  ตรวจสอบสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในดานการดําเนินงานการเงิน 
           และบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ เก่ียวของกับ 
           การตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  ขอเสนอแนะ 
           และแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติใหแก เลขาธิการวุฒิสภาทราบหรือ 
           พิจารณาสั่งการ 

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพ่ือให 
การปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา 

๕)  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานอ่ืน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ 
๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

.   

๑)   ตรวจสอบความถูกตองอยางเปนอิสระ เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในดานการเงิน การดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ พรอมใหคําปรึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชนสูงสุด 

๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญในวิชาชีพอยางตอเน่ือง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู 
ใหเกิดความคุมคา 

.   

ขาราชการ  ลูกจางประจํา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

.   

บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน ๗ คน   (ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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    :        

 

  .     

      

กรอบตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

  :  ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรและผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการวัดจากระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้ วัดของผลผลิต (Output)   

และผลลัพธ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตรและผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
  

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

 

            
      
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  

   :   สํานักการประชุม (ผูรายงาน), สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

    สํานักกฎหมาย สํานักวิชาการ  
   : - 

  :  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

ทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติแหงชาติ        
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ท้ังในดานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดานการประชุมของคณะกรรมาธิการเพ่ือใหการตรากฎหมาย การควบคุม          

การบริหารราชการแผนดิน การแตงต้ัง การถอดถอนและภารกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหบังเกิดสัมฤทธิผล 

 ในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยการจัดทําระเบียบวาระ 

การประชุม จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ เตรียมความพรอมเชิงวิชาการและอํานวยความสะดวก 

ในสวนท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ เ พ่ือใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะกรรมาธิการได รับขอมูลหรือใชประกอบ                 

ในการพิจารณาการสนับสนุนใหคํ าแนะนําในแงกฎหมาย  ตลอดจนการจัดสงขอมูลขาวสาร ท่ี เปนประโยชน                      
ตอการประชุม เพ่ือใหกระบวนการตราพระราชบัญญัติเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลตามรัฐธรรมนูญ                      

และขอบังคับการประชุม ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คาดการณวาจะมีรางพระราชบัญญัติผานการพิจารณา        
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาวขางตน 

มีประสิทธิภาพอยางแทจริง  จึงเห็นควรกําหนดแนวทางในการประเมินความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ 
ตราพระราชบัญญัติตามกรอบระยะเวลา 

 

 :  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  :  
 

   
 

     

๑.๑ รอยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ     
ตราพระราชบัญญัติ 

     ๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

/  /  
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        ๑. กําหนดระยะเวลาแปรญัตติรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือรางพระราชบัญญัติตามมติของท่ีประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามขอบังคับฯ คือ ๗ วัน หรือตามท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติกําหนดเวลาเปนอยางอ่ืน เชน 
๓ วัน ๑๕ วัน   
        ดังนั้น กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมายของสภาในการสรุปคําขอแปรญัตติ และจัดทํารายงานการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ จะปรับเปลี่ยนไปตามกําหนดเวลาการแปรญัตติตามมติของสภา กลาวคือ กระบวนงานนี้
อาจตองใชเวลาดําเนินงานมากกวา ๑๐ วันทําการ  
      ๒. หากมีกรณีการทบทวนรางพระราชบัญญัติตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๓๒     
๗ วันทําการ หมายถึง ภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันท่ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดําเนินการกระบวนการ ตามขอ ๑๓๒ 
เสร็จสิ้น  

  : 

           

( )     . .     

 

           
 
 
 
 

  : 

   : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผูรายงาน)  

สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง   
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ   
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

สํานักกฎหมาย สํานักภาษาตางประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สาํนักการพิมพ 
สํานักนโยบายและแผน กลุมตรวจสอบภายใน 

   : - 

  :  

 การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดถูกกําหนดไว            
ในแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาฐานขอมูล   
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ป (พ .ศ . ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เปนระยะ ๓ ป              
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) พรอมกับจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนํานโยบายของ           
รองประธานสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ คนท่ีหนึ่ ง  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ท่ี เนนการสงเสริมและประยุกต ใช           
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดความคุมคา เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดขององคกร ดังคําขวัญการพัฒนา
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแหงชาติ “สภานิติบัญญัติไทย ลดใชกระดาษ ฉลาดใชไอซีที”  
มาเปนแนวทางในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีรางพระราชบัญญัติผานการพิจารณามากกวา ๔๐๐ ฉบับ ซ่ึงมากขึ้นราว ๑๐ เทา    
ของสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับและสนับสนุนกับภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงนํามาประกอบ      
การทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ           
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือรองรับกับภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงสมัยสภานิติบัญญัติแหงชาติ และควรมีการสงเสริม              
ใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ   
เ พ่ือใหตอบสนองตอความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี มุ งเนนให เกิดความรวดเร็วและถูกตองของขอมูล                       
เพ่ือประกอบการพิจารณาในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

 ( . .  - )  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน         
เลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เปนระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และไดกําหนดเปาหมายหลัก       
ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไวจํานวน ๖ เปาหมาย ดังนี้ 

   พัฒนาการบริหารจัดการ และการใหบริการงานดานนิติบัญญัติ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เปนเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานและการเผยแพรขอมูลขาวสารสูประชาชน 

   มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย นาเชื่อถือ เพียงพอตอการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากร
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานกลางได 

   ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบ มีมาตรฐาน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในกระบวนงาน 

   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารจัดการงาน            
ดานนิติบัญญัติ  

   มีโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือขาย                    
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และการใหบริการแกสมาชิกวุฒิสภา 

   พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

จากการกําหนดเปาหมายทั้ง ๖ เปาหมายขางตนนํามาสูการกําหนดยุทธศาสตร จํานวน ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  
    สงเสริมการนําองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน 

                        และเขาถึงของภาคประชาสังคม 

    บูรณาการฐานขอมูลใหสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
                        ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    พัฒนาการจัดการนวัตกรรมภายในองคกรในการพัฒนากระบวนการสรางองคความรู  
    พัฒนาระบบสารสนเทศวุฒิสภา (e-Senate) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร  

                        และงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 

    พัฒนาระบบโครงขายสารสนเทศเชื่อมโยงใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                        ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการใหบริการแกสมาชิกวุฒิสภา 

    สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                        และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
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 และสามารถวัดความสําเร็จของแตละเปาหมาย ดวยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รายละเอียด ดังนี้ 

   
 

  
   

พัฒนาการบริหารจัดการ และการใหบริการ
งานดานนิติบัญญัติ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานและการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สูประชาชน 

   
สงเสริมการนําองคความรูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการสนับสนุนและเขาถึงของ 

 

๑.๑ จํานวนชองทางเขาถึง
ของภาคประชาสังคม 
 

๒ 
ชองทาง 

๒ 
ชองทาง 

   
มีฐานขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย นาเชื่อถือ 
เพียงพอตอการปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภาและบุคลากรภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสามารถแลกเปล่ียน
ขอมูลตามมาตรฐานกลางได 

   
บูรณาการ ใหสามารถ 
แลกเปล่ียนและเช่ือมโยงระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ จํานวนหนวยงาน
ภายนอกที่มีการบูรณาการ
ฐานขอมูลกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

๑ 
หนวยงาน 

๑ 
หนวยงาน 

   
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
องคกรใหเปนระบบ มีมาตรฐาน โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน
กระบวนงาน 

   
พัฒนาการจัดการ ภายใน
องคกรในการพัฒนากระบวนการ
สรางองคความรู 

๓.๑ จํานวนนวัตกรรม 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารภายใน
องคกร  

๒ 
นวัตกรรม 

๒ 
นวัตกรรม 

   
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารจัดการ
งานดานนิติบัญญัติ 

   
พัฒนาระบบสารสนเทศวุฒิสภา  
(e-Senate) เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการองคกร และ  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

๔.๑ จํานวนระบบ
สารสนเทศท่ีใชสนับสนุน
งานดานนิติบัญญัติ 

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

   
มีโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือขาย
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และการใหบริการแก
สมาชิกวุฒิสภา 

   
พัฒนา
เชื่อมโยงใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และการใหบริการแกสมาชิกวุฒิสภา 

๕.๑ รอยละของความ
ครอบคลุมพ้ืนที่การใชงาน
ของอุปกรณ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 
๑๐ 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 
๑๐ 

   
พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานใหกับบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

   
สงเสริมและพัฒนา  
ใหมีความรู ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน 

๖.๑ รอยละของบุคลากรที่
มีความรู ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

 

  :  

 ๑. ทบทวนคาเปาหมาย/เปาประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (แผนปฏิบัติการ ๓ ป) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙      

(แผนปฏิบัติการ ๒ ป) และกําหนดคาเปาหมาย / เปาประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการจะบรรลุในปงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  ๒. จัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ี 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (แผนปฏิบัติการประจําป) จะตองประกอบดวย แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินการ 
ตัวชี้วัด ผลผลติ/ผลลัพธ และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ 

  ๓. จัดประชุม/สัมมนาใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ/งานในแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทราบ            

และถือปฏิบัติ 

  ๔. ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (แผนปฏิบัติการประจําป) จะดําเนินการภายใตงบประมาณ                  

ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ และตามนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕ .  รายผลการดําเนินการรอบ ๖ เดือน/๙ เดือน/๑๒ เดือน พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินการ            
ปญหา อุปสรรค รวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน                 

ตอเลขาธิการวุฒิสภา 
 

  : 

   
 

     

. .   

 ( . .  - )  

      

๑.๒.๑.๑ จํานวนชองทางเขาถึงของภาคประชาสังคม ๐.๕ ๑ - ๒ - ๓ 

๑.๒.๑.๒ จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการ 
ฐานขอมูลกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๐๕ ๑ - ๒ - ๓ 

๑.๒.๑.๓ จํานวนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสารภายในองคกร 
๐.๕ ๑ - ๒ - ๓ 

๑.๒.๑.๔ จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใชสนับสนุนงานดานนติิบัญญัติ ๐.๕ ๑ - ๒ - ๓ 

๑.๒.๑.๕ รอยละของความครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานของอุปกรณ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๐.๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑.๒.๑.๖ รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๐.๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

. .   
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  :  

 ๑. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จะตองประกอบดวย แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย และจะตองมี
แผนงาน / โครงการท่ีสนับสนุนการบรรลุเปาหมายหลักตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จะประเมินจากผลผลิต/ผลลัพธ ท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงเกิดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ 

และสอดคลองกับเปาหมายหลักตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๓. สวนราชการตองมีการประเมินผลสําเร็จของเปาหมายหลักท้ัง ๖ เปาหมายตามแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงความสําเร็จของเปาหมายหลักตามแผนแมบทจะตองเกิดจากการบรรลุเปาหมาย               

ตามแผนปฏิบัติการฯ และสวนราชการจะตองกําหนดวิธี กระบวนการ หรือข้ันตอนของการวัดผลที่ชัดเจนและมีเอกสาร/
หลักฐานเพ่ือยืนยันความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม  

 

 

 

 

 

  :  

  : สํานักการตางประเทศ ( ) สํานักภาษาตางประเทศ 

      สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

      สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักนโยบายและแผน 

    :  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง 
      สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ 

      สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ 
      กลุมตรวจสอบภายใน 

  : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดมีการดําเนินการดานประชาคมอาเซียนมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน 

โดยเตรียมความพรอมของบุคลากรและฐานขอมูลภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมท้ัง เครือขายในการประสานงาน      

มาอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการในวันท่ี  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘                    

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงแบงการดําเนินการเตรียมความพรอมออกเปน ๒ สวน
ตามลําดับความสําคัญ ไดแก   
   ดําเนินการตามแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) อยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาใชประโยชนในอนาคตอันใกล โดยใชศักยภาพของบุคลากร, ฐานขอมูลรัฐสภาไทย
และรัฐสภาในประเทศประชาคมอาเซียน และเครือขายความสัมพันธท่ีไดบรรลุเปาหมายในปงบประมาณท่ีผานมา           
เพ่ือเปนฐานในการตอยอดใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

   เตรียมการและดําเนินการรองรับภารกิจดานประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา            
ในระยะถัดไปอยางเรงดวน เพ่ือใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดความพรอมท้ังระบบงาน, บุคลากร, ฐานขอมูล, ระบบขอมูล    
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และเครือขายตางๆ โดยมีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการใหบริการดานตางๆ แกฝายนิติบัญญัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 ดังนั้น รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงแบงออกเปน     

๒ ตัวชี้วัดยอย ไดแก 
 

 
 

( ) 

๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังศูนยประสานงานประชาคมอาเซียน ๖ 

๑.๓.๒ รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน  

๖ 

 
 
 
 
 

  : 

 ประเทศไทยจะเขาสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘      

ดังนั้น ฝายนิติบัญญัติยอมตองมีภารกิจท่ีเปลี่ยนไปเพื่อรองรับกับสภาพการณใหม และจําเปนจะตองมีความพรอมในทุกดาน 

ท้ังดานศักยภาพของบุคลากร ฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครือขาย โดยเฉพาะอยางย่ิง            
ขอมูลท่ีมีคุณภาพ ฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี และการวิเคราะหท้ังในเชิงลึกและเชิงกวางท่ีจะนําไปใชเปนฐานคิด     

ท่ีสําคัญในการปรับปรุงตัวบทกฎหมายตางๆ เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขันไมวาจะเปนดานการเมือง ความม่ันคง
อาเซียน, ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม  

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําแผนเตรียมความพรอมเ พ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน            

(ASEAN Community) (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) มาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามนโยบายของชาติและเพ่ือใหเกิด    

การดําเนินการท่ีเปนระบบอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทุกดาน                     

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงตองดําเนินการจัดต้ังศูนยประชาคมอาเซียนท่ีไมเปนทางการ 
ภายใตขอจํากัดของท้ังจํานวนบุคลากรและงบประมาณโดยใชศักยภาพของบุคลากร ฐานขอมูลรัฐสภาไทยและรัฐสภา         
ในประเทศประชาคมอาเซียน และเครือขายความสัมพันธท่ีไดบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเปนฐาน         

เพ่ือตอยอดใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

  

  วิเคราะหและกําหนดขอบเขตภารกิจดานประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  ออกแบบระบบงานเพื่อรองรับภารกิจดานประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  จัดทําแผนผังกระบวนงาน/ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ 

(Work Flow) พรอมท้ัง กําหนดหนวยงาน/บุคลากรท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนใหชัดเจน 

  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานภารกิจดานประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  มีศูนยประสานงานประชาคมอาเซียนเพ่ือรับผิดชอบและใหบริการ     
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  : 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําแผนเตรียมความพรอมเ พ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน             

(ASEAN Community) (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตามนโยบายของชาติและเพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเปนระบบ              

อยางเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไดเตรียมการจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ๓ มาตรการ
หลัก ๘ เปาหมาย ดังนี้ 

    

เปาหมายที่ ๑ บุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรูดานตางประเทศ 

เปาหมายที่ ๒ บุคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสืบคนขอมูลในฐานขอมูล ASEAN ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เปาหมายที่ ๓ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีทักษะดานการใชภาษาตางประเทศ 

เปาหมายที่ ๔ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

            

 

 เปาหมายที่ ๕ มีฐานขอมูลรัฐสภาไทยและขอมูลท่ีเกี่ยวของของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 เปาหมายที่ ๖ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 เปาหมายที่ ๗ มีหนวยประสานงานขอมูลประชาคมอาเซียน 

    

 เปาหมายที่ ๘ มีเครือขายการประสานงานระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
กําหนดเปาหมายที่ตองบรรลุผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

 
 

  
เปาหมายที่ ๑ บุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับดานประชาคม

อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรูดานตางประเทศ       
ท่ีเกี่ยวของ 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๒ บุคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสืบคนขอมูลในฐานขอมูล ASEAN 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๓ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีทักษะดานการใช
ภาษาตางประเทศ 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐ 
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เปาหมายที่ ๔ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรูดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน            
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๕ มีฐานขอมูลรัฐสภาไทยและขอมูลท่ีเกี่ยวของของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ๑๐ ประเทศ 
เปาหมายที่ ๖ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๒ เลม ๑๒ เลม 
เปาหมายที่ ๗ มีหนวยประสานงานขอมูลประชาคมอาเซียน ๑ หนวย ๑ หนวย 
เปาหมายที่ ๘ มีเครือขายการประสานงานระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา        

กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑ เครือขาย ๓ เครือขาย 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 
  : 

  
 

     
    

                   
      

๑.๓.๒.๑  

 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 . . .  
 : บุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ     

ท่ีเกี่ยวของกับ ประชาคมอาเซียนท่ีกําหนดใหเขารับ
การอบรม ไดแก นักวิเทศสัมพันธ นิติกร วิทยากร ฯลฯ  

 : การจดัโครงการ/กิจกรรม อาทิ การสัมมนา    
การอบรม หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ความรูและพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบติังานดานตางประเทศ   
ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจประชาคมอาเซียนใหมีมาตรฐาน   
อยางมืออาชีพและยกระดับใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
และสอดคลองกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 : การประเมินสมรรถนะ, 
แบบทดสอบ หรือประเมินโดยผูบังคับบัญชา/ผูรับบริการ 

 : กลุมเปาหมายท่ีไมเขารับการอบรมถือวาเปน   
ผูท่ีไมผานการประเมิน 

๑.๓.๒.๒ 
 

 ASEAN  

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

  . . .  
 :  

๑. บุคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวของดานตางประเทศ 
ท่ีเกี่ยวของกับ ประชาคมอาเซียนท่ีกําหนดให      
เขารับการอบรมไดแก นักวิเทศสัมพันธ นิติกร วิทยากร ฯลฯ 
(กลุมเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒.๑) 
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๒. บุคลากรท่ัวไปท่ีกําหนดใหเขารับการอบรม 

 : การใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพ่ือสืบคนขอมูลในฐานขอมูล ASEAN ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาท่ีไดรวบรวมและจัดทําไวแบบบูรณาการ
เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงาน
ดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

 : การประเมินสมรรถนะ, 
แบบทดสอบ หรือประเมินโดยผูบังคับบัญชา/ผูรับบริการ 

 : กลุมเปาหมายท่ีไมเขารับการอบรมถือวาเปน  
ผูท่ีไมผานการประเมิน 

๑.๓.๒.๓      
 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 . . .  
 : บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ท่ีกําหนดใหเขารับการอบรม 
 : การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๓ หลักสูตร 

ไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 
 : การประเมินสมรรถนะ, 

แบบทดสอบ หรือประเมินโดยผูบังคับบัญชา/ผูรับบริการ 
 : กลุมเปาหมายท่ีไมเขารับการอบรมถือวาเปน  

ผูท่ีไมผานการประเมิน 
๑.๓.๒.๔  

  
 

 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 . . .  
 : บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ท่ีกําหนดใหเขารับการอบรม 
 : การใหความรูเกี่ยวกับดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักรูประเทศสมาชิกอาเซียนผานการจัด
โครงการ/กิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรมเปดหองเรียน
อาเซียนศกึษาเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และการจัดกิจกรรมวันอาเซียน       
เพ่ือศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 : การประเมินสมรรถนะ, 
แบบทดสอบ หรือประเมินโดยผูบังคับบัญชา/ผูรับบริการ 

 : กลุมเปาหมายท่ีไมเขารับการอบรมถือวาเปน   
ผูท่ีไมผานการประเมิน 
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๑.๓.๒.๕ 
 

๑ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 . . .  
มีฐานขอมูลรัฐสภาไทยและขอมูลท่ีเกี่ยวของของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไดแก ฐานขอมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๐ ประเทศท้ัง ๓ เสาหลัก ไดแก ดานเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง 
และนําขอมูลเผยแพรบนอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต    
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการปรับปรุงขอมูล
ในฐานขอมูลใหมีความถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ 

๑.๓.๒.๖ 
 

๐.๕ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 . . .  
มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยจัดทําสิง่พิมพในรูปขาวสารนิเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เพ่ือเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารที่ทันสมัยแกสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการ บุคลากร        
และผูท่ีเกี่ยวของ 
   

                    
      

๑.๓.๒.๗ 
 

๐.๕ ๑ - ๒ - ๓ 

 . . .  
มีเครือขายการประสานงานระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดการประชุมและพบปะหารือ
กับเลขาธิการหรือผูแทนของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา
ประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสเดินทางไปเขารวมประชุม
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ซ่ึงเปนการประชุมท่ีจัดข้ึน
เปนประจําปละ ๒ คร้ัง โดย ๑ เครือขาย หมายถึง ๑ ประเทศ 

  :  

 ๑ .  สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบั ติการเตรียมความพรอมเ พ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน                      

(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบดวย แนวทาง/ข้ันตอน
การดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย พรอมท้ัง นิยามการวัดและประเมินผลใหชัดเจน และแผนงาน
โครงการดังกลาวจะตองสอดคลองกับแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  

๒. สวนราชการตองรายงานผลการดําเนินการ รอบ ๖ เดือน/ ๙ เดือน/ ๑๒ เดือน พรอมท้ังจัดทํารายงานผล 

การดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และนํามาใชประกอบการจัดทํา (ราง) แผนรองรับภารกิจดานประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในระยะถัดไป และ (ราง) แผนปฏิบัติการรองรับภารกิจดานประชาคมอาเซียนของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓. รอยละของการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดจะประเมินจากผลผลิต/ผลลัพธ ท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับเปาหมายตามแผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ดังกลาว 
 
 
 
 
 
 

  : 

  :  สํานักประชาสัมพันธ (ผูรายงาน)  
  : - 

  : 

 สภานิ ติบัญญั ติแห งชา ติ เปนองค กรทางการ เมือง ในด านนิ ติบัญญั ติ  มี อํ านาจหน า ท่ีตามบทบัญญั ติ                   

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปนกลไกสําคัญของอํานาจนิติบัญญัติ              

ในการขับเคลื่อนระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีอํานาจหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน การพิจารณากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน     

การใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา หรือการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ๆ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนหนวยงานสนับสนุน    

การดําเนินงานดานนิติบัญญัติของชาติ ซ่ึงมีภารกิจในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีการดําเนินงาน      

ดานนิติบัญญัติแกสาธารณชน และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 นับต้ังแตสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนิน  

“ ”         

ในแตละป เพ่ือสงเสริมเผยแพรความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยการสรางจิตสํานึกและกระตุนให      
เด็ก เยาวชนและท้ังภาครัฐเอกชนมีสวนรวมทางการเมืองใหเกิดความรวมมือมีโอกาสเขารวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจ
รวมแสดงทัศนะและกิจกรรมตางๆตลอดจนกาวไปสูการขยายผลการสรางเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยจากการตอยอด   

ของโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในแตละปดังกลาว 
 นอกจากน้ีตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงตามยุทธศาสตรดังกลาว  
มีแนวทางในการขยายผลการสรางเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยอยางเขมขนและตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความรวมมือ           

และการสรางเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยนอกเหนือไปจากกิจกรรมอ่ืนๆ  เชน การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ท้ังสื่อโทรทัศน 
หนังสือพิมพ Internet ผลิตวารสาร เปนตน  

 ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นวาการ          

 (  ) เปนอีกหนึ่งภารกิจ    

ท่ีสําคัญท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีเครือขายตางๆและนําเสนอขอคิดเห็นรวมพัฒนาและใชประโยชน โดยมุงหวัง             
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ใหประชาชนรูสึกถึงการมีสวนรวมเก่ียวกับวงงานรัฐสภาและบทบาทอํานาจหนา ท่ีของสภานิ ติบัญญัติแหงชาติ                  

อีกท้ัง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการสรางเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยย่ิงข้ึนตอไป 

 เครือขายผูนํานักประชาธิปไตยหมายถึงผูผานการอบรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวม           

ของประชาชน กิจกรรม การเสริมสรางความพรอมแกทองถ่ิน หลักสูตร “กระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม”  

 

 ในการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย  

๒ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรม : เสริมสรางความพรอมแกทองถ่ินหลักสูตรกระบวนการเสริมสรางผูนํานักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

( )   

 ๒. กิจกรรม : การสงเสริมการจัดกิจกรรมเครือขายผูนํานักประชาธิปไตย (      

 ) 

สําหรับกระบวนการดําเนินการ/ข้ันตอนการปฏิบัติของกิจกรรมท่ี ๒ มีดังนี้ 
๒.๑  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตองกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและมีการทบทวนวิเคราะห                  

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมามีการวิเคราะหกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการใหกับผูประเมินภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๒  ทบทวนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของการดําเนินการกิจกรรม : การสนับสนุน
กิจกรรมเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยเชน 

 -  ระยะเวลาการประชาสมัพันธการเสนอโครงการฯไปยังเครือขายฯ 

 - กําหนดระยะเวลาท่ีเครือขายสงโครงการฯมายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - กําหนดประเด็นการคัดเลือกและที่สนองตอบตอประเด็นยุทธศาสตรขององคกรและผลสัมฤทธ์ิ              

ของการสงเสริมเครือขายท่ีเปนกลุมเปาหมายไดแก ประเด็นท่ีเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

แตงต้ัง ถอดถอน หรือการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

 - หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีจะทําใหการสนับสนุนงบประมาณ 

 - ผลงานท่ีไดรับการสนับสนุนดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 - วิธีการติดตามผลการดําเนินการโครงการฯและใหคําแนะนํา 
 - รวมสังเกตการณการจัดกิจกรรมของเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุนเงนิคาใชจายสําหรับการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

๒.๓  กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑในการพิจารณากิจกรรมที่เครือขายใหความรวมมือเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน
บทบาทอํานาจหนาท่ีของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

๒.๔ ติดตามผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการท่ีครอบคลุมท้ังในสวนผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธ์ิ    
ของการดําเนินการของเครือขายท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการใหผูบริหารทราบหรือพิจารณา 

๒.๕. สรุปปญหาอุปสรรคแนวทางแกไขเสนอตอหัวหนาสวนราชการ (รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

๒.๖. เผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  : 

 ๑. เพ่ือสนับสนุนกลุมเปาหมาย/เครือขายขยายผลการสรางเครือขายผูนํานักประชาธิปไตยวุฒิสภาใหมีความตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ือใหกลุมเปาหมาย/เครือขายเปนสื่อกลางองคความรูดานการเมืองฯ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับความรูดานการเมือง
การปกครองอาทิเชนรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอํานาจหนาท่ีของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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  : 

พิจารณาจากการดําเนินการตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
  

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๔.๑ ท่ีผานมา   
ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 
ไดดําเนินการขยายผล          
การสรางเครือขายฯ อยางนอย
๕๐ คน ตอกลุมเครือขายใหม 

๓ ๔  
เครือขาย 

๖  
เครือขาย 

๘ 
เครือขาย 

๑๐ 
เครือขาย 

๑๒ 
เครือขาย 

๑.๔.๒ /       
ท่ีเครือขายใหม ตามขอ ๑.๔.๑ 
นําเสนอสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓ ๔๐ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๔๕
โครงการ/
กิจกรรม 

๕๐
โครงการ/
กิจกรรม 

๕๕ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๖๐ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๑.๔.๓ รอยละของกลุมเปาหมาย       
ท่ีเขารวมกิจกรรมของเครือขาย
มีความรู ความเขาใจและ
ทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือ
การสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน 

๔ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
  :      

๑. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเครือขายใหชัดเจน 

๒. กําหนดประเด็นการประเมินผลในแบบสอบถามกลุมเปาหมายใหชัดเจน เชน มีความรู ความเขาใจ            

ตออํานาจหนาท่ีของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือการมีทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

๓. การประเมินตามขอ ๑.๔.๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตองเปนผูประเมินผลท้ัง ๑๒ เครือขาย และเครือขายใหม  
๔. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีชองทางในการติดตอสื่อสารกับเครือขายอยางเหมาะสม   
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/  
 . .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายฯ ละ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

. 
          

    
 

    
๑.  กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
    - ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
    - วิเคราะหกลุมเปาหมาย 
๒.ทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
    - ระยะเวลาประชาสัมพันธ 
    - ระยะเวลาสงโครงการ 
    - กําหนดประเด็นการคัดเลือก 
    - ผลงานท่ีไดรับการสนับสนุน 
    - วิธีการฝกอบรม (เร่ิมสังเกตการณเครือขาย 
      ท่ีไดรับการสนับสนุนอยางนอย 4 คร้ัง) 
๒.๑ กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑในการ 
     พิจารณากิจกรรมท่ีเครือขายใหความรวมมือ 
๒.๒ ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
     ของเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
๓.  สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเสนอตอ 
     หัวหนาสวนราชการ 
๔.  เผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทางของ  
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

งป.สนับสนุนเครือขาย 
(๑๒๐,๐๐๐ บาท) 

๑๒ เครือขาย แตละเครือขายไปขยาย
เครือขายๆ ละ ๕๐ คน 

ในจํานวน ๕๐ คน 
ของแตละเครือขาย

นําความรูไป
เผยแพรใหกับ
บุคคลท่ัวไป 

อยางนอย ๕ คน 
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  : 

  : สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน) และสํานักท่ีเกี่ยวของตามแผนปฏิบัติราชการ 

  :  สํานักการคลังและงบประมาณ 

  :  

 การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให          
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีอยูในการควบคุม กํากับ การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ       
ประจําป หรือแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ท้ังนี้ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการท่ีนํามาประเมินจะตองเปนเร่ืองท่ีสําคัญ และมีน้ําหนักท่ีจะสงผลใหองคกร     
บรรลุเปาหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตรและวิสัยทัศน โดยใหสวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดรายชื่อตัวชี้วัดท่ีจะนํามา   
ประเมินใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  : 

การประเมินความสําเร็จการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดใหพิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีนํามาทําความตกลง 

  : 

 

(I) 

 

(Wi) 

 

 
 

(SMi) 

 

 

(Wi  SMi)      

KPI๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑  SM๑) 

KPI๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒  SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

KPIi Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi SMi) 

  Wi = ๑        (Wi SMi) 
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   หรือ 

 

 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือ 

  เทียบเทาและผลรวมของนํ้าหนักของทุกเปาหมายผลผลิต เทากับ ๑ 

SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 

i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ; ๑, ๒, ... , i 

  : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ รอยละ ๑ ตอคะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

  

๑  (Wi SMi) = ๑ 

๒  (Wi SMi) = ๒ 

๓  (Wi SMi) = ๓ 

๔  (Wi SMi) = ๔ 

๕  (Wi SMi) = ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : 

  : สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน)  สํานักงานประธานวุฒิสภา  
  สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง สํานักการคลังและงบประมาณ   

  สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย 

  สํานักภาษาตางประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

  สํานักการพิมพ 

  :  - 
 

  : 

 เพ่ือใหสวนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหนวยงานภายในสังกัดใหเกิดความรวมมือ           

ในการปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดอยางสมบูรณ 

 (Wi SMi) 
Wi 

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

การประเมินความสําเร็จของโครงการ ใหพิจารณาความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ              
หรือการบรรลุเปาหมายของโครงการท่ีกําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  : 
 

  =         ๑๐๐ 
 

 

  : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอคะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  

๑ ดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปแลวเสร็จ  คิดเปนรอยละ ๖๕ 

๒ ดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปแลวเสร็จ  คิดเปนรอยละ ๗๐ 

๓ ดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปแลวเสร็จ  คิดเปนรอยละ ๗๕ 

๔ ดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปแลวเสร็จ  คิดเปนรอยละ ๘๐ 

๕ ดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปแลวเสร็จ  คิดเปนรอยละ ๘๕ 

 
 
 

    :             

  :  เสริมสรางธรรมาภิบาล 
 

 

        

    
 

  :   

  :  สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน) 

  :  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ   

สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 สํานักกฎหมาย สํานักภาษาตางประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข 

  สํานักการพิมพ กลุมตรวจสอบภายใน 

  : 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ   
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี       

มาใชในการบริหารราชการ ซ่ึงหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย ๑๐ หลัก ไดแก หลักการตอบสนอง         

จํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย 
จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีนํามาประเมิน 
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(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/Value for money)         

หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุงฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม 

(Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of law) 

 สวนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะที่ เปนหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงมีความจําเปน  

อยางย่ิงท่ีจะตองนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีการดําเนินการตามหลักการ    
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดระบุไวในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  

คือ “มาตรา ๕ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 

 นอกจากนี้ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  ฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุงเนนและใหความสําคัญกับการบริหารราชการและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหเปนไป           

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนงานดานนิติบัญญัติใหสอดคลองกับการดําเนินการ  
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ขอ ๗ กําหนดใหขาราชการรัฐสภา 
ตองมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยมุงม่ันท่ีจะทํางานใหเกิดผลดีแกองคกร  
และประโยชนสวนรวมเนนการปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไก 

ใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน สวนราชการสังกัดรัฐสภาจึงจําเปนตองนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

มากําหนดแนวทางการดําเนินงานของสวนราชการสังกัดรัฐสภา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๕๗ สวนราชการสังกัดรัฐสภาไดมุงเนนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในสวนของหลักเปดเผย/โปรงใส 

(Transparency) ซ่ึงความเปดเผย/โปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง การปฏิบัติราชการโดยมีนโยบายท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับความโปรงใส และผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมเร่ืองความโปรงใสในองคกรอยางจริงจัง การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ท่ีจําเปนและเชื่อถือได โดยมีการวางระบบใหเขาถึงขอมูลขาวสารใหเปนไปโดยงาย การเปดโอกาสใหประชาชน               

เขามามีสวนรวมในการปฏิบั ติราชการ การเผยแพรผลการปฏิบั ติงานและผลการประเมินตนเองตอสาธารณะ                      

การใชดุลยพินิจอยางโปรงใสและเปนธรรม มุงประโยชนสวนรวมไมเลือกปฏิบัติ และการมีระบบกลไกการจัดการ                      
กับเ ร่ืองรองเรียน เ พ่ือจัดการและตอบสนองตอ ขอรองเรียน สามารถแกไขปญหาตลอดจนคุมครองผูรองเรียน                      

ไดอยางเหมาะสมชวยในการปองกันและปดกั้นความเสี่ยงท่ีจะเกิดความไมเปนธรรมหรือทุจริตคอรรัปชั่น 

 ท้ังนี้ ในป พ.ศ . ๒๕๕๘ จึงใหมีการประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน          

ความโปรงใสตอเนื่องและเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสวนราชการ    
สังกัดรัฐสภาจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรเพ่ือใหสามารถรองรับการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑมาตรฐาน      

ความโปรงใสท่ีกําหนด  
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  :  

  

  มีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการสั งกัดรัฐสภา  

โดยคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีไดรับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวของโดยมาตรฐานความโปรงใส  

ดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวของและเสนอ ก.ร. เพ่ือใหสวนราชการสังกัดรัฐสภา
ดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 มีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภารายละเอียด
ของมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภา เกณฑมาตรฐานความโปรงใส รวมท้ังแนวทาง
การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ใหแกขาราชการในสวนราชการสังกัดรัฐสภา
ไดรับทราบและเขาใจภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

  ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

  ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๘๐  

  ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

  ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
 

  : 

 ๑. จะตองมีการรายงานความคืบหนาการประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส รอบ ๖ เดือน             

๙ เดือน และ ๑๒ เดือน พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการประเมินผล                         

การดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภา พิจารณาความถูกตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน                       

ความโปรงใสท่ีกําหนด 

 ๒. จะตองมีการเสนอรายงานผลการดําเนินการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
ตอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณาและดําเนินการ พรอมท้ังเสนอ อ.ก.ร.ท่ีเกี่ยวของ และ ก.ร. เพ่ือพิจารณาตอไป 

 
 

      

                 
 

 
  :   

  : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผูรายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการตางประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักการพิมพ   
 สํานักนโยบายและแผน  กลุมตรวจสอบภายใน 

  : - 
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  :   

 คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดกําหนดใหมีประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาข้ึน เพ่ือใหขาราชการ 
รัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจางในสวนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติ มาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงสวนราชการ  
ไดนําประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภามาดําเนนิการอยางตอเนื่อง โดยท่ีผานมาสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดมีการขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาในขอตางๆ จนครบถวนแลว  
 ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการดําเนินการโดยการนําประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาในแตละขอ   

มาบูรณาการรวมกัน เพ่ือใหสามารถผลักดันประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล       

และมีความครอบคลุม ครบถวน 

 ขาราชการรัฐสภามีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา หมายถึง การครองตน 

หรือการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน    

และประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา กลายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตองเพื่อธํารงศักด์ิศรีแหงอาชีพขาราชการ ตลอดจน
ความถูกตองและชอบธรรมในงานในแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม 

  : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ หนวย ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  

  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแผนดังกลาวจะตองนําปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเปนขอมูลในการปรับปรุง
แกไขแผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเหมาะสมตอไป และแผนปฏิบัติการฯ นั้น 

จะตองมีการบูรณาการการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภาในขอตางๆ รวมกัน 

  มีการดําเนินการตามแผนฯ ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  มีการดําเนินการตามแผนฯ ไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

  มีการดําเนินการตามแผนฯ ไดไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการ  
ท่ีเกี่ยวของ/หัวหนาสวนราชการ 

  : 

  ๑. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการขับเคล่ือนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ        
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะตองระบุถึงแผนงาน รวมถึงกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร                   
การขับเคล่ือนฯ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ 

 ๒. ใหมีกระบวนการภายในของสวนราชการสังกัดรัฐสภาสําหรับการประเมินผลพฤติกรรมของขาราชการรัฐสภา         
ท่ีสอดคลองกับประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา พรอมท้ังจัดทํารายงานผลของพฤติกรรมของขาราชการรัฐสภา         
เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ/หัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแกไข 
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  :    

  :  สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน) 

  :  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ   

สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 สํานักกฎหมาย สํานักภาษาตางประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชมุและชวเลข 

  สํานักการพิมพ กลุมตรวจสอบภายใน 

  : 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)              

ขององคการตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จคือ องคการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: 

ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญ  

และจําเปนในการประเมิน โดยจําแนกองคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูคําถาม     

ท่ีใชในการสอบถาม ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน  

 องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment) แบงเปน ๕ องคประกอบ ดังนี้  
 .  (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base)    

บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน  

 .  (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย   

ตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ  

 .  (Corruption) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชนผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  

 .  (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐ 

และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน  

 .  (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐ    

ท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน  
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้  

๘๐ – ๑๐๐    คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูงมาก  

๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูง  
๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานปานกลาง  
๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตํ่า  
๐ – ๑๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตํ่ามาก  

 

  

๑ ไดคะแนนในการประเมิน รอยละ  ๒๐ 

๒ ไดคะแนนในการประเมิน รอยละ  ๔๐ 

๓ ไดคะแนนในการประเมิน รอยละ  ๖๐ 

๔ ไดคะแนนในการประเมิน รอยละ  ๘๐ 

๕ ไดคะแนนในการประเมิน รอยละ  ๑๐๐ 

 

  :  

 - สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนผูประเมินสวนราชการสังกัดรัฐสภา 

/  :   :  

 ประกอบดวยเคร่ืองมือ ๓ เคร่ืองมือ ไดแก  
 ๑) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในรอบ ๑ ปท่ีผานมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรม   

ในการทํางาน (Work Integrity) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย  
 ๒) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐในรอบ ๑ ปท่ีผานมา เกี่ยวกับความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ 

(Accountability) และการทุจริตคอรัปชั่น (Corruption) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face 

interview)  

 ๓) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เปนการประเมินการปฏิบัติงาน    

ของหนวยงานภาครัฐโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เกี่ยวกับความโปรงใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม     

(Integrity Culture) โดยหนวยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบหรืออางอิง โดยใชแบบประเมิน ๑ ชุด ตอ ๑ หนวยงาน  
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  :    

 

 ( . . .)  

๑)  ประชุมชี้แจงเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) กับหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน  

๒)  ประสานหนวยงานท่ีเขารับการประเมินเพ่ือ  

- ขอรายชื่อขาราชการ/เจาหนาท่ีในสังกัด จํานวน ๒ คน 

เพ่ือเปนผูประสานงานประจําหนวยงาน  

- ขอรายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจางของ
หนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด  

- ขอรายชื่อผูเขารับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสยี กับ
หนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด  

- ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถามและรวบรวม
ขอมูลหลักฐานประกอบตามแบบประเมินเชิงประจักษสําหรับ
หนวยงาน (แบบประเมิน Evidence Base) พรอมแนบเอกสาร
หรือหลักฐานดังกลาว สงใหผูประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๑)  จัดประชุมภายในเพื่อใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ  
๒)  จัดสงขอมูลใหผูประเมิน ดังนี้  

- รายชื่อขาราชการ/เจาหนาท่ี ในสังกัด จํานวน ๒ คน       

เพ่ือเปนผูประสานงานประจําหนวยงาน  

- รายชื่อเจาหนาท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจางของหนวยงาน
ตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด  

- ขอรายชื่อผูเขารับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย กับ
หนวยงานตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด  

- ตอบและสงแบบประเมินเชิงประจักษ (แบบประเมิน 

Evidence Base) พรอมท้ังแนบขอมูลหลักฐานประกอบ
สําหรับหนวยงานใหผูประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๓)  อุทธรณผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เบื้องตน 

ตามระยะเวลาท่ีผูประเมินกําหนด  
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๓) ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสฯ  

๔) จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เบื้องตน  

๕) รับและพิจารณาการอุทธรณผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ เบื้องตน จากหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ  

๖) จัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ พรอม
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

๔) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ  

พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 

  :  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 

     
              

 
 

  :    

  :    สํานักนโยบายและแผน (ผูรายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ  สํานักบริหารงานกลาง   
 สํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักการตางประเทศ  สํานักวิชาการ   

 สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 สํานักการพิมพ  กลุมตรวจสอบภายใน 

  :         - 

  :      

ผูรับบริการ หมายถึง กลุมผูรับบริการที่เปนผูรับบริการ เชน สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวของ โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของสวนราชการ โดยผูประเมินจากภายนอกมาดําเนินการ โดยมีประเด็นการสํารวจ  ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
๓. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

๔. ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 
๕. ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการใหบริการ 
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  : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

  

๑ รอยละ ๖๕ 

๒ รอยละ ๗๐ 

๓ รอยละ ๗๕ 

๔ รอยละ ๘๐ 

๕ รอยละ ๘๕ 

  :   

 ๑. สวนราชการสังกัดรัฐสภาจะตองสงรายละเอียดประเด็นท่ีจะทําแบบสํารวจใหท่ีปรึกษา เพ่ือทําการสํารวจ    

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๒. สวนราชการสังกัดรัฐสภาจัดเตรียมฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายผูรับบริการในแตละงานที่จะนํามา
สํารวจไวท่ีสวนราชการ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 

 ๓. งานท่ีสวนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอใหสํารวจ ท่ีปรึกษาสงวนสิทธ์ิในการสุมตัวอยางเพ่ือการสํารวจความพึงพอใจ  

และจะตองใหเปนไปตามหลักการทางสถิติเพ่ือการสํารวจหรือวิจัย 

 ๔.งานท่ีสวนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอใหสํารวจ  ท่ีปรึกษาสามารถใหขอสังเกตและขอใหมีการปรับเปลี่ยนได       
กรณีท่ีเห็นวาไมเหมาะสม เชน เปนงานท่ีไมใชภารกิจหลักของสวนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเปนงานท่ีไมสนับสนุนยุทธศาสตร
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาเปนตน 
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     :                     

  :  การบริหารงบประมาณ 
 
         

                
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  

  :    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผูรายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง   
สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ 

สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาตางประเทศ   

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ                       
สํานักนโยบายและแผน กลุมตรวจสอบภายใน 

  :       - 

  : 

 ผลสําเร็จของการบริหารงบประมาณประจําปพิจารณาอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม           

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยไมรวมงบประมาณท่ีได รับการจัดสรรเ พ่ิมเติมระหวางปงบประมาณหรือ 

เงินงบประมาณท่ีไมสามารถดําเนินการเบิกจายได เนื่องจากไมสอดคลองกับกฎหมายที่ใหเบิกจายได หรืออยูระหวางการตกลง
กับกระทรวงการคลัง เ พ่ือดําเนินการเบิกจายตามกฎหมายตลอดจนงบบุคลากรท่ียังไม มีการบรรจุหรือแตง ต้ัง                
และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ท้ังนี้ ใหใชขอมูลการเบิกจาย
งบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณหรือขอมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยจําแนกตัวชี้วัดยอยและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
    

     

๗.๑.๑ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

๑.๒๕  ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

๗.๑.๒ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม   

๑.๒๕  ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 
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  : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสวนราชการเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ       
ท้ังนี้ ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) หรือขอมูลการเบิกจายงบประมาณจากสํานักการคลัง        
และงบประมาณของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ   
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจาย
ประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปน       

ฐานในการคํานวณ 

 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีสวนราชการจายเพ่ือจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและทรัพยสิน    

ท่ีไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีสวนราชการอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืน     

ใหสวนราชการ และผูรับไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย  

รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให 

  : 

 

 

 

  : 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

          

๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

  : 
 ๑.  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีไดรับ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 
 ๒.  สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

/   : 
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการเบิกจาย        

เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)    

หรือ ขอมูลการเบิกจายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการเบิกจาย 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ 
x ๑๐๐ 
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  : 

 การพิจารณาผลสําเ ร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใช อัตราการเบิกจาย                  

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเปนตัวชี้ วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ                
ท้ังนี้ ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาว             
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) หรือขอมูลการเบิกจายงบประมาณ                 

จากสํานักการคลังและงบประมาณของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการ เบิกจ าย เงินงบประมาณรายจ ายภาพรวม                    

ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการได รับ  ต้ั งแต เ ดือนตุลาคม ๒๕๕๗                     

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน                  

หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

  : 

 

 

 

 

  : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

          

๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

  : 

 ๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวาง
ปงบประมาณ 

 ๒. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเ ว็บไซต                 
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

 

/   : 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการเบิกจาย           

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) หรือขอมูลการเบิกจายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณ  

ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจาย 
ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘  

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 
ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘  

x ๑๐๐ 
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      .  

 

 

 

 

  :   

   :    กลุมตรวจสอบภายใน (ผูรายงาน) สํานักการคลังและงบประมาณ 

    : สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง             
สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ 

สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาตางประเทศ               

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข                      

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ สํานักนโยบายและแผน  

  : 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ     

ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการ
บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

  :   

  

  การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหผูตรวจสอบระบบงานภายในใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยจะตองมีองคประกอบ ดังนี้ 
 • วัตถุประสงค 
 • สายการบังคับบญัชา 
 • อํานาจหนาท่ี 
 • ความรับผิดชอบ 
 • คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ตองจัดทํากระดาษทําการประเมินความเส่ียง โดยมีการนํา
ขอมูลของฝายบริหารมาใชประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ และแสดงใหเห็นถึง 
 • ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใช 
 • การวิเคราะหความเสี่ยง 
 • การจัดลําดับความเสี่ยง 
 • พิจารณาคํารองขอของหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยรับตรวจในการวางแผน  

การตรวจสอบ 
      ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับการอนุมัติแลว พรอมท้ัง เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็น   
ถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในธันวาคม  ๒๕๕๗ 
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  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป 
ประกอบดวย 
 • วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 • ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 • การจัดสรรทรัพยากร 
 • แผนการปฏิบัติงาน 
        ท้ังนี้ แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีวางไว ประกอบดวย 
การตรวสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย ๑ เร่ือง) 
การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย ๒ เร่ือง) ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ  
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ พรอมท้ังสรุปผลการปฏิบัติงานครบถวนตามท่ีกําหนดในแผน  
การตรวจสอบ โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมท้ัง 
มีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ  
หรือสั่งการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีมีในรายงานฯ 
       ท้ังนี้ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ยกเวนการตรวจสอบท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน  
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสั่งการแลว  
ใหจัดสงภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

  จัดทํารายงานผลการติดตามขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นพรอมสรุปในภาพรวม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แกไขเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

 

  :  
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามมาตรฐาน              

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

เพ่ือใหสวนราชการสังกัดรัฐสภามีขอมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแล              

การปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดในยุทธศาสตรของสวนราชการสังกัดรัฐสภา             
อีกท้ังเปนการปองกันการทุจริตไดอีกทางหนึ่งเพ่ือใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงาน   

ตรวจสอบภายใน 
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  :    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผูรายงาน) 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ สํานักบริหารงานกลาง   
สํานักการตางประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ 

สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาตางประเทศ   

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการพิมพ 
สํานักนโยบายและแผน กลุมตรวจสอบภายใน 

  :       - 

  : 

   ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน 

ตอหนวยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากรของหนวยงาน 

ใหเกิดประสิทธิภาพ 

  การดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง           
การท่ีสวนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแลว
เสร็จครบถวนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  :   

 กําหนดเปนระบบขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

 
 (Milestone) 

          
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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๑  สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS และสงมอบ   

ใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒  จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน ตามรูปแบบ  
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 
 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยอยางนอยแผนดังกลาวจะตองมีแผน  

ท่ีเกี่ยวกับการประหยัดในเร่ืองดังนี้ 
- กระดาษ 
- หมึกพิมพ 
- น้ํามัน 
- ไฟฟา 
- น้ําประปา 

 ท้ังนี้ ใหพิจารณารายงานผลการวิเคราะหของตนทุนของเรื่องดังกลาวในปงบประมาณท่ีผานมา  
(ถามี) เปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเปาหมายในการประหยัดในเร่ืองดังกลาว รวมท้ังกําหนด
หนวยงานท่ีรับผิดชอบไวอยางชัดเจนซ่ึงแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุน  
ตอหนวยผลผลิตขององคกร และแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

๓  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ัง วิเคราะห ถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

๔  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๕  มีผลการประหยัดโดยเฉล่ียในเร่ืองตางๆ ตามระดับคะแนนท่ี ๒ (กระดาษ, หมึกพิมพ, น้ํามัน, 
ไฟฟา และน้ําประปา) ไมนอยกวารอยละ ๕ โดย 

- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๕ ไดคะแนน ๐.๗๕ คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๔ ไดคะแนน ๐.๖๐ คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓ ไดคะแนน ๐.๔๕ คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๒ ไดคะแนน ๐.๓๐ คะแนน 
- ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๑ ไดคะแนน ๐.๑๕ คะแนน 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

 

  :  
-  การดําเนินการในระดับคะแนนท่ี ๑, ๒ และ ๓ ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

-  การดําเนินการในระดับคะแนนท่ี ๕ ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

-  ในกรณี ท่ีผลการดําเนินการของสวนราชการสังกัดรัฐสภาไมสามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานได               
ตามเกณฑการประเมินระดับคะแนน  ๕  สวนราชการสังกัดรัฐสภาตองแสดงขอมูลรายละเอียดการวิ เคราะห           
เปรียบเทียบผลผลิต ผลลัพธท่ีแสดงถึงผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึน (productivity) อันเนื่องมาจากการใชทรัพยากรและพลังงาน      

เทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญเพ่ือใหมีขอมูลการเงินท่ีนําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานนําไปสูการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
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     :      

   :  การพัฒนาบริหารจัดการ 
 

 

            
 

        

       
 

  : 

สวนราชการสังกัดรัฐสภา มีการดําเนินการพัฒนาองคมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะไดมีการนําแนวทางตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือการพัฒนาองคกรในการยกระดับคุณภาพระบบราชการไทย     

ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเทาระดับสากล มาปรับใชต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยท่ีผานมาสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ท้ังในสวนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมีการปรับปรุงตนเอง
อยางรอบดานและตอเนื่อง มีการพัฒนาขีดสมรรถนะใหสูงข้ึน มีการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จนสามารถผานการตรวจรับรอง    
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) 

ท้ังนี้ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ยังคงดําเนินการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องตอไป โดยเฉพาะการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงเปนหมวดท่ี ๕ ของ PMQA ท่ีมีการนําหลักสมรรถนะ (Competency) มาใชกําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน      

มีการจัดทําคูมือมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ สงผลใหบุคลากรของสวนราชการฯ มีสมรรถนะตรงตามท่ีกําหนด 

สงผลตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ประเทศชาติ และประชาชน 

ในการนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖ กําหนดใหมี 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา นอกจากนั้น      

มาตรา ๒๗ กําหนดใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติโดยมีหนาท่ีศึกษาและเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ เพ่ือใหการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกต้ัง      
ท่ีสุจริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดความเหลื่อมล้ํา  
และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชน 

ไดอยางท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รวมท้ังมาตรา ๓๒ กําหนดใหมี
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  

ดังนั้น เ พ่ือใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถสนับสนุนภารกิจดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             

และประสิทธิผล รวมถึงสามารถพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่องตามแนวทางของ PMQA ท่ีไดดําเนินการมา และเพ่ือการมุงม่ัน    

เปนองคกรรัฐสภามืออาชีพไดนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรรัฐสภา
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรท่ีสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสวนราชการสังกัดรัฐสภา
ซ่ึงท่ีผานมาสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดมีการจัดทําแนวทางสําหรับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติข้ึน            

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ ท่ีไดเพ่ิมเติมหลักการใหม โดยกําหนดให 
มีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการพัฒนาบุคลากรในสายงานนิติการใหมีความรู ความสามารถ    

ในกระบวนการตรากฎหมาย ต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังกฎหมายมีการประกาศบังคับใช เปนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ    
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ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติใหมีคุณภาพในระดับสูง และเปนท่ียอมรับแกผูรับบริการ อันจะเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําแนวทางสําหรับกําหนดตําแหนง    
นักวิชาการนิติบัญญัติไวเชนเดียวกัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีผานมา สวนราชการสังกัดรัฐสภาไดมีการดําเนินการในการเตรียมความพรอมการพัฒนา
ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเร่ิมจากสายงานหลักในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

ไดแก นักกฎหมายนิติบัญญัติ และนักวิชาการนิติบัญญัติ ซ่ึงไดมีการพิจารณาทบทวนแนวทาง หลักการ หรือแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนไดมีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงหลักสูตรการฝกอบรม ตลอดจนรางระเบียบวาดัวยการกําหนดตําแหนง      
ท่ีประกอบไปดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง และเพ่ือใหการดําเนินการในการผลักดันใหสวนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถพัฒนาระบบการบริหารตําแหนงของท้ังนักกฎหมายนิติบัญญัติ และนักวิชาการนิติบัญญัติ เพ่ือรองรับองคกรรัฐสภา
มืออาชีพนั้น จึงไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดนี้ข้ึน  

 

 

 

 

 

  :  
  :  สํานักบริหารงานกลาง (ผูรายงาน) 

   สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักวิชาการ  
   สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

  : - 

  : 

   

๑.  ทบทวนและกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

- มาตรฐานกําหนดตําแหนงของ 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

ต.ค. ๕๗ –  ม.ค. ๕๘ 

๒.  กําหนดรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

- รางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

ต.ค. ๕๗ -  ม.ค. ๕๘ 

๓.  กําหนดโครงสรางและระบบงานของ 
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

- โครงสรางและระบบงานของ          
นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

ต.ค. ๕๗ -  ม.ค. ๕๘ 

๔.  กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางย่ังยืน ๑. หลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๒. คูมือการปฏิบัติงาน 
๓. องคความรู 
๔. แนวทางความกาวหนาของสายงาน 
(Career Path) 

ต.ค. ๕๗ -  ม.ค. ๕๘ 

๕.  กําหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร รูปแบบ 
การคัดเลือก และหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 

๑. แนวทางการสรรหาบุคลากร  
๒. รูปแบบการคดัเลือก  
๓. หลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 

ต.ค. ๕๗ -  ม.ค. ๕๘ 
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๖.  กําหนดแนวทางการสรางความรูความเขาใจ 
และประชาสัมพันธ ในการกําหนดตําแหนง 

     นักกฎหมายนิติบัญญัติ 

- แนวทางการสรางความรูความเขาใจ 
และประชาสัมพันธ ในการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

ม.ค. ๕๘ –  ก.ย. ๕๘ 

๗.  ผูผานการอบรม (ตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนด) 
นําความรูไปปฏิบัติหนาท่ี  

- จํานวนกลุมเปาหมายที่ผานการ
ปฏิบัติหนาท่ีจริง 

ธ.ค. ๕๗ –  ส.ค. ๕๘ 

๘.  จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 
ตามขอ ๗ 

- รายงานการประเมินผล ภายใน ๑๕ ก.ย. ๕๘ 

  : 

  

๑  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๗๐ 

๒  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๓  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

๔  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๑๐๐ 

๕  เสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ตอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ และเตรียม
ความพรอมในการนําเสนอ ก.ร. ตอไป 

  : 
 ๑. หลักสูตรการฝกอบรม ท่ีเปนผลผลิตของกิจกรรมท่ี ๔ (กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางย่ังยืน) หมายถึง 
หลักสูตรอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ ท่ีเปนหลักสูตรกลางรวมกันของท้ังสองสํานักงาน 

 ๒. กลุมเปาหมายท่ีกําหนดตามขอ ๗ ควรเปนขาราชการของหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับกระบวนการ 
นิติบัญญัติ 

 

 

 

 

 

 

 

  :  
  :  สํานักบริหารงานกลาง (ผูรายงาน) 

   สํานักการประชุม สํานักกํากบัและตรวจสอบ สาํนักวิชาการ  
   สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สาํนักกฎหมาย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

  : - 
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 . .  

     

  : 

   

๑. กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง       
นักวิชาการนิติบัญญัติ 

- มาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
นักวิชาการนิติบัญญัติ 

ม.ค. ๕๘ –  มี.ค. ๕๘  

๒.  กําหนดโครงสรางและระบบงานของนักวิชาการ
นิติบัญญัติ 

- โครงสรางและระบบงานของ          
นักวิชาการนิติบัญญัติ 

ม.ค. ๕๘ –  มี.ค. ๕๘ 

๓.  กําหนดรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ   

- รางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ 

ม.ค. ๕๘ –  มิ.ย. ๕๘ 

๔.  กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางย่ังยืน ๑. หลักสูตรนักวิชาการนิติบัญญัติ 

๒. คูมือการปฏิบัติงาน 

๓. องคความรู 
๔. แนวทางความกาวหนาของสายงาน 

(Career Path) 

ม.ค. ๕๘ –  มิ.ย. ๕๘ 

๕.  กําหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร รูปแบบ 

การคัดเลือก และหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 
๑. แนวทางการสรรหาบุคลากร  
๒. รูปแบบการคดัเลือก  

๓. หลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 

ม.ค. ๕๘ –  มิ.ย. ๕๘ 

๖.  กําหนดแนวทางการสรางความรูความเขาใจ 

และประชาสัมพันธ ในการกําหนดตําแหนง 
     นักวิชาการนิติบัญญัติ 

- แนวทางการสรางความรูความเขาใจ 

และประชาสัมพันธ ในการกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ 

ก.ค. ๕๘ –  ก.ย. ๕๘ 

  : 

  

๑  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๗๐ 

๒  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๓  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 

๔  สวนราชการสังกดัรัฐสภาสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการไดไมนอยกวา รอยละ ๑๐๐ 

๕ 
 เสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ตอคณะกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการและ   
เตรียมความพรอมในการนําเสนอ ก.ร. ตอไป 

  : 

 - หลักสูตรการฝกอบรม ท่ีเปนผลผลิตของกิจกรรมท่ี ๔ (กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางย่ังยืน) หมายถึง 
หลักสูตรอบรมนักวิชาการนิติบัญญัติ ท่ีเปนหลักสูตรกลางรวมกันของท้ังสองสํานักงาน 
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  . .  
 

.  
  - เกณฑคุณภาพใน  เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด สวนราชการตองดําเนินการหรือจัดสงขอมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดอยางครบถวน โดย  

 .   
  - เกณฑคุณภาพใน เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปตามเกณฑ 

การใหคะแนน สวนราชการตองดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอน สําหรับการใหคะแนนตามเกณฑ
เชิงปริมาณ (รอยละ หรือจํานวนผลสําเร็จ) สวนราชการจะตองแสดงเอกสารหลักฐานกระบวนการ
ปฏิบัติ ที่มาของขอมูลเชิงปริมาณ จํานวนขอมูลเชิงปริมาณทั้งหมดที่จะนํามาคํานวณหาคารอยละ    
การคํานวณคาผลคะแนนที่สอดคลองกับกรอบการประเมิน 
 

.  (  / )(๓ ตัวชีว้ัดหลัก และ ๒ ตัวชี้วัดยอย) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการที่สวนราชการกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ (น้ําหนักรอยละ  ๖) 

     
(  ) 

   
(  ) 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒   ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักรอยละ  ๒.๕) 
   

  . . 
(  ) 

 

เกณฑคุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ยอย)  
- เกณฑคุณภาพในดานเวลา เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปตามกรอบระยะเวลา

ที่กําหนด สวนราชการตองจัดสงขอมูลรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอยางครบถวน 
โดย  

.  
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******************************************* 

 .  
 

 

 

 

 
 

( ) 

 
 

( ) 
 

( ) 

 
[( x . )+( x
. )+( x . )] 

 .   .   .   .  
๑. โครงการ… ...% ...% ...% ...% 
๒. โครงการ… ...% ...% ...% ...% 
๓. โครงการ… ...% ...% ...% ...% 

 
     

 
 

๑.๑ มีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัด
รัฐสภาโดยคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่ไดรับมอบหมายจาก อ.ก.ร ทีเ่ก่ียวของ 

๐.๖ 

๑.๒ มาตรฐานความโปรงใสดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบจาก อ.ก.ร.ที่เก่ียวของ
และเสนอ ก.ร. เพ่ือใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการตามมาตรฐานความ
โปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภาภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

๐.๒ 

๑.๓ มีการช้ีแจงทําความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัด
รัฐสภารายละเอียดของมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 
เกณฑมาตรฐานความโปรงใส รวมทั้งแนวทางการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใส ใหแกขาราชการในสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดรับทราบและเขาใจ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๐.๒ 

๒ ผลการประเมนิไมนอยกวา   ๑.๐ 
๓ ผลการประเมนิไมนอยกวา   ๑.๐ 
๔ ผลการประเมนิไมนอยกวา   ๑.๐ 
๕ ผลการประเมนิไมนอยกวา   ๑.๐ 

 
 ๑. จะตองมีการรายงานความคืบหนาการประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส 
รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอ
คณะกรรมการประเมินผล การดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภา พิจารณาความ
ถูกตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสที่กําหนด 
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 ๒. จะตองมีการเสนอรายงานผลการดําเนินการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมถึงปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาและดําเนินการ พรอมทั้งเสนอ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวของ และ 
ก.ร. เพื่อพิจารณาตอไป 
 

   
 

 
 

๑.๑ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๐.๔ 

๑.๒ แผนดังกลาวจะตองนําปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข
แผนปฏิบัติฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหเหมาะสม 

๐.๓ 

๑.๓ มีแผนปฏิบัติการฯ น้ัน จะตองมีการบูรณาการการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการรัฐสภาในขอตางๆ รวมกัน 

๐.๓ 

๒ มีการดําเนินการตามแผนฯไดไมนอยกวา   ๑.๐ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนฯไดไมนอยกวา   ๑.๐ 
๔ มีการดําเนินการตามแผนฯไดไมนอยกวา   ๑.๐ 

๕.๑ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ๐.๕ 
๕.๒ เสนอคณะกรรมการที่เก่ียวของ /หัวหนาสวนราชการ ๐.๕ 

  
 ๑. แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะตองระบุถึงแผนงาน รวมถึงกิจกรรมที่จะตอดําเนินการ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร การขับเคล่ือน ฯ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ 
 ๒. ใหมีกระบวนการภายในของสวนราชการสังกัดรัฐสภาสําหรับการประเมินผลพฤติกรรมของขาราชการ
รัฐสภา ที่สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขาราชการรัฐสภา พรอมทั้งจัดทํารายงานผลของพฤติกรรมของ
ขาราชการรัฐสภา เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ/หัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงแกไข 
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 .      
 

 
  

๑ 
 

 การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค 
อํานาจหนาที่ และความรับผดิชอบของผูที่เก่ียวของกับงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหผูตรวจสอบระบบงานภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
จะตองมีองคประกอบ ดังน้ี 

 • วัตถุประสงค 
 • สายการบังคับบัญชา 
 • อํานาจหนาที่ 
 • ความรับผิดชอบ 
 • คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑.๐ 

๒ 
 

 การจัดทําแผนการการตรวจสอบประจําป ตองจัดทํากระดาษทําการประเมิน
ความเสี่ยง โดยมีการนําขอมูลของฝายบริหารมาใชประกอบการพิจารณาวาง
แผนการตรวจสอบ และแสดงใหเห็นถึง 

 • ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 
 • การวิเคราะหความเสี่ยง 
 • การจัดลําดับความเสี่ยง 
 • พิจารณาคํารองขอของหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยรับ
ตรวจในการวางแผนการตรวจสอบ 
      ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว พรอมทั้ง เอกสาร
หรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๕๗ 

๑.๐ 

๓  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป ประกอบดวย 

 • วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 • ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 • การจัดสรรทรพัยากร 
 • แผนการปฏิบัติงาน 
       ทั้งน้ี แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วาง
ไวประกอบดวยการตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับ (อยางนอย ๑ เรื่อง)การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงาน (อยางนอย ๒ เรื่อง) ใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ 

๑.๐ 

๔.๑  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานครบถวน ๐.๘ 
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ตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
หรือสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

๔.๒ ทั้งน้ี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ยกเวนการตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือสั่งการแลว ใหจดัสงภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

๐.๒ 

๕  จัดทํารายงานผลการติดตามขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นพรอมสรุปในภาพรวม 
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไขเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 

๑.๐ 
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๑ 
 

สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ 
GFMIS และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.๐ 

๒.๑ 
 

จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และ
รายงานผลการคํานวณตนทุน ตามรูปแบบทีก่รมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

๐.๕ 

๒.๒ จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยางนอยแผน
ดังกลาวจะตองมีแผนที่เก่ียวกับการประหยัดในเรื่อง ดังน้ี 

 กระดาษ / หมกึพิมพ / นํ้ามนั / ไฟฟา / นํ้าประปา 
ทั้งน้ี ใหพิจารณารายงานผลการวิเคราะหของตนทุนของเร่ืองดังกลาวใน
ปงบประมาณที่ผานมา (ถาม)ี เปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเปาหมายในการ
ประหยัดในเรื่องดังกลาว รวมทั้งกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจนซึ่ง
แผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
องคกร และแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

๐.๕ 

๓ เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อยางไร พรอมทั้ง วิเคราะห ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

๑.๐ 

๔ ดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ๑.๐ 
๕.๑ มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องตางๆตามระดับคะแนนที่ ๒ (กระดาษ, หมึก

พิมพ, นํ้ามัน, ไฟฟา และน้ําประปา) โดย 

 ผลการประหยัดโดยเฉลี่ย   ไดคะแนน ๐.๗๕ คะแนน 

 ผลการประหยัดโดยเฉลี่ย   ไดคะแนน ๐.๖๐ คะแนน 

 ผลการประหยัดโดยเฉลี่ย   ไดคะแนน ๐.๔๕ คะแนน 

 ผลการประหยัดโดยเฉลี่ย   ไดคะแนน ๐.๓๐ คะแนน 

 ผลการประหยัดโดยเฉลี่ย   ไดคะแนน ๐.๑๕ คะแนน 

๐.๗๕ 

๕.๒ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ 

๐.๒๕ 
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: 
-  การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๑, ๒ และ ๓ ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
-  การดําเนินการในระดับคะแนนที่ ๕ ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
-  ในกรณีที่ผลการดําเนินการของสวนราชการสังกัดรัฐสภาไมสามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานได

ตามเกณฑการประเมินระดับคะแนน ๕ สวนราชการสังกัดรัฐสภาตองแสดงขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลผลิต ผลลัพธ  ที่แสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (productivity) อันเนื่องมาจากการใชทรัพยากรและ
พลังงานเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหมีขอมูลการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
นําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
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 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังการรับผิดชอบดําเนินการเองหรือดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภายในองคกรหรือดําเนินการรวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยมีประเภทของงานครอบคลุมลักษณะตางๆ  ดังนี้ 

๑. ผลงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

๒. ผลงานตามพันธกิจหลักขององคกร  
๓.  ผลงานตามยุทธศาสตรท่ีไดรับมอบหมาย  

๔.  ผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๕.  ผลงานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

  : 

-  (Job Description) หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน      

โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ หรือ
แกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ  

ความเชี่ยวชาญในดานท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก      

และมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีความสอดคลอง         
กับพันธกิจขององคกร คือ งานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

งานสนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแหงชาติและสภาปฏิรูปแหงชาติ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและมีบทบาทนําในเวทีประชาคม
อาเซียนและรัฐสภาระหวางประเทศ งานสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท สรางการมีสวนรวม      

ในการปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยใหแขมแข็ง (ในสวนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)            

งานสนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล  งานพัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยสารสนเทศ    

เพ่ือสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ งานพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (ในสวนของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) งานดานบริหาร ดานอํานวยการและดานบริการสาธารณะ  

-  หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง สนับสนุน หรือผลักดัน
ใหยุทธศาสตรขององคกรบรรลุเปาหมายอยางแทจริง ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดยุทธศาสตร            
ในการพัฒนาองคกรในป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)     

ไว ๖ ยุทธศาสตร  ไดแก 
๑.  สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สภาปฏิรูปแหงชาติ  และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอยางมืออาชีพ 

๒. สนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแหงชาติและสภาปฏิรูปแหงชาติเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและใหมีบทบาทนํา      
ในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหวางประเทศ 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปรองดองสมานฉันทเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการปฏิรูปประเทศไทย
และพัฒนาประชาธิปไตยใหเขมแข็ง 

๔. พัฒนาองคกรเพื่อมุงไปสูการเปน Smart Parliament 

๕. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง 
๖. สนับสนุนการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมใหทันสมัย และพัฒนาอาคาร ระบบการรักษาความปลอดภัย     

ตามมาตรฐานสากล 
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สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกรในป พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙        
(ฉบับปรับปรุง) ไว ๓ ยุทธศาสตร   ไดแก 

๑.  พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๒. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 

-  หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการตามคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (การมีสวนรวม หมายถึง ผูดําเนินการ
ตามบันทึกขอตกลงเขาไปมีสวนรวมในการเปนกรรมการ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การตัดสินใจ การประชุมตางๆ 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้ วัดระดับองคกรท่ีเปนผลผลิตและผลลัพธ              
ท่ีเปนผลกระทบตอองคกร   

- / /  หมายถึง การปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการ   
สภาผูแทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา แลวแตกรณี มอบหมายและหรือใหความเห็นชอบใหปฏิบัติ ซ่ึงผลผลิตและผลลัพธ
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคกร 

โดยใหแตละสวนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการ ดังนี้ 
๑) ใหแตละสวนราชการสังกัดรัฐสภาแตงต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

ของขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา 
๒) ใหคณะกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนง 

ท่ีปรึกษา เสนอเลขาธิการเห็นชอบแลวแจงแนวทางดังกลาวใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาไดรับทราบ ภายในวันท่ี   

๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓) ใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา  กําหนดแผนงานหรือแนวทางการการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย   

ใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๔) ใหขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีได รับมอบหมาย              

ตอคณะกรรมการ ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน เพ่ือใหคณะกรรมการไดรับทราบผลการปฏิบัติราชการและใหขอเสนอแนะ 

ในปฏิบัติราชการ 
๕) ใหขาราชการที่ ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษารวบรวมผลการปฏิบั ติราชการตามภารกิจท่ีได รับมอบหมาย  

รอบ ๑๒  เดือน สงใหคณะกรรมการพิจารณา 
๖)  ใหคณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีดํารงดําแหนงท่ีปรึกษา 

แลวเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกลาวตอเลขาธิการพิจารณากอนนําเสนอ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภาเห็นชอบ เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกลาวไปคํานวณการจัดสรรเงิน
รางวัลของขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาตอไป 
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45 4.6704

          

      1  25.00 4.8867

          

    1.1  ระดับความสําเร็จในการบริหาร 13.00 4.9437

          จัดการดานการประชุมใน
          กระบวนการนิติบัญญัติอยาง
          มืออาชีพ
  1.1.1  รอยละของการปฏิบัติตาม ระดับ 10.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

          คูมือมาตรฐานความเปนมือ
          อาชีพการบริหารจัดการดาน
          การประชุมในกระบวนการ
          นิติบัญญัติ
  1.1.2  รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 3.00 65 70 75 80 85 83.7800 4.7560 0.1427

          สมาชิกรัฐสภาและคณะ
          กรรมาธิการตอการสนับสนุน
          การดําเนินการดานการประชุม
          ในกระบวนการนิติบัญญัติ
    1.2  ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา รอยละ 6.00 1 2 3 4 5 4.6500 4.6500 0.2790

          งานดานวิชาการ
    1.3  ระดับความสําเร็จในการให รอยละ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000

          ความรู การส่ือสาร การ
          ประชาสัมพันธ และการสราง
          ภาพลักษณขององคกรนิติ
          บัญญัติแหงชาติ
      2  ระดับ 20.00 4.4000

          

          

    2.1  รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน รอยละ 12.00 65 70 75 80 85 80.0000 4.0000 0.4800

          การบรรลุเปาหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการประจําปของ
          สวนราชการ
    2.2  ระดับความสําเร็จของผลลัพธ ระดับ 8.00 5.0000

          ตามแผนงาน/โครงการตาม
          ประเด็นยุทธศาสตรของ
          สวนราชการ
  2.2.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          การบริหารราชการ ระยะท่ี ๑
  2.2.2  โครงการสงเสริมประชาธิปไตย ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          และการมีสวนรวมของ
          ประชาชน : กิจกรรมเสริมสราง
          ความพรอมแกทองถิ่น

  1 
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          หลักสูตร "กระบวนการเสริม
          สรางผูนํานักประชาธิปไตยแบบ
          มีสวนรวม"

15 4.6556
      3  ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

          

          

          

          

          

      4  ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          

          

           

          

          

      5  5.00 4.1667

          

    5.1  ระดับความพึงพอใจของผูรับ  รอยละ 3.00 70 75 80 85 90 87.5000 4.5000 0.1350

          บริการในภาพรวมขององคกร
    5.2  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 3.6667 3.6667 0.0733

          พัฒนากระบวนการสํารวจ
          ความพึงพอใจของผูรับบริการ

15 4.9965

          
      6  4.00 5.0000

          

    6.1  รอยละของอัตราการเบิกจาย รอยละ 2.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.0976 5.0000 0.1000

          เงินงบประมาณในภาพรวม
    6.2  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          ตรวจสอบภายใน
      7  ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          

      8  ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494

          

          

      9  4.00 4.9868

          

          

          

    9.1  ระดับความสําเร็จในการรักษา ระดับ 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  4.9736 4.9736 0.0494

          มาตรฐานระยะเวลาในการ
          ปฏิบัติงาน
    9.2  ระดับความสําเร็จในการลดรอบ ระดับ 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  5.0000 5.0000 0.0494

          ระยะเวลาและขั้นตอนในการ
          ปฏิบัติราชการ

1 2 3
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25 4.7339

     10  25.00 4.7339
          

           (PMQA)

   10.1 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 8.00 4.5000

          ดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน
          หมวดท่ี 3 การใหความสําคัญ รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.1829

          กับผูรับบริการและผูมีสวนได
          สวนเสีย
          หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 94.2857 4.4286 0.1771

          และการจัดการความรู
   10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ 14.00 4.8106

          เฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
          เปาหมายความสําเร็จของ
          ผลลัพธการดําเนินการของสวน
          ราชการตามเกณฑคุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน (หมวด ๗)

  RM 1 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 73.3700 3.6740 0.0735

          บุคลากรที่มีตอการนําองคการ
          ของผูบริหาร
  RM 2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของ รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.1000

          การดําเนินการตามแผนบริหาร
          ความเส่ียง
  RM 3 รอยละของงานบริการที่มี รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

          การจัดทําระบบการติดตาม
          คุณภาพการบริการที่สามารถ
          ตอบสนองผูรับบริการอยาง
          ทันทวงที
RM 4.1 รอยละของความครอบคลุม รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 80.0000 5.0000 0.1000

          ถูกตอง และทันสมัยของ
          ฐานขอมูลที่สนับสนุนการ
          ปฏิบัติงาน
RM 4.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความ รอยละ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

          สําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
          ตามแผนการจัดการความรู
          อยางนอย ๓ องคความรู
  RM 5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.6500 5.0000 0.1000

          การพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
          แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
          บุคลากรหรือแผนพัฒนา
          บุคลากร
  RM 6 จํานวนกระบวนการท่ีไดรับ กระบวน 2.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.1000

          การปรับปรุงใหผลดําเนินการ การ
          ดีขึ้น

  4 

4 5

 

( ) 1 2 3

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



- ๒๐๓ -

   10.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวง 3.00 5.0000

          น้ําหนักของการจัดทําแผน
          พัฒนาองคการปงบประมาณ
          พ.ศ. ๒๕๕๔
 10.3.1 ความครบถวนของการจัดทํา ขอ 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500

          รายงานลักษณะสําคัญของ
          องคกร (๑๕ คําถาม)

 10.3.2 ความครบถวนของการจัดทํา หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500

          รายงานการประเมินองคกร
          ดวยตนเองหมวด ๑ - ๗ 

          ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 10.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนา แผน 1.00 1 2 2.5 3.0000 5.0000 0.0500

          องคการประจําปงบประมาณ
          พ.ศ. ๒๕๕๔

100.00 4.7330น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได
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45.00 4.8840

          

      1  25.00 4.7912

          

   1.1  ระดับความสําเร็จในการบริหาร ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8600 4.8600 0.2430

          จัดการดานการประชุม ดาน
          วิชาการ และเลขานุการใน
          กระบวนการนิติบัญญัติอยาง
          มืออาชีพ
   1.2  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8960 4.8960 0.2448

          พัฒนาและดําเนินการตาม
          มาตรฐานงานดานวิชาการ
          เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา
   1.3  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.3500 4.3500 0.2175

          สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
          กระบวนการไดมา ซ่ึงบุคคล
          ที่จะมาดํารงตําแหนงใน
          องคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ
   1.4  รอยละความสําเร็จการ รอยละ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ
          เชิงรุกวุฒิสภา
   1.5  ระดับความสําเร็จในการบริหาร รอยละ 5.00 1 2 3 4 5 4.8500 4.8500 0.2425

          จัดการผลการปฏิบัติงาน
          (Performance 

          Management System

          :PMS)

      2  ระดับ 20.00 5.0000

          

          

   2.1  ระดับความสําเร็จในการ รอยละ 12.00 65 70 75 80 85 96.4286 5.0000 0.6000

          บรรลุเปาหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการประจําปของ
          สวนราชการ
   2.2  รอยละความสําเร็จของผลลัพธ ระดับ 8.00 5.0000

          ตามแผนงาน/โครงการตาม
          ประเด็นยุทธศาสตรของ
          สวนราชการ
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 2.2.1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ราชการของสวนราชการสังกัด
          รัฐสภา
 2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          การบริหารราชการ ของ
          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
          ระยะท่ี 2

15.00 4.6495

      3  ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.9992 4.9992 0.2500

          

          

          

          

          

      4  ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.6194 4.6194 0.2310

          

          

           

          

          

      5  ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.65 4.3300 0.2165

          

15.00 4.9891

          
      6  5.00 5.0000

          

   6.1  รอยละของอัตราการเบิกจาย รอยละ 2.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 99.9785 5.0000 0.1000

          เงินงบประมาณในภาพรวม
   6.2  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          ตรวจสอบภายใน
      7  ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          

      8  ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494

          

          

      9  รอยละ 4.00 1 2 3 4 5 4.9593 4.9593 0.0494

         

25 4.6174
    10  25.00 4.6174
          

           (PMQA)

  2 

  3 

  4 
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  10.1 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 8.00 4.5143

          ดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน
          หมวดท่ี 1 การนําองคกร รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.0494

          หมวดท่ี 2 การวางแผน รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 94.5714 4.4571 0.0494

          เชิงยุทธศาสตร
  10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ 14.00 4.5943

          เฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
          เปาหมายความสําเร็จของ
          ผลลัพธการดําเนินการของสวน
          ราชการตามเกณฑคุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน (หมวด 7)

  RM 1 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 65.8000 2.1600 0.0432

          บุคลากรที่มีตอการนําองคการ
          ของผูบริหาร
  RM 2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของ รอยละ 2.00 5 10 15 20 25 25.0000 5.0000 0.1000

           ความเส่ียงที่ลดลงจากการ
           ดําเนินการตามแผนบริหาร
           ความเส่ียง
  RM 3 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 85.5000 5.0000 0.1000

           เครือขายที่มีตอกิจกรรม
           สรางความสัมพันธ
RM 4.1 รอยละของความครอบคลุม รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 99 5.0000 0.1000

           ถูกตอง และทันสมัยของ
           ฐานขอมูลที่สนับสนุน
           ปฏิบัติงาน
RM 4.2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความ รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

           สําเร็จจากผลสัมฤทธของการ
           ดําเนินการตามแผนการ
           จัดการความรูอยางนอย 

           3 องคความรู
  RM 5 รอยละของบุคลากรที่ผาน รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 95.0000 5.0000 0.1000

           ระดับของขีดสมรรถนะท่ี
           สวนราชการกําหนด
           (Competency Level)

  RM 6 จํานวนกระบวนการท่ีไดรับ กระบวน 2.00 1 2 3 100.0000 5.0000 0.1000

           การปรับปรุงใหผลดําเนินการ การ
           ดีขึ้น
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  10.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวง 3.00 5.0000

          น้ําหนักของการจัดทําแผน
          พัฒนาองคการปงบประมาณ
          พ.ศ. 2555

10.3.1 ความครบถวนของการจัดทํา ขอ 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500

          รายงานลักษณะสําคัญของ
          องคกร (15 คําถาม)

10.3.2 ความครบถวนของการจัดทํา หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500

          รายงานการประเมินองคกร
          ดวยตนเองหมวด 1 - 7 

          ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
10.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนา แผน 1.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500

          องคการประจําปงบประมาณ
          พ.ศ. 2555

100 4.7979

 ขอมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2554

น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได
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  1 45.00 4.8479

1  30.00 4.7719

    

    1.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน 16.00 4.6710

         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน 8.00 4.6181

                 มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
                 บัญญัติ (การบริหารจัดการดานการประชุม)

                 1.1.1.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.1463

                           สมรรถนะเฉพาะดานของความเปน
                           มืออาชีพการบริหารจัดการดาน
                           ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ
                           นิติบัญญัติ
                 1.1.1.2 รอยละการปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติ รอยละ 3.00 75 80 85 90 95 99.7200 5.0000 0.1500

                           ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการ
                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
                           ในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
                           บัญญัติ
                 1.1.1.3 รอยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิ รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 83.3000 3.6600 0.0732

                           สภาและคณะกรรมาธิการตอการ
                           ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติตาม
                           มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการ
                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
        1.1.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน 8.00 4.7231

                มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
                บัญญัติ (ดานวิชาการ)
                1.1.2.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.1463

                          สมรรถนะเฉพาะดานของความเปน
                          มืออาชีพดานวิชาการในการสนับสนุน
                         กระบวนการนิติบัญญัติ
              1.1.2.2 รอยละการปฏิบัติตามคูมือมาตรฐาน รอยละ 3.00 75 80 85 90 95 100.0000 5.0000 0.1500

                        ความเปนมืออาชีพดานวิชาการในการ
                        สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
              1.1.2.3 รอยละความพึงพอใจของสมาชิก รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 85.4000 4.0800 0.0816

                        วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตอการ
                        ปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานความเปน
                        มืออาชีพดานวิชาการ
   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและพัฒนา 5.00 5.0000

         ขอมูลเพ่ือเปนศูนยขอมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
         เลขาธิการวุฒิสภา

1 2 3 4 5

 . . 2555
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         1.2.1 รอยละของปริมาณขอมูลที่นําเขาสูระบบ รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 98.2000 5.0000 0.1000

                 (ป พ.ศ. 2555) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 และการส่ือสารประสานงานกับหนวยงาน
                 เจาของขอมูลนิติบัญญัติ เพ่ือกําหนดกรอบ
                 ขอมูลที่จะตองนําเขาระบบในแตละรายการ
                 ขอมูล
         1.2.2 รอยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา รอยละ 2.00 40 50 60 70 80 94.9653 5.0000 0.1000

                 ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะที่ 3
                 (พ.ศ. 2555-2557)

         1.2.3 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล รอยละ 1.00 70 75 80 85 90 93.1300 5.0000 0.0500

  1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐาน 5.00 5.0000

       ขอมูลดานตางประเทศ
       1.3.1 รอยละของการนําเขาขอมูลดานตางประเทศ รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 83.5300 5.0000 0.1000

               ที่มีอยูในรูปดิจิตอล ของปงบประมาณ 

               พ.ศ. 2555

       1.3.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ รอยละ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
       1.3.3 รอยละของการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใช รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 90.0000 5.0000 0.0500

               ประโยชนในการดําเนินการดานตางประเทศ
               ของบุคลากรในสํานักดานตางประเทศ
  1.4 รอยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ 4.00 4.6070

       เชิงรุกวุฒิสภา
       1.4.1 รอยละของระดับการรับรูและเขาใจของกลุม รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 86.0652 4.2130 0.0843

               เปาหมายในบทบาท และหนาที่ของวุฒิสภาใน
               การดําเนินงานภายใตบทบัญญัติของ
               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
       1.4.2 รอยละของกลุมเปาหมายที่มีทัศนคติที่ดีตอ รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 85.2400 5.0000 0.0500

               ภาพลักษณของวุฒิสภา
       1.4.3 รอยละของกลุมเปาหมายที่มีการยอมรับและ รอยละ 1.00 50 55 60 65 70 84.7200 5.0000 0.0500

               ความเช่ือมั่นในบทบาทและหนาที่ของวุฒิสภา
2 15.00 5.0000

   

   2.1 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผน ระดับ 8.00 1 2 3 4 5 100.0000 5.0000 0.4000

        ปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ (6 KPIs)

   2.2 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของ รอยละ 7.00 65 70 75 80 85 100.0000 5.0000 0.3500

        โครงการท่ีสวนราชการกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
        ราชการประจําปของสวนราชการ
   2 17.00 4.7719

  3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

     มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
     ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล ระดับ 7.00 1 2 3 4 5 4.9247 4.9247 0.3447

     จริยธรรมขาราชการ

3 4 5
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  5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.6500 4.3300 0.2165

   3 13.00 4.9231

  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 8.00 5.0000

     6.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณใน ระดับ 4.00 85 87.5 90 92.5 95 98.6800 5.0000 0.2000

          ภาพรวม
     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
     ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

   4 25.00 4.4366

  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 25.00 4.4366

     จัดการภาครัฐ (PMQA)

     8.1 ความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ 8.00 4.1333

          การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 5

          และหมวด 6)

          หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 86.0000 3.6000 0.1440

          หมวด 6 การจัดการกระบวนการ รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 96.6700 4.6667 0.1867

    8.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน 4.5231

         การบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
         การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ
         การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 15.00

         8.2.1 RM 1 : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ รอยละ 2.00 65 70 75 80 85 71.8200 2.3640 0.0473

                           มีตอการนําองคการของผูบริหาร
        8.2.2 RM 2 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของความ รอยละ 2.00 5 10 15 20 25 85.0000 5.0000 0.1000

                          เส่ียงที่ลดลงจากการดําเนินการตาม
                          แผนบริหารความเส่ียง
       8.2.3 RM 3.1 : รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวม รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 82.8000 5.0000 0.0500

                           กิจกรรมที่สวนราชการเปดโอกาสให
                           ประชาชนเขามามีสวนรวม
      8.2.4 RM 3.2 : รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 91.3000 5.0000 0.0500

                          การใหบริการ
      8.2.5 RM 4.1 : รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.0500

                          และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน
                          ยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็น
                          ยุทธศาสตร
      8.2.6 RM 4.2 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จ รอยละ 2.00 70 75 80 85 90 99.9067 5.0000 0.1000

                          จากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ
                          ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย
                          3 องคความรูที่สอดคลองกับ
                          องคความรูที่จําเปนเพ่ือใหบรรลุมิติ
                          ที่ 1
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      8.2.7 RM 5.1 : รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของ รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 97.4600 5.0000 0.0500

                          ขีดสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด
                          (Competency Level)

      8.2.8 RM 5.2 : รอยละความพึงพอใจตอการสราง รอยละ 1.00 60 65 70 75 80 70.8000 3.1600 0.0316

                          ความผาสุกของบุคลากร
      8.2.9 RM 5.3 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

                          ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

                          (Performance Management 

                           System : PMS)

     8.2.10 RM 6.1 : จํานวนกระบวนการที่ไดรับการ กระบวนการ 1.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.0500

                           ปรับปรุงใหผลดําเนินการดีข้ึน
     8.2.11 RM 6.2 : รอยละความสําเร็จของการรักษา
                           มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1.00 4.9592 0.0496

    8.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการดวย ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

         ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
         จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

100 4.7419

 ขอมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2555
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น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได
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  1 50.00 4.9900

1  

    

    1.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน
         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีผานขีดสมรรถนะ
                เฉพาะดานของความเปนมืออาชีพการบริหาร
                จัดการดานการประชุมในการสนับสนุน
                กระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.2 รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับขีดสมรรถนะ
                เฉพาะดานของความเปนมืออาชีพดานวิชาการ
                ในการสนับสนุนการะบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.3 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน
                มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
                กระบวนการนิติบัญญัติ
                1.1.3.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด
                         สมรรถนะเฉพาะดานของความเปน
                         มืออาชีพของสายงานสนับสนุน
                         ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
                1.1.3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
                         มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
                         สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ
                         นิติบัญญัติ
        1.1.4 รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
               ตามญัตติและขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
               กอนการประชุมวุฒิสภา
               1.1.4.1 รอยละความสําเร็จของการติดตาม
                        การดําเนินการตามญัตติ
               1.1.4.2 รอยละความสําเร็จของการติดตาม
                         การดําเนินการตามขอปรึกษาหารือ
                         ของสมาชิกวุฒิสภากอนการประชุม
                         วุฒิสภา
   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและพัฒนาขอมูล
        เพื่อเปนศูนยขอมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน
        เลขาธิการวุฒิสภา
        1.2.1 รอยละของการนําขอมูลไปใชประโยชน รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.3000 4.9000 0.0980

        1.2.2 ระดับความถ่ีในการใชบริการทางเว็บไซด
               (Page View)

1.00

6.00

334,000  344,000  412,261     5.0000 0.0500
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504030
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6.00รอยละ 

2.00ระดับ 1 2 3

ระดับ

0.30005.0000
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5.000070 75 80 85 90 98.7400

18.00

4.00

4.00

4.00

รอยละ 
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       1.2.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
               ตามแผนพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยี
               สารสนเทศฯ ระยะที่ 3 ป (พ.ศ. 2555-2557)

       1.2.4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล รอยละ 1.00 70 75 80 85 90 95.2699 5.0000 0.0500

  1.3 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช
       ประโยชนของฐานขอมูลดานตางประเทศ
       1.3.1 รอยละของการนําเขาขอมูลดานตางประเทศ
               ที่มีอยูในรูปดิจิตอล ของปงบประมาณ 

               พ.ศ. 2556

       1.3.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
       1.3.3 รอยละของการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใช
               ประโยชนในการดําเนินการดานตางประเทศ
               ของบุคลากรในสํานักดานตางประเทศ
       1.3.4 รอยละของการนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใช
               ประโยชนในการดําเนินการของหนวยงานอ่ืน
               ในสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา
  1.4 รอยละความสําเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตย
        และการมีสวนรวมของประชาชน
       1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือขายผูนํา
               นักประชาธิปไตยวุฒิสภาใหความรวมมือ
               เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนบทบาท
               อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา หรือสงเสริม
               การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
       1.4.2 จํานวนเครือขายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2556

               ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไดดําเนินการ
               ขยายผลการสรางเครือขายของผูนํา
               นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อยางนอย 30 คน
               ตอกลุมเครือขายใหม
       1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือขายใหม
               เสนอเขารับการพิจารณา
2 

   

   2.1 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผน
        ปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ
        2.1.1 รอยละการสนับสนุนการทํางานในดาน
                นิติบัญญัติ (จํานวน 60 เรื่อง)
                (เปาหมาย 251 เรื่อง)
        2.1.2 รอยละการสนับสนุนการทํางานของ
                คณะกรรมาธิการ (จํานวน 2,480 เรื่อง)
                (เปาหมาย 4,721 เรื่อง)
        2.1.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
                ตามแผนพัฒนาบุคลากร
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       2.1.4 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
               ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
               ตามที่กําหนด
       2.1.5 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขามา
               มีสวนรวมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
       2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดของในการ
               ใหบริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               (Down time) จํานวน 48 ช่ัวโมงตอป
  2.2 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของ
        โครงการท่ีสวนราชการกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
        ราชการประจําปของสวนราชการ
   2 20 4.7375

  3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ
     มาตรฐานความโปรงใส
  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล
     จริยธรรมขาราชการรัฐสภา
  5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ 7.00 70 75 80 85 90 86.2500 4.2500 0.2975

   3 15 4.9437

  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9155

     6.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
           ในภาพรวม
           6.1.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
                   เงินงบประมาณรายจายลงทุน
           6.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
                   เงินงบประมาณรายจายภาพรวม
                   6 เดือนแรก
           6.1.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
                   เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน
           6.1.4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
                   เงินงบประมาณตามแผน
     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
     การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

   4 15 4.9667

  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
     จัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

     กรณีที่ 1 สวนราชการที่ผานการรับรองเกณฑคุณภาพ
     การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL)

     8.1 ความสําเร็จของการผานการตรวจรับรองเกณฑ
          คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
          (Certified FL) (หมวด 1-7) 
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      8.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
            ผลการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
            จัดการภาครัฐ (Application Report)

100 4.9291

ขอมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2557

5

5
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  1 50.00 4.9700

1  

    

    1.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาความเปน
         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีความ
                เปนมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ
                นิติบัญญัติ
         1.1.2 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอม
                 เพื่อการพัฒนาความเปนมืออาชีพในการสนับสนุน
                 กระบวนการนิติบัญญัติ
         1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเปน
                 มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน
                 กระบวนการนิติบัญญัติ
                 1.1.3.1 รอยละของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
                            การปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน
                            ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
                 1.1.3.2 รอยละความพึงพอใจท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
                            ตามมาตรฐานของสายงานสนับสนุน
                            ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
        1.1.4 รอยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
               ตามญัตติ ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
               กอนการประชุมวุฒิสภาและกระทูถาม
               1.1.4.1 รอยละความสําเร็จของการติดตาม
                        การดําเนินการตามญัตติ
               1.1.4.2 รอยละความสําเร็จของการติดตาม
                         การดําเนินการตามขอปรึกษาหารือ
                         ของสมาชิกวุฒิสภากอนการประชุม
                         วุฒิสภา
               1.1.4.3 รอยละความสําเร็จของการติดตาม รอยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.00 5.0000 0.1000

                          กระทูถาม
   1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
         สารสนเทศและการส่ือสารของวุฒิสภา
    1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความ ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.9000 4.9000 0.2940

          พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
    1.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตย 5.00 5.0000 0.2500

          และการมีสวนรวมของประชาชน

35.00 4.9771

 . . 2557

( ) 1 2 3
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          1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือขายผูนํา จํานวน 2.00 30 35 40 45 50

                  นักประชาธิปไตยวุฒิสภา ในป 2556-2557

                  จัดกิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนบทบาท
                  อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา หรือสงเสริมการ
                  มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
          1.4.2 จํานวนเครือขายต้ังแตปงบประมาณ เครือขาย 1.00 4 6 8 10 12 12.0000 5.0000 0.0500

                  พ.ศ. 2556 ยอนหลังลงไป ที่ไดรับการ
                  สนับสนุนคาใชจาย ไดดําเนินการขยาย
                  ผลการสรางเครือขายของผูนํานักประชา
                  ธิปไตยวุฒิสภา อยางนอย 30 คน 

                  ตอกลุมเครือขายใหม
           1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือขายใหม
                  ตามขอ 1.4.2 เสนอสํานักงานเลขาธิการ
                  วุฒิสภาเพ่ือทราบ
2  15.00 4.9533

    

    2.1 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผน ระดับ 8.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.4000

         ปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ
         2.1.1 รอยละการสนับสนุนการทํางานในดาน รอยละ 1.3333 60 70 80 90 100 298.33 5.0000 0.0083

                 นิติบัญญัติแหงชาติ (จํานวน 60 เรื่อง)
                 (จํานวน 179 เรื่อง)
         2.1.2 รอยละการสนับสนุนการทํางานของคณะ รอยละ 1.3333 70 75 80 85 90 99.48 5.0000 0.0083

                 กรรมาธิการ (จํานวน 2,500 ครั้ง)
                 (จํานวน 2,487 ครั้ง)
         2.1.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตาม รอยละ 1.3333 75 80 85 90 95 99.36 5.0000 0.0083

                 แผนพัฒนาบุคลากร
         2.1.4 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ รอยละ 1.3333 75 80 85 90 95 96.7 5.0000 0.0083

                 การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
                 ตามที่กําหนด
         2.1.5 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมาย รอยละ 1.3333 70 75 80 85 90 90 5.0000 0.0083

                 ที่เขามามีสวนรวมในโครงการตามแผนปฏิบัติ
                 ราชการ
         2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดของในการใหบริการ รอยละ 1.3333 40 38 36 34 32 1 5.0000 0.0083

                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 (Down time) จํานวน 36 ช่ัวโมงตอป
    2.2 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย รอยละ 7.00 65 70 75 80 85 100.00 4.9000 0.3430

         ของโครงการที่สวนราชการกําหนดไวในแผนปฎิบัติ
         ราชการประจําปของสวนราชการ

 2 20.00 4.8250
3  6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000

    

4  7.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3500

    

5  7.00 65 70 75 80 85 82.5000 4.5000 0.3150

 

( ) 1 2 3 4 5

5.0000 0.1000

52.0000 5.0000 0.1000

จํานวน 2.00 16 18 20 22 24 32.0000
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- ๒๑๘ -

 3 15.00 4.9667
6  10.00 4.9500

    6.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 5.00 5.0000 0.2500

         ในภาพรวม
         6.1.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย รอยละ 2.50 70 73 76 79 82 98.2600 5.0000 0.1250

                 เงินงบประมาณรายจายลงทุน
         6.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย รอยละ 2.50 87 89 91 93 95 98.7400 5.0000 0.1250

                เงินงบประมาณรายจายภาพรวม
    6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.9000 4.9000 0.2450

7  5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

    

      . . 2557

 4 15.00 4.0000
8  15.00 4.0000

    

    (PMQA)  . . 2557

     8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกร
          อยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
          (หมวด 1-6) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
          ภาครัฐ
     8.2 ระดับคะแนนของผลลัพธการดําเนินการ
          (หมวด7) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
          ภาครัฐ

100 4.7950

 ขอมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2557

4.0000 4.0000 0.400010.00 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

( )

ระดับ

4.0000 4.0000 0.2000

น้ําหนักรวม คาคะแนนที่ได

ระดับ 5.00
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