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คํานํา 
 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นับเป็นปีที่ ๑๑ ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงที่ผ่านมา
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับ
กับการเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์ รวมทั้งมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ภายใต้ความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองค์กรที่ช่วยผลักดันให้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  

  สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในแต่ละปีนั้น นับว่ามีความท้าทายมากข้ึนตามลําดับ แต่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร       
ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลต่อไป  

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ จึงได้จัดทําคู่มือคํารับรอง      
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    
เ พ่ื อ ใ ช้ประกอบการ ดํา เ นินงานของ ตัวชี้ วั ดตามคํ า รั บรองการปฏิ บั ติ ร าชการ                 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการต่อไป 
 
 
 

สํานักนโยบายและแผน 
มกราคม  ๒๕๕๙ 

 



 



สารบัญ  

 หน้า 

►   วิสัยทัศน์  
        ►  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๒ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                             
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                  
  กับ เลขาธิการวุฒิสภา 

 
๔ 

►   ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ ๖ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ขา้ราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

       ทีค่วบคุมดูแลและปฏิบัติราชการสํานัก 

    ๙ - ๓๗ 

๑. นายไพโรจน์  โพธิไสย  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ 

๙ 
 

๒. นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

๑๕ 

๓. นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
กับ ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 

๒๑ 

๔. นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม 

๒๗ 

๕. นางสาวมาลี  พิลาหอม  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ 

๓๓ 

► คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภากับ                        

รองเลขาธิการวุฒิสภากับผู้อํานวยการสํานัก 

 ๓๙ – ๑๑๓ 

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

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

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

 



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

๓.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
๗๐ 
๗๔ 

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

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

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

►   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภากับข้าราชการที่ดํารงตําแหน่ง   

       ที่ปรึกษา และผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๑๖ – ๑๒๘ 

๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายไพโรจน์  โพธิไสย 
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

๑๑๖ 

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๑๘ 

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๒๐ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๒ 

๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาวมาลี  พิลาหอม 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

๑๒๔ 

๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๒๖ 

►   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา          ๑๓๑ – ๑๖๔ 

       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มิติท่ี ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๖๐)                         ๑๓๑ – ๑๕๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ ๔๘) ๑๓๑ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๑   ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติและการ

ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
(น้ําหนักร้อยละ ๒๐) 

๑๓๑ 



  หน้า 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ                

(น้ําหนักร้อยละ ๑๐) 
๑๓๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) 

๑๓๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารจัดการงานด้านนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

๑๓๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (น้ําหนักร้อยละ ๑) 

๑๓๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)          
ในภาพรวม (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๓๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(น้ําหนักร้อยละ ๑) 

๑๓๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

๑๓๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในภาพรวม (น้ําหนักร้อยละ ๔) 

๑๔๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(น้ําหนักร้อยละ ๔) 

๑๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความสําเร็จในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชนผ่าน
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (น้ําหนักร้อยละ ๑๒) 

๑๔๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ    
(น้ําหนักร้อยละ ๑๒) 

๑๔๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี      
ของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๖)    

๑๔๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๖) 

๑๕๐ 

มิติท่ี ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ  (น้ําหนักร้อยละ ๒๐)                                  ๑๕๑ – ๑๕๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดาํเนินการด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) 

๑๕๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้ําหนักร้อยละ ๕) ๑๕๓ 
   
   



หน้า 

มิติท่ี ๓ : มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๑๕๕ – ๑๖๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ  (น้ําหนักร้อยละ ๕) ๑๕๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนักร้อยละ ๒.๕)  ๑๕๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน               

(น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕) 
๑๕๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                 
(น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕) 

๑๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ ๒.๕) ๑๕๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงาน       

ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๖๐ 

มิติท่ี ๔ :  มิติด้านการพฒันาองค์กร  (น้ําหนักร้อยละ ๑๐)                                     ๑๖๒ – ๑๖๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่งนักกฎหมาย       
นิติบัญญัติเพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) 

๑๖๒ 

►   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการทีดํ่ารงตําแหน่งที่ปรึกษา     
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙       

๑๖๖ – ๑๖๗ 

  

►   สํานักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเจา้ภาพหลัก (ผู้รายงาน) และผู้ประสานงาน 

       ตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ  

       ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๗๐ – ๑๗๙ 

  

►   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ                     

       พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘          

๑๘๒ – ๒๐๑ 

                 ๑. คะแนนภาพรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ 

๑๘๒ 

                 ๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ๑๘๓ 

                 ๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๘๗ 

                 ๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๙๑ 

                 ๕. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๙๕ 

                 ๖. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙๘ 
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►   ภาคผนวก           

๑.   ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
กรอบตัวชี้วัด น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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วิสัยทัศน ์
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การลงนามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 
ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ผู้รับคํารับรอง 
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
      

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้ทําคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตัวชี้วัด        

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔.   ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาของ นางวรารัตน์  อติแพทย์  เลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ     
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก     
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการ
วุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 

- ๔ - 
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๕. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี   
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน             
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
  …………………………………………..             …………………………………………. 
 (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชยั) (นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
          ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการวุฒิสภา  
 วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙ วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

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

 ๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 
๒.  วิสัยทัศน์  (Vision) 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 
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๓.  พันธกิจ (Mission) 

๑.  สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.  พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
๓.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 
๔.  เป้าหมายการให้บริการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๕.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

-  สมาชิกวุฒิสภา 
-  คณะกรรมาธิการ 
-  ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  สาธารณชน 

 
๖.  ทรัพยากร 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  ๑ ,๕๖๑,๙๑๕,๙๐๐  บาท                 
โดยแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

๑)  งบประมาณในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๗๑๔,๗๒๓,๓๐๐    บาท 
๒)  งบประมาณในส่วนของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ๘๔๗,๑๙๒๖๐๐   บาท 

๒.๑)  รายจ่ายอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓๖๕,๓๑๔,๕๐๐   บาท 
๒.๒)  รายจ่ายอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ๔๕๑,๗๗๐,๔๐๐   บาท 
๒.๓)  รายจ่ายอ่ืนเป็นค่าครุภัณฑ์ ๓๐๑,๑๐๗,๗๐๐   บาท 

  บุคลากร  จํานวน  ๑,๑๓๖  คน  (ข้าราชการ  ๑,๐๙๒  คน และลูกจ้างประจํา  ๔๔  คน)
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายไพโรจน์  โพธไิสย 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักวิชาการ 

 
 



- ๑๐ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหวาง 

 

  นายไพโรจน  โพธิไสย ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง  
  และการบริหารจัดการ    
      

 นางสาวชลธิชา  มีแสง ผูทําคํารับรอง 
             ผูอํานวยการสํานักวิชาการ   
          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการของสํานักวิชาการ  ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นายไพโรจน  โพธิไสย ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ในฐานะ

ผูบังคับบัญชาของ นางสาวชลธิชา  มีแสง ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู อํานวยการสํานักวิชาการ           
และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวชลธิชา     
มีแสง ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางสาวชลธิชา  มีแสง ผู อํานวยการสํานักวิชาการ ไดทําความเขาใจ คํารับรองตาม          

ขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการวาจะ
มุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายไพโรจน  โพธิไสย) (นางสาวชลธิชา  มีแสง) 
   ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
  และการบริหารจัดการ     วันที.่................................................... 
  วันที.่...................................................  

 

 

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

(นางวรารัตน  อติแพทย) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที.่................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักวิชาการ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และความม่ันคง 
๓) ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  

ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา  
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

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

๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ 
ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ 

๖) ติดตามและประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติ  
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
เพ่ือนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
๓) กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
๔) กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
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๓.   พันธกิจ 

การให้บริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ  
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี  

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

ทางการศึกษา 
 ๕)  ติดตามประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อม 

ภายในและภายนอก เพ่ือนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ 
 วุฒิสภา 
 ๖)  การจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือรองรับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตลอดจน 
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

     สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักนโยบายและแผน 
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คํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหวาง 
 

  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ    
      

  นางปญฐกานต  สทานไตรภพ ผูทําคํารับรอง 
              ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
          
 
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา  ๑  ป  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการของสํานักนโยบายและแผน ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ          
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย คํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผูบังคับบัญชาของ                              

นางปญฐกานต  สทานไตรภพ  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ไดพิจารณาและเห็นชอบ             
กับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางปญฐกานต  สทานไตรภพ ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน    
ตัวชี้วัด ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางปญฐกานต  สทานไตรภพ  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ใหเปนไปตาม      
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา  นางปญฐกานต  สทานไตรภพ  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ไดทําความเขาใจ      

คํารับรอง ตามขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติวาจะมุงม่ันปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข   
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 ……………………………………………….               ……………………………..……………………. 
  (นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต) (นางปญฐกานต  สทานไตรภพ) 
 ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ     ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
 วันที.่................................................ วันที.่................................................  

   

 

 

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

(นางวรารัตน  อติแพทย) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที.่................................................ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักนโยบายและแผน 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

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

๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและกําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  โครงการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการและองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  การแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 

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

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

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือเสนอผู้บริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 

๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการ  ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  
โครงการ 

 
 



- ๑๙ -  
 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓) กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
๔) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

๓.   พันธกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๗  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางสาวสุภางค์จติต  ไตรเพทพิสัย 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา 
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คํารับรองการปฏิบตัิราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหวาง 

 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย ผูรับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย    
      

 นางนวนันทน  เนติธนากูล ผูทําคํารับรอง 
            ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา   
          
๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  การปฏิบัติราชการของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ตามตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 
๔. ขาพเจา นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ในฐานะผูบังคับบัญชาของ     

นางนวนันทน  เนติธนากูล ผูอํานวยการสํานกังานประธานวุฒิสภา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ นางนวนันทน  เนติธนากูล ผูอํานวยการสํานักงานประธาน
วุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนวนันทน  
เนติธนากูล ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ขาพเจา นางนวนันทน  เนติธนากูล ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ไดทําความเขาใจ         

คํารับรองตามขอ ๓ แลว  ขอใหคํารับรองกับที่ปรึกษาดานกฎหมาย วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ 
ใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนสุข 
แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว            

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
 (นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย) (นางนวนันทน  เนติธนากูล) 
    ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 
 วันที.่................................................... วันที.่...................................................  

 

 

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

(นางวรารัตน  อติแพทย) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที.่................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภา        

 และรองประธานวุฒิสภา 
๓)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการกําหนดนโยบาย  

 การประสานนโยบาย รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภา 

๔)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานองค์กรและสถาบันต่าง ๆ  
 ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้ราชการของวุฒิสภาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๕)  วิ เคราะห์และเสนอความเ ห็น เ พ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุ ฒิสภา 
 และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

๖)  ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง   
 ทั้งในและต่างประเทศ 

๗)  ดําเนินการรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน และวิเคราะห์สรุปความเห็น 
 ก่อนนําเสนอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๘)  จัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เก่ียวกับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
 ของประชาชน 

๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
๑๐)  ดําเนินการเก่ียวกับการสรุปและเผยแพร่ผลงานของประธานวุฒิสภา และรองประธาน 

 วุฒิสภา 
๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
๑๒)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
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๑๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
 มอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานประธานวุฒิสภา 
๓) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง 
๔) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๕) กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 
๖) กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๓.   พันธกิจ 

ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านเลขานุการและวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนที่มีต่อประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  ส่วนราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ส่วนราชการภายนอก  ประชาชน 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๕๐  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายสุรัตน์  หวังตอ่ลาภ 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการประชุม 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

 

  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    
      

  ผู้ทําคํารับรอง 
             ผู้อํานวยการสํานักการประชุม   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการประชุม ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ี
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      

ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ 
ผู้อํานวยการสํานักการประชุม และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้อํานวยการสํานกัการประชุม ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๒๙ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
 (นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ) (....................................................) 
   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม   
 วันที่.................................................... วันที่....................................................  

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่.................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักการประชุม 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนดที่วุฒิสภา
ต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างญัตติ และคําแปรญัตติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งวิเคราะห์ และตรวจสอบ             
ข้อมูล  เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างกระทู้ถาม ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก แต่งต้ัง ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ตลอดจนการถอดถอนที่ต้องดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

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

ส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน 

 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี ้

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

 
 
 
 



 - ๓๑ - 

๕) กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

๓.   พันธกิจ 

การให้บริการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดังน้ี 

๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินงาน 
 ของวุฒิสภา 

 ๒.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักการประชุมต่อ 
 สาธารณะ 

 ๓.   ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความรับผิดชอบ 
 และเช่ือถือได้ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา  หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประชุมวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๔๒  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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- ๓๓ - 
 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัทีป่รึกษา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางสาวมาลี  พลิาหอม 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการพิมพ์ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

 

  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    
      

 นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้ทําคํารับรอง 
             ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการพิมพ์ ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ี
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ      

นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ และตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙           
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการ
สํานักการพิมพ์ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง             

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ    
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่.................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักการพมิพ ์

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

 ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและ 
 ภาษาต่างประเทศ 

๔)  ให้คําปรึกษาและให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
๕)  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารวิชาการ 

 วารสาร เอกสารเผยแพร่  รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน 
 คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรายงานของ 
 คณะอนุกรรมาธิการ 

๖)  ให้บริการสําเนาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจติอล และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
๗)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ์  เพ่ือรอการส่งมอบงานพิมพ์ให้ผู้ขอใช้บริการ 

 สิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลการขนย้าย 
๘)  บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์และครุภัณฑ์การพิมพ์ 
๙)  จัดทําสถิติและประเมินผลการพิมพ์ 
๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ 
๓) กลุ่มงานการพิมพ์ 
๔) กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

- สมาชิกวุฒิสภา 
- คณะกรรมาธิการ 
- สํานักต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร ๕๗ คน  (ข้าราชการ ๔๙ คน และลูกจ้างประจํา ๘ คน)   
     (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักบริหารงานกลาง 

๒. สํานักการคลังและงบประมาณ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางนิภาพร             

ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ             
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว    

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
            พลตาํรวจเอก  ……………………..……………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

         นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานกลาง  ตามตัวชี ้ว ัด     

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด             
อื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายพีระพจน์  

รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ           
ตามอํานาจหน้าที่ของ นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และตัวชี้วัด       
การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายพีระพจน์  รัตนมาลี
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นายพีระพจน์  รัตนมาลี ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้       
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

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

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักบริหารงานกลาง 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการทั่วไปแก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง

บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การประเมินค่างาน  เพ่ือการกําหนดจํานวน ระดับ

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

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา นิเทศ และเผยแพร่วิทยาการ 
เก่ียวกับการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง และรายงานการ 
ลงโทษทางวินัยของข้าราชการไปยังคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านบุคคล สถานที่ เอกสาร และ

การจัดระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของประชาชน  ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกล่าว 

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

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๓) กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ 
๔) กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
๕) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 

๓.   พันธกิจ 

สนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ ให้แก่สมาชิกสภา  
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง
บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานของสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากรจํานวน  ๑๐๖  คน  (ข้าราชการ ๘๑ คน และลูกจ้างประจํา ๒๕ คน)    
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 



- ๔๖ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผู้ทําคํารับรอง 
 ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและงบประมาณ               

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน             
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวนิภาวรรณ 

ศิริบํารุงสุข ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข ผู้อํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณ  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย      
คํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ           
นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ให้เป็นไปตามคํารับรอง  
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๔๗ - 
 

 

 
๕ .  ข้าพเจ้า  นางสาวนิภาวรรณ  ศิ ริ บํารุงสุข ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ                

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) (นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๔๘ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักการคลังและงบประมาณ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) เสนอแนะนโยบายในการต้ังและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  การกําหนดกรอบ

วงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้ 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ     
และเงินกองทุนต่าง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๗) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร และการจัดการด้านสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ

และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๗  กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานงบประมาณ 
๓) กลุ่มงานการเงิน 
๔) กลุ่มงานบัญชี 
๕) กลุ่มงานพัสดุ 

 
 
 
 



  
 

- ๔๙ - 

 
๖) กลุ่มงานสวัสดิการ 
๗) กลุ่มงานยานพาหนะ 

๓.  พันธกิจ 

๑)  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย/แผนแม่บทของวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
บริหารงบประมาณและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ 
โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

๓)  มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําปี เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ที่ เ ก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา         
และบุคคลภายนอก 

๕.  ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชาการ) จํานวน ๗๓ คน  (ข้าราชการ ๖๒ คน และลูกจ้างประจํา ๑๑ คน)    
(ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางสาววราภรณ ์ มีเปรมปรีดิ ์

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกรรมาธิการ ๑ 

๒. สํานักกรรมาธิการ ๒ 

๓. สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 
 



- ๕๒ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาววราภรณ์          

มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ   
น้ําหนัก เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ               
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา              
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 

 



- ๕๓ - 
 

 

 
๕. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

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

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

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

 

 



- ๕๔ - 
 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

 นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกรรมาธิการ ๑  ตามตัวชี ้วัด           

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด        
อื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ             

นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  และตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายกิตติ  เจริญยงค์ 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



- ๕๕ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตาม         

ข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี    
ตามเป้าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้ เ กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน             
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  …………………………..…………………… 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (นายกิตติ  เจริญยงค์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 

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

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



 - ๕๖ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

สํานักกรรมาธิการ ๑ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

คณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการและ
กฎหมายเพ่ือประกอบเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ        
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 
 



 - ๕๗ - 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้

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

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๖  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 



- ๕๘ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

   ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกรรมาธิการ ๒  ตามตัวชี้วัด   

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด          
อื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ 

ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ให้เป็นไปตาม 
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๕๙ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 

คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (.....................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อตแิพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๖๐ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักกรรมาธิการ ๒ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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                    

และคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคง  การเมืองและการปกครอง และองค์กรอิสระ 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ           

และกฎหมายเพ่ือประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 
๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ            
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้

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

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๖.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๕  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสมใบ  มูลจันที ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกรรมาธิการ ๓ ตามตัวชี ้วัด    

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ              

นายสมใบ  มูลจันที ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายสมใบ  มูลจันที ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  และตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสมใบ  มูลจันที 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายสมใบ  มูลจันที ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง                

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่              
ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) (นายสมใบ  มูลจันที) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

คณะอนุกรรมาธิการ  ด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ             

และกฎหมาย  เ พ่ือประกอบเ ร่ือง เ ข้ าสู่ การ พิจารณาของคณะกรรมา ธิการหรือ                   
คณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเ นินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเ ก่ียวกับกระบวนการของวุฒิสภา               
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา   และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 
๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ           

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

๓.   พันธกิจ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการและสนับสนุนด้านเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา และดําเนินการ 
ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
ดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเร่ืองต่าง ๆ  

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๑๒๔  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายนฑั  ผาสุข 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักกํากับและตรวจสอบ 

๒. สํานักกฎหมาย 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายนัฑ  ผาสุข ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายนัฑ  ผาสุข   

รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายนัฑ  
ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นายนัฑ  ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายนัฑ  ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้     

คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

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

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

 

  นายนัฑ  ผาสุข ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

 ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกํากับและตรวจสอบ ตามตัวชี ้ว ัด      

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

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

ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ      
และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี 
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ ร.ต.อ.หญิง 
วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ             
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 …………………………………………………. 
  (นายนัฑ  ผาสุข) (ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักกํากับและตรวจสอบ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนดําเนินการด้านเลขานุการ
ให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว 

๓) ดําเนินการด้านเลขานุการให้กับ 
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ     

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอ             
รายช่ือบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อวุฒิสภาพิจารณา 

๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล ผู้ได้รับ 
       การเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืน รวมทั้ง 

รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง คําร้องขอให้บุคคล
พ้นจากตําแหน่งหรือออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 

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

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

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติของบุคคลในองค์กรอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานสรรหาและแต่งต้ัง 
๓) กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ 
๔) กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินงาน 

๓.   พันธกิจ 

๑)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 ตามรัฐธรรมนูญ 

๒)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาธิการเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับการ  
 เสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอ่ืน 

๓)  เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของ 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๔)   เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
๕)   รับและตรวจสอบคําร้องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญและ 

 กฎหมายกําหนดออกจากตําแหน่ง 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

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

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๓  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายนัฑ  ผาสุข   ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

      นายทศพร  แย้มวงษ์  ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักกฎหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายนัฑ ผาสุข  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายทศพร  แย้มวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ 
นายทศพร  แย้มวงษ์  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ          
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย   
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง  

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภา ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน           
ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….             ……………………………………………………………. 
  (นายนัฑ  ผาสุข) (นายทศพร  แย้มวงษ์) 
    รองเลขาธิการวุฒสิภา     ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  
  วันที่................................................... วันที่................................................... 

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักกฎหมาย 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตามความต้องการ

ของสมาชิกวุฒิสภา 
๓) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายด้าน 

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

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

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

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

๘) ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ และองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องใน
การรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณ์อันเก่ียวเน่ืองกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลใช้  
บังคับเป็นกฎหมาย 

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

 ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการ 
 และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา 

๑๒)  ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 ให้เป็นปัจจุบัน 

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

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
๓) กลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
๔) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
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๓.   พันธกิจ 

๑)  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภา     
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ           
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แล้วเพ่ือสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม 

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

๓) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการ     
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  

๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน 

๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ อาทิ รวมกฎหมายประจําปี  
จุลนิติ และอ่ืนๆ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ บุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๕๒  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายพงศก์ิตติ ์ อรุณภกัดีสกุล 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักประชาสัมพันธ์ 

๒. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายพงศ์กิตติ์  

อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ               
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา              
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย           
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                 ……………………………………………….   
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒสิภา 
     วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก  ……………………..……………… 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
           
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักประชาสัมพันธ์  ตามตัวชี้วัด 

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางวัชรี  

สินธวานุวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ และตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ 
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตาม      

ข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี          
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้       
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) (นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 

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

 

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักประชาสัมพนัธ ์

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกงานพระราชพิธี งานด้านรัฐพิธีและพิธีการ

ต่าง ๆ ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานทุกด้านของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

๕) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวก ในการติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการ
ทั่วไปในด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนของ
ประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

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

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

๘) ดํ า เ นินการผลิต เอกสารและสิ่ ง พิม พ์ เ พ่ือ เผยแพร่ กิจกรรม  ผลงานของ วุ ฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล 
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๙) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ การสัมมนา  
เสวนาการจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวุฒิสภา บทบาท อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สถาบันการเมือง ส่วนราชการและเอกชน  รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองร่วมกับ  
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล 

๑๐) ดําเนินการประสานงานความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
๒) กลุ่มงานสารสนเทศและศนูย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา 
๓) กลุ่มงานสื่อมวลชน 
๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
๕) กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
๖) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๓.   พันธกิจ                   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน      
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภาและประชาชน 

๕.   ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๙๙๘  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)  
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ตามตัวชี้ วัดการปฏิบัติราชการ  น้ํ าหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เ ป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน 
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ 

นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย      
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) (นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วันที่....................................................... และการสื่อสาร 

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

 

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน  

 และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา 
 ทางด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและปฏิบัติตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาครัฐ 

๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนชุดคําสั่งให้ 
    เครื่องจักรประมวลผล 

๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อผสม  
 ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้เครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล 

๖)  ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการสํารวจ การจัดเก็บ 
 การประมวลผลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ระบบเครือข่าย  ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ของวุฒิสภา ตลอดจนพิจารณา 
 ข้อกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘)  ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรประมวลผลให้กับสมาชิกวุฒิสภาและ 
 ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน  
 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๕  กลุ่มงาน ดังนี ้

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

๓.   พันธกิจ 

(ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย) 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๔๑  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 



- ๙๐ - 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางละออ  ภธูรใจ 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักการต่างประเทศ 

๒. สํานักภาษาต่างประเทศ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละออ  ภูธรใจ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางละออ  ภูธรใจ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ               
นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก เป้าหมายเกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด 
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของ นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 

คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ               
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

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

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 
วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางละออ  ภูธรใจ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

   ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักการต่างประเทศ  ตามตัวชี ้ว ัด 

การปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางละออ  ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ผู้อํานวยการสํานัก 

การต่างประเทศ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ  ตามอํานาจหน้าที่ของ  
ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 

คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางละออ  ภูธรใจ) (.....................................................) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ 

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักการตา่งประเทศ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานการขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตรา 

เข้าประเทศ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
และข้าราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมท้ังอํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกต้อนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง 
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการด้านพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕) ดําเนินการประสานงานการเยือนต่างประเทศและหรือการประชุมระหว่างประเทศของ

ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ  และข้าราชการระดับสูงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 
๗) ดําเนินการศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟิกใต้  เอเชีย และแอฟริกา เพ่ือบริการแก่สมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําข้อมูลประกอบการสนทนาของประเทศต่างๆ ให้กับประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ 
ในการเข้าเย่ียมคารวะ 

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

๑๑)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงาน 
 อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑) กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒) กลุม่งานพิธีการทูต 
๓) กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓.   พันธกิจ                   

การให้บริการงานด้านต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๖  คน  (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางละออ  ภูธรใจ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา 
      

  นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ  
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘                
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักภาษาต่างประเทศ  ตามตัวชี ้ว ัด 

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางละออ  ภูธรใจ  รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาววันทนีย์  

สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ  
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ  
และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี  
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววันทนีย์  
สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจ         

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภา ว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ     
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่....................................................... 
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คํารับรองการปฏบิตัิราการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักภาษาตา่งประเทศ 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเรื่องน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสาร             
ที่จัดแปลปลอดจากภาระด้านลิขสิทธ์ิ 

๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเป็นผู้รักษาลิขสิทธ์ิของการแปลน้ัน 

๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายช่ือของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอ่ืน ๆ      
เป็นภาษาต่างประเทศ 

๕) ปฏิบั ติหน้าที่ ล่ ามหรือจัดหาล่ามอาชีพในกรณีจํ า เ ป็นในการรับรองบุคคลสําคัญ 
ชาวต่างประเทศหรือการประชุมให้กับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นํา 
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุน
ให้บุคลากรเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 

๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศ           
ให้แก่บุคลากรในวงงานรัฐสภา 

๙) ให้คําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและค่าตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานัก
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
นอกจากน้ีควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา 

๑๐)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
๓) กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รสัเซยีและอิตาลี 
๔) กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่เก่ียวข้องในงานด้านนิติบัญญัติ 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๕  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 



- ๑๐๒ - 
 

 

 

 

 

 



- ๑๐๓ - 
 

 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

ระดบัรองเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นางสาวนภาภรณ ์ ใจสัจจะ 

 

 อํานาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

๑. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 
 



- ๑๐๔ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก   
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวนภาภรณ์  

ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ               
นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก 
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 

 



- ๑๐๕ - 
 

 

 
๕. ข้าพเจ้า นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ               
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

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

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

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

 

 



- ๑๐๖ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 

  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

 นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามตัวชี้วัด 

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียด 
อื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางภาณุมาศ  

วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี  
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางภาณุมาศ  
วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



- ๑๐๗ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

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

 

 

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

 (นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

 

- ๑๐๘ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  สร้างและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ศึกษา วิเคราะห์กําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการส่งเสริม ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝึกอบรมและสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง           
ในวงงานวุฒิสภา 

๕) จัดทําเอกสารวิชาการ จุลสาร คู่มือและสื่อเทคโนโลยีในการฝึกอบรมและสัมมนา            
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) จัดฝึกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และลูกจ้างของ 
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด 

๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมท้ังการประสานงานจัดหาทุนและจัดต้ังทุนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๘) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกัน           
การกระทําผิดวินัยข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



  
 

 

- ๑๐๙ - 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
๓) กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 
๔) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.   พันธกิจ 

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

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕.   ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑๐ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
          
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน 
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้ บังคับบัญชาของ             

นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานัก
รายงานการประชุมและชวเลข และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ กําหนด            
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของ นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๑๑ - 
 

 

 
๕ .  ข้าพเจ้า  นายวิ บูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข                

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) (นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์) 
   รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

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

 

 

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

(นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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



  
 

- ๑๑๒ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๒)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัย 

 วิสามัญให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภา 
๓)  จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเผยแพร่ 

 และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔)  วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า และให้บริการเก่ียวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร่ 

 รายงานการประชุมไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 
๕)  จัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ การสืบค้น 

 และการให้บริการ 
๖)  ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาและสรุปผล 

 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือปิดประกาศและเผยแพร่ 
๗)  จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณ์สําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา  เพ่ือวิเคราะห์และประมวลสําหรับ 

 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 
๘)  จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
๙)  จดและจัดทํารายงานการประชุม  การสัมมนาและการเสวนา 
๑๐)  จัดรวบรวมรายงานการประชุมต่าง ๆ  ส่งไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
๑๑)  จัดเก็บข้อมูลของรายงานการประชุมเข้าไว้ในฐานข้อมูล 
๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือ 

 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



  
 

- ๑๑๓ - 

๒.   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๒) กลุ่มรายงานการประชุม 
๓) กลุ่มงานชวเลข ๑ 
๔) กลุ่มงานชวเลข ๒ 
๕) กลุ่มงานชวเลข ๓ 
๖) กลุ่มงานชวเลข ๔ 

๓.   พันธกิจ 

๑)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป 
     สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัยวิสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการ 
     ประชุมสภา  
๒) จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน   
๓) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา    

๔.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส่วนราชการภายนอก 

๕.   ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๘๔  คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 

 



  
 

- ๑๑๔ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- ๑๑๒ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ของขาราชการท่ีดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา 
และผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 



- ๑๑๖ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
  และการบริหารจัดการ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                  
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔.  ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายไพโรจน์  

โพธิไสย ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ได้พิจารณาและเห็นชอบ  
กับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ        
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ
ท้ายคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของนายไพโรจน์  โพธิไสย ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 



- ๑๑๗ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายไพโรจน์  โพธิไสย ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ       

ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดยละเอียดและให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะ
มุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว        

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         ……………………………………………….                ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นายไพโรจน์  โพธิไสย) 
                  เลขาธิการวุฒิสภา                           ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง              
 วันที่.......................................................                      และการบริหารจัดการ 
              วันที่....................................................... 
 
 
 
 
                          พลตํารวจเอก  ………………………………………… 

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

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

 
 
 
   



- ๑๑๘ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวศศิธร     

ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยาม 
ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๑๙ - 
 

 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจ 
     คํารับรองโดยละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน             
     ปฏิบัติ ราชการให้ เ กิดผลงานที ่ด ีตาม เป ้าหมายของต ัวชี ้ว ัดแต ่ละต ัว ในระด ับส ูงส ุด 
     เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                 ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

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

 
 
  



- ๑๒๐ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวสุภางค์จิตต  

ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๒๑ - 
 

 

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

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

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

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

 
 
  



- ๑๒๒ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสุรัตน์   

หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยาม
ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๒๓ - 
 

 

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

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

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

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

 
 
  



- ๑๒๔ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเร่ืองของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ            
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวมาลี       

พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบายและนิยาม
ระดับคะแนนของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๒๕ - 
 

 

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

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
        ……………………………………………….                  ………………………………………………. 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวมาล ี พิลาหอม) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                          ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
    วันที่.......................................................             วันที่....................................................... 
 
 
 
 
         พลตํารวจเอก  ………………………………………. 

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

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

 
 
  



- ๑๒๖ - 
 

 

 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา 
    
         
             นางวัลลภา  อินตาพวง……………………… ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามตัวชี ้วัด 

การปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด 
อื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางวัลลภา             

อินตาพวง  ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ        
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัด         
การปฏิบัติ ราชการ  น้ํ าหนัก  ข้อ มูลพื้ นฐาน  เ ป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้ วั ด  ฯ                
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ              
ท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



- ๑๒๗ - 
 

 

 
๕. ข้าพเจ้า นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง    

ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิด ผลงานที่ดีตาม
เป้าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้ เ กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาม                
ที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้ รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว              

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒๘ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
           เป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒)  ตรวจสอบส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในด้านการดําเนินงานการเงิน 
           และบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องกับ 
           การตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  ข้อเสนอแนะ 
           และแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติให้แก่เลขาธิการวุฒิสภาทราบหรือ 
           พิจารณาสั่งการ 

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ 
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา 

๕)  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  พันธกิจ 

๑)   ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นอิสระ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในด้านการเงิน การดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้คําปรึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๒) พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ให้เกิดความคุ้มค่า 

๓.  ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

๔.  ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน ๖ คน   (ข้อมูลบุคลากร  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 



 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๐ - 
 

 

 



- ๑๓๑ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

มิติท่ี  ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนักร้อยละ  ๖๐   

 

กรอบตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

ประเด็นการประเมิน  :  ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการวัดจากระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้ วัดของผลผลิต (Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์และผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

 
      ตัวชี้วัดที่  ๑  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร ์  
  น้ําหนักร้อยละ   ๔๘ 
 

 
      ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ และ 
                          การติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

   น้ําหนักร้อยละ  ๒๐ 

คําอธิบาย  :  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ         

ทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท้ังในด้านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้การตรากฎหมาย      
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินฯ อันเป็นภารกิจท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการ     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 

ดังนั้น เพ่ือความต่อเนื่อง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ    
ขององค์กร จึงกําหนดแนวทางในการประเมินผลในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และการติดตามการบังคับใช้
กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 
 



- ๑๓๒ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

    ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

             น้ําหนักร้อยละ  ๑๐ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
 เจ้าภาพหลัก :  สํานักการประชุม (ผู้รายงาน) 

สํานักวิชาการ สาํนักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 หน่วยงานสนับสนุน : -  
 

คําอธิบาย :  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท้ังในด้านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้การตรากฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การแต่งต้ัง การถอดถอนและภารกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้บังเกิดสัมฤทธิผล  

ในปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๘  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จํานวน ๑๕๒ ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
ในวาระท่ีสามแล้ว จํานวน ๑๑๙ ฉบับ (ข้อมูล ณ  วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘) ท้ังนี้ ในปี พ .ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
วุฒิสภามีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา ดังนี้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา จํานวน ๓๖ ฉบับ และ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณา จํานวน ๒ ฉบับ (พระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
จากข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัตินั้น 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีร่างพระราชบัญญติัผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นจํานวนมาก 
            ดังนั้น เพ่ือความต่อเนื่องอันเป็นภารกิจในกระบวนการสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญั ติรวมท้ังเพ่ือให้สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการได้รับข้อมูลหรือใช้ประกอบในการพิจารณาการสนับสนุนให้คําแนะนํา 
ในแง่กฎหมาย ตลอดจนการจัดส่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการประชุม ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการ 
ตราพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับ 
การประชุม ตามบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น จึงกําหนดแนวทางในการประเมินความสําเร็จ 
ของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงให้เห็น 
ถึงความสําเร็จในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติขององค์กร 
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กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ :  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ     

ตราพระราชบัญญัติ 
๑๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

 
เง่ือนไข  : 
         ๑. กําหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติตามมติ 
ของท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับ คือ ๗ วัน หรือตามท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติกําหนดเวลา
เป็นอย่างอ่ืน เช่น ๓ วัน ๑๕ วัน   
                ดังนั้น กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมายของสภาในการสรุปคําขอแปรญัตติ และจัดทํารายงานการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ จะปรับเปลี่ยนไปตามกําหนดเวลาการแปรญัตติตามมติของสภา 
กล่าวคือ กระบวนงานนี้อาจต้องใช้เวลาดําเนินงานมากกว่า ๑๐ วันทําการ  
             ๒. หากมีกรณีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗     
ข้อ ๑๓๒ ๗ วันทําการ หมายถึง ภายใน ๗ วันทําการนับแต่วันท่ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดําเนินการกระบวนการ
ตามข้อ ๑๓๒ เสร็จสิ้น  

หมายเหตุ  : 
          ในการดําเนินการตัวชี้วัดดังกล่าว ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคู่มือมาตรฐาน          
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รับเรื่อง/ศึกษารายละเอียด /  
สรุปสาระสําคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเตรียมการ 
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุม 
ของสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ

ประสานผู้เก่ียวข้อง พร้อมรวบรวม
สรุปคําขอแปรญัตติ เพ่ือเตรียมเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติต่อกรรมาธิการ 
เพ่ือพิจารณา 
- จัดทํารายงานพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน            
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
เพ่ือเตรียมเสนอทีป่ระชุม 
สภานิติบัญญัติแหง่ชาติพิจารณา 
นับแต่วันทีค่ณะกรรมาธิการพิจารณา
แล้วเสร็จ 

 

 
 
สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 
พิจารณา 
- รับ/ไม่รับหลักการ     
  (วาระที่ ๑) 
- ส่งคณะกรรมาธิการสามัญ,  
  หรือตั้งคณะกรรมการ 
  วิสามัญ หรือ พิจารณา 
  โดยกรรมาธิการเต็มสภา 
- กําหนดวันแปรญัตติ 

ยืนยันมติ 
ส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 
- พิจารณาวาระที่ ๒ รายละเอียดเป็นรายมาตรา 
- พิจารณาวาระที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 
 

๗ วันทําการ ๑๐ วันทําการ 

๗ วันทําการ 
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  ตัวชี้วัด ๑.๑.๒     ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ              
                         สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
          น้ําหนักรอ้ยละ ๑๐ 

ผู้รับผิดชอบ :  
            เจ้าภาพหลัก :  สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน)  
  สํานักการประชมุ สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  

            หน่วยงานสนับสนุน :  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
คําอธิบาย : 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรทางการเมืองในด้านนิติบัญญัติ มีอํานาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีอํานาจ
หน้าท่ีการพิจารณากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และอํานาจหน้าท่ีอ่ืนๆ   

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ ซ่ึงมีภารกิจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน   
และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ดังนั้น บทบาทหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ บทบาทในด้านการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงควรมีการติดตาม
การบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ท่ีเป็น
ประเด็นสําคัญหรือท่ีประชาชนสนใจ เพ่ือให้ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการพิจารณาเลือกพระราชบัญญัติท่ีได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ท่ีเป็นประเด็นสําคัญหรือท่ีประชาชนสนใจ เพ่ือให้ทราบถึงการบังคับใช้
เป็นกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างน้อย ๑ ฉบับ  

๒  ส่วนราชการจัดทําแผนการดําเนินงานในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

๓  มีการจัดประชุม สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสําคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้กฎหมาย รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมประชุม/สัมมนาฯ 
 สรุปผลและจัดทํารายงานการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เสนอผู้บริหารทราบ 

๔  มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่าน 
เวทีสาธารณะ หรือ Social Network เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือมีการเผยแพร่การติดตามผลช่องทางอื่น 
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

๕  จัดทําสรุปรายงานผล พร้อมท้ังวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคการดําเนินการ เสนอผู้บริหารพิจารณา 
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    ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒   ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
             เพ่ือการบริหารจัดการงานด้านนิติบัญญัติ                   

น้ําหนักร้อยละ ๘ 

ผู้รับผิดชอบ : 
 เจ้าภาพหลัก :   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน)  
    สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  

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

 หน่วยงานสนับสนุน : - 
คําอธิบาย : 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เป็นระยะ  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) พร้อมกับจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายระดับแผนปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ ๙๙.๕๑) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายทั้งระดับ
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ ๘๕.๑๘) และระดับแผนแม่บทในภาพรวม (ร้อยละ ๑๐๐) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาต้องมีการดําเนินการท้ัง ๓ ส่วนประกอบกัน ได้แก่  

๑. การดําเนินการและการประเมินความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. การประเมินสัมฤทธ์ิผลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 

๓. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกิดจากการดําเนินการตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 

โดยข้อ ๒ กับ ข้อ ๓ จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาระยะถัดไป 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) : 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และได้กําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไว้จํานวน ๖ เป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายท่ี ๑  พัฒนาการบริหารจัดการ และการให้บริการงานด้านนิติบัญญัติ โดยใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
     สู่ประชาชน 

เป้าหมายท่ี ๒  มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามมาตรฐานกลางได้ 
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เป้าหมายท่ี ๓  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  
     โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนงาน 

เป้าหมายท่ี ๔  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารจัดการ 
     งานด้านนิติบัญญัติ  

เป้าหมายท่ี ๕  มีโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือข่าย 
     ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักงาน 
     เลขาธิการวุฒิสภา และการให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา 

เป้าหมายท่ี ๖  พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากร 
     ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
     และประชาชน 

จากการกําหนดเป้าหมายทั้ง ๖ เป้าหมายข้างต้นนํามาสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ จํานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ส่งเสริมการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสนับสนุน 

     และเข้าถึงของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  บูรณาการฐานข้อมูลให้สามารถแลกเปล่ียนและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน 

     และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรในการพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  พัฒนาระบบสารสนเทศวุฒิสภา (e-Senate) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร  

และงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศเช่ือมโยงให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการฏิบัติงาน 

     ของบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

     ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 และสามารถวัดความสําเร็จของแต่ละเป้าหมาย ด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายละเอียด ดังนี้  

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

เป้าหมายท่ี ๑  
พัฒนาการบริหารจัดการ และ 
การให้บริการงานด้านนิติบัญญัติ  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงาน
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สู่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
ส่งเสริมการนําองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสนับสนุนและ
เข้าถึงของภาคประชาสังคม 

๑.๑ จํานวนช่องทางเข้าถึงของ 
ภาคประชาสังคม 
 

๒ ช่องทาง 

เป้าหมายท่ี ๒  
มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
น่าเชื่อถือ เพียงพอต่อ         
การปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภาและบุคลากรภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐานกลางได้ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
บูรณาการฐานขอ้มูลให้สามารถ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ จํานวนหน่วยงานภายนอก 
ท่ีมีการบูรณาการฐานข้อมูล 
กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๑ หน่วยงาน 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

เป้าหมายท่ี ๓  
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นระบบ  
มีมาตรฐาน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
พัฒนาการจัดการนวัตกรรม
ภายในองค์กรในการพัฒนา
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ 

๓.๑ จํานวนนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารภายในองค์กร  

๒ นวัตกรรม

เป้าหมายท่ี ๔  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
สําหรับการบริหารจัดการงาน 
ด้านนิติบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
พัฒนาระบบสารสนเทศวุฒิสภา 
(e-Senate) เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการองค์กร  
และงานด้านนิติบัญญัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑ จํานวนระบบสารสนเทศท่ี
ใช้สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 

๑ ระบบ

เป้าหมายท่ี ๕  
มีโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และระบบเครือข่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
การให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
พัฒนาระบบโครงข่าย
สารสนเทศเชื่อมโยงให้มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และการให้บริการแก่
สมาชิกวุฒิสภา

๕.๑ จาํนวนชั่วโมงต่อปีของ   
ความขัดข้องในการให้บริการ  
ของระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Downtime) 

ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
ต่อปี 

เป้าหมายท่ี ๖  
พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ให้กับบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความรู้ ทักษะ     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๖.๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๘๐

ขั้นตอนการดําเนินงาน : 
  ๑. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แผนปฏิบัติการประจําปี) จะต้องประกอบด้วย แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินการตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ 
  ๒. จัดประชุม/สัมมนาให้ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ/งานในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แผนปฏิบัติการประจําปี) 
ทราบและถือปฏิบัติ 
  ๓. ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แผนปฏิบัติการประจําปี) จะดําเนินการภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. รายงานผลการดําเนินการรอบ ๖ เดือน/๙ เดือน/๑๒ เดือน พร้อมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค รวมท้ังกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการในระยะถัดไป และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

๕. ประเมินสัมฤทธ์ิผลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) พร้อมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

๖ . สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พร้อมท้ังจัดทํารายงาน 
เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
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เกณฑ์การให้คะแนน: 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๒.๑ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 
 

๘๕ ๙๐

๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ในภาพรวม 

๖      

๑.๒.๒.๑ จํานวนช่องทางเข้าถึงของภาคประชาสังคม ๑ ๑ - ๒ - ๓ 
 นิยามตัวชี้วัด 

ช่องทาง หมายรวมถึง  
 - การผลิตหรือร่วมผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ 
ภาคประชาสังคม  
 - การขยายช่องทางการเผยแพร่สู่รายการโทรทัศน์ไปยัง
ส่วนภูมิภาค เช่น การขยายช่องทางผ่านเคเบิลท้องถ่ิน  
 - การปรับปรุงคณุภาพ หรือเนื้อหาของช่องทางเดิม    
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

      

๑.๒.๒.๒ จํานวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการฐานข้อมูล 
กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑ ๑ - ๒ - ๓ 

นิยามตัวชี้วัด 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๒.๒.๓ จํานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในองค์กร 

๑ ๑ - ๒ - ๓ 

นิยามตัวชี้วัด 
นวัตกรรม หมายถึง ระบบ, Application หรือ สิ่งประดิษฐ์อ่ืน  ๆ 
ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ หรือ นํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 

      

๑.๒.๒.๔ จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนงานด้านนติิบัญญัติ ๑ ๑ - ๒ - ๓ 
 นิยามตัวชี้วัด 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีใช้สนับสนุนงาน 
ด้านนิติบัญญัติท้ังภารกจิหลัก และ ภารกจิสนบัสนุนอ่ืน  ๆ

      

๑.๒.๒.๕ จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของ 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Downtime) 

๑ ๔๐ 
 

๓๕ ๓๐ 
 

๒๕ 
 

๒๐ 
 

 นิยามตัวชี้วัด 
ความขัดข้องในการให้บริการของระบบเครือข่ายไร้สาย 
หมายถึง ช่วงเวลา Downtime ของการใช้งาน 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)  
ณ อาคารสุขประพฤติ ภายใต้เงื่อนไขท่ีไม่มีภาวะฉุกเฉิน 
เช่น เหตุไฟฟ้าขัดข้อง เหตุจลาจล เหตุภัยพิบัติต่างๆ   

      

๑.๒.๒.๖ ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 
 

๗๕ ๘๐
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เงื่อนไข : 
 ๑. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องประกอบด้วย แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย และจะต้องมีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายหลักตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๒. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะประเมินจากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และสอดคล้องกับเป้าหมายหลักตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๓ . ส่วนราชการต้องมีการประเมินผลสําเร็จของเป้าหมายหลักทั้ ง ๖ เป้าหมายตามแผนแม่บท 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งความสําเร็จของเป้าหมายหลักตามแผนแม่บทจะต้องเกิดจากการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ และส่วนราชการจะต้องกําหนดวิธี กระบวนการ หรือขั้นตอนของการวัดผลที่ชัดเจน 
และมีเอกสาร/หลักฐานเพื่อยืนยันความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม พร้อมจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๔. ส่วนราชการต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเภทการให้บริการ และออกแบบเครื่องมือวัดที่เป็น
มาตรฐานสากล เพื่อให้ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรบัปรุงการให้บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระยะถัดไป
ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมจัดทํารายงานการสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

๕. สําหรับค่าเปา้หมายของตัวชีว้ัดที่ ๑.๒.๒.๑/๑.๒.๒.๒/๑.๒.๒.๓/๑.๒.๒.๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จะต้องไม่เป็นชอ่งทาง/หน่วยงาน/นวัตกรรม/ระบบ เดียวกันกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                      

                                                                                                   น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 

 คําอธิบาย : 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จนถึงปัจจุบัน โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากร ฐานข้อมูล รวมท้ังเครือข่ายในการประสานงานเกี่ยวกับภารกิจด้านประชาคม
อาเซียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดต้ังศูนย์ประชาคมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
ภายใต้ข้อจํากัดของท้ังจํานวนบุคลากรและงบประมาณโดยใช้ศักยภาพของบุคลากร ฐานข้อมูลรัฐสภาไทยและรัฐสภา 
ในประเทศประชาคมอาเซียน และเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีได้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเป็นฐาน 
เพ่ือต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๘  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และการดําเนินการท่ีเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จึงจําเป็นจะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร, การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะด้านบุคลากรได้มีการพัฒนา
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนท้ังสายงานหลัก (นิติกร วิทยากร นักวิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ) และสายงาน
สนับสนุน มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจด้านประชาคม
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ .ศ . ๒๕๕๙ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการรองรับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆ กับการรักษาเครือข่ายเดิมท่ีเคยสร้างไว้และขยายเครือข่ายใหม่กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
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กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท้ังเครือข่ายภายในประเทศท่ียังไม่เคยนํามาวัด 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีต้องรักษาและขยายผลต่อไป เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในอนาคต จึงได้กําหนดตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  

   

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.๓.๑ ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในภาพรวม 

๔ 

๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔ 

 
 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑     ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจ 
                           ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
      ในภาพรวม 
                 น้ําหนักร้อยละ ๔  
 
ผู้รับผิดชอบ :  

เจ้าภาพหลัก :  สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
    สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
    สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    สํานักนโยบายและแผน 

หน่วยงานสนับสนุน :  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง 
     สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ 
     สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักการพิมพ์ 
     กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คําอธิบาย : 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
ความม่ันคง และวัฒนธรรมท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังนั้น   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรท่ีใช้อํานาจนิติบัญญัติของประเทศจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียน 
มาต้ังแต่ปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๖  โดยจัดทําแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมขององค์กรเพ่ือรองรับกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จึงได้นําแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินการด้านอาเซียนให้กับฝ่ายนิติบญัญัติ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะต้องดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และจัดทําแผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านอาเซียน 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
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แผนปฏิบัติการรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 
มาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

มาตรการท่ี ๑  
การสร้างความตระหนัก 
และพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

เป้าหมาย 
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และมีทักษะด้านภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานด้าน
รัฐสภาระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มาตรการท่ี ๒  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลด้านนิติบัญญัติ 
ของประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย 
พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล
ในศูนย์ประสานงาน
ประชาคมอาเซียนของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๘๐ 

โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มาตรการท่ี ๑  การสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป้าหมาย 
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน และมีทักษะด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือสนับสนุน
การทํางานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

      

๑.๓.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้
เก่ียวกับอาเซียน 

๑ ๖๕ 
 
 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

นิยามตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑.๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
รูปแบบ : การจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ ได้แก่ กิจกรรมวันอาเซียน การจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ  
วิธีการวัดและประเมินผล : แบบทดสอบหรือ 
แบบประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

นิยามตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑.๒ 
กลุ่มเป้าหมาย :  
๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจประชาคมอาเซียนท่ีกําหนดให้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร วิทยากร ฯลฯ  

 ๒. บุคลากรท่ัวไปท่ีกําหนดให้เข้าอบรม  
รูปแบบ :  
๑. การจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ การสัมมนา การอบรม 
หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้
และพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจประชาคมอาเซียนให้มีมาตรฐาน
อย่างมืออาชีพและยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
๒. จัดทําแนวทางการคัดเลือกบุคลากรในการเข้ารับการอบรม 
๓. กําหนดเกณฑ์การประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล : แบบทดสอบ, แบบประเมิน
สมรรถนะ หรือแบบประเมินโดยผู้บังคับบัญชา/ผู้รับบริการ 
หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่เข้ารับการอบรมถือว่า
เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมิน  

      

มาตรการท่ี ๒  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ระบบข้อมูลด้านนิติบัญญัติของประชาคมอาเซียน 

      

เป้าหมาย 
พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

      

๑.๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง
สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติ 

๑ ๑ - ๒ - ๓ 

 สําหรับตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑.๓ เป็นเรื่องการพัฒนาระบบ
ความเชื่อมโยงสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน 
ด้านนิติบัญญัติ วัดใน ๒ มิติ ท้ังกระบวนการและผลลัพธ์ 
โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
ระดับคะแนนท่ี ๑ 
    ๑. จัดทําแผนการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง
สารสนเทศโดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  
        - การจัดทําเว็บท่า (Web Portal)  
        - การจัดทําและจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้านประชาคม
อาเซียนของหน่วยงาน  
        - การประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร 
เพ่ือขอเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล  
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

    ๒. มีเว็บท่า (Web Portal) เพ่ือรวบรวมข้อมูลสําคัญ
ท่ีสนับสนุนภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ๓. จํานวนหน่วยงานท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารถเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อยา่งน้อย ๑ หน่วยงาน 
ระดับคะแนนท่ี ๓ 
    ๑. จัดทําแผนการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง
สารสนเทศโดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  
        - การจัดทําเว็บท่า (Web Portal)  
        - การจัดทําและจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้านประชาคม
อาเซียนของหน่วยงาน  
        - การประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร  
เพ่ือขอเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล  
    ๒. มีเว็บท่า (Web Portal) เพ่ือรวบรวมข้อมูลสําคัญ
ท่ีสนับสนุนภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  
    ๓. จํานวนหน่วยงานท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารถเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน 
ระดับคะแนนท่ี ๕ 
    ๑. จัดทําแผนการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง
สารสนเทศโดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  
        - การจัดทําเว็บท่า (Web Portal)  
        - การจัดทําและจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้านประชาคม
อาเซียนของหน่วยงาน  
        - การประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร 
เพ่ือขอเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล  
    ๒. มีเว็บท่า (Web Portal) เพ่ือรวบรวมข้อมูลสําคัญ
ท่ีสนับสนุนภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ๓. จํานวนหน่วยงานท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารถเชื่อมโยง/แลกเปล่ียนข้อมูลได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน 
นิยามตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑.๓ 
    ๑. เว็บท่า (Web Portal) หมายถึง เว็บไซต์ 
(Website) ท่ีรวบรวมข้อมูลสําคัญของหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีใช้สนับสนุนภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีการจัดหมวดหมู่ 
เพ่ือให้การค้นหาและใช้งานข้อมูลสะดวก รวดเร็ว 
    ๒. หน่วยงาน หมายถึง ส่วนราชการท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับ ๓ เสาหลักอาเซียน (ด้านการเมืองและ
ความม่ันคง/ด้านสังคมและวัฒนธรรม/ด้านเศรษฐกิจ) 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

นิยามตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๑.๔ 
ฐานข้อมูลท่ัวไป หมายถึง ฐานข้อมูลในศูนย์ประสานงาน
ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใน 
website : http://www.senate.go.th (ประชาคมอาเซียน) 
กลุ่มเป้าหมาย :  
๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจประชาคมอาเซียน 
๒. บุคลากรท่ัวไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ฯลฯ 

 
 

    

เง่ือนไข :  
 ๑. ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๙ ท่ีสอดคล้องกับแผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนําผลการดําเนินงานจากแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มาเป็นแนวทาง 
ในการทบทวน/จัดทํา 

๒. ส่วนราชการต้องรายงานผลการดําเนินการ รอบ ๖ เดือน/๙ เดือน/๑๒ เดือน พร้อมท้ังจัดทํารายงาน 
ผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

๓. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้ วัดจะประเมินจากผลผลิต/ผลลัพธ์ ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงเกิดจาก 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี  
พ .ศ . ๒๕๕๙ และสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดังกล่าว 

 
 
    ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
                           กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

            น้ําหนักร้อยละ ๔ 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
 เจ้าภาพหลัก :            สํานักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
      สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักกฎหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

 หน่วยงานสนับสนุน : - 
 
คําอธิบาย :  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(พ .ศ . ๒๕๕๖  – ๒๕๕๘ ) ในมาตรการท่ี ๓  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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กับประเทศสมาชิกอาเซียนจากการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ซ่ึงเป็นเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน 
จํานวน ๓ เครือข่าย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และจะขยายผล 
จากเครือข่ายกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีได้ดําเนินการในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเพ่ิมเติมการสร้างเครือข่ายหน่วยงาน
ภายในประเทศท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน อาทิ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
๓ เสาหลักอาเซียน เป็นต้น 

 ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ ได้แก่ (๑) การรักษาเครือข่ายเดิม 
ท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน (เครือข่ายภายนอก) และ (๒) การขยายเครือข่ายใหม่กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ (เครือข่ายภายใน) หรือเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน (เครือข่ายภายนอก) โดยสร้างช่องทาง และจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมการขยายเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ โดยรูปแบบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมจะปรับเปลี่ยนไป 
ให้เกิดความเหมาะสมกับประเภทของเครือข่ายความร่วมมือ ตัวอย่างเช่น การจัดเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นสําคัญ (Hot Issues), การประชุม, การสัมมนา, การศึกษาดูงาน, การแลกเปลี่ยนข้าราชการระหว่างประเทศ
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  จัดทําโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เสนอคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องและรายงาน 
แก่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบ โดยครอบคลุม 
- กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
- ระยะเวลาดําเนินงาน 
- ผู้รับผิดชอบ 
- กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย เครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่าย

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 กําหนดประเด็นหรือหัวข้อในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 

ด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒  ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 

ด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๓  มีเครือข่ายความร่วมมือ อย่างน้อย ๓ เครือข่าย 
๔    มีเครือข่ายความร่วมมือ อย่างน้อย ๔ เครือข่าย  
๕    มีเครือข่ายความร่วมมือ อย่างน้อย ๕ เครือข่าย  

นิยามเครือข่ายภายใต้ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒  
๑. เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ท่ีให้ความร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ซ่ึงต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือจัดกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือการแลกเปลี่ยนข้าราชการ เป็นต้น  

๒. เครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน หมายถึง  
- ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง ๙ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 

ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
    - ASEAN+3 จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ 

     - ASEAN+6 จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดีย 
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เง่ือนไข: 
 ๑. ส่วนราชการต้องจัดทําโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสท่ี ๑  

๒. กิจกรรมภายใต้โครงการต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ท้ัง ๒ ประการ ได้แก่  
๑) การรักษาเครือข่ายเดิมท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน  (เครือข่ายภายนอก)

ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม 
๒) การขยายเครือข่ายใหม่ภายในประเทศ และเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน  

๓. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องไม่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับในปีท่ีผ่านมา โดยจํานวนเครือข่ายท้ังสิ้น 
จะประกอบด้วย  

- เครือข่ายเดิม (เครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน) อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
- เครือข่ายภายในประเทศ  
- เครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

๔. ส่วนราชการต้องจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรายงานแก่หัวหน้าส่วนราชการทราบ ดังนี ้
    (๑) รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นรายไตรมาส ( ๖ เดือน ๙ เดือน 
๑๒ เดือน) พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

    (๒) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๕. การดําเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒ กรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
    ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ระดับความสําเร็จในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชน 
                       ผ่านโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 
          น้ําหนักร้อยละ ๑๒ 

ผู้รับผิดชอบ: 
 เจ้าภาพหลัก :   สํานักงานประธานวุฒิสภา (ผู้รายงาน)   
 หน่วยงานสนับสนุน :  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักวิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คําอธิบาย : 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยบัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
มีอํานาจหน้าท่ีในการออกกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณีสําคัญๆ 
หรือเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่ง และการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง จึงนับว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กร
ท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

จากสถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าว สํานักงานฯ จึงได้มีการปรับกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับภารกิจ ประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วม ซ่ึงท่ีผ่านมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ท้ังการกําหนดช่องทางหรือกลไก 
ในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และได้เพ่ิมระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับประชาชน เพ่ือให้เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อภารกิจของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติมาอย่างต่อเนื่อง ประการสําคัญนโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติ
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แห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมท้ังการเผยแพร่บทบาทตามอํานาจหน้าท่ีของสภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติให้ประชาชนได้รับทราบย่ิงข้ึน และ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนโยบายดังกล่าว 
จึงกําหนดแนวทางการประเมินผลระดับความสําเร็จในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชนผ่านโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพ้ืนท่ีรับฟังความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชน 
ในพ้ืนท่ี และสะท้อนปัญหาดังกล่าวไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นอํานาจหน้าท่ีหนึ่งในการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่การดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สู่สาธารณชน และมีส่วนร่วมกันเสนอปัญหาระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
สําหรับประเด็นในการวัดและประเมินผล จํานวน ๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. การสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียน (จากการพบปะประชาชนในพื้นท่ี)  
๒. การส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
๓. การตดิตามความก้าวหน้าและแจ้งผลความคืบหน้าไปยังประชาชนให้รับทราบ  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑  จัดต้ังกลไกในการดําเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  

(คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานท่ีมีส่วนราชการ หรือประชาชนในพ้ืนท่ี     
เข้าร่วมเป็นกรรมการในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของการดําเนินโครงการ)  

 ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการสมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนท่ีผ่านมา 
เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางในการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 สรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการพบประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจัดทําเป็นเอกสาร/รายงานสรุป 
ตามที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒  จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยระบุ จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภานติิบัญญัติแห่งชาติให้ชัดเจน  

 จัดทํา Work flow ของกระบวนการ/ข้ันตอนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชน  
- การสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการพบประชาชนในพ้ืนท่ี 
- การจัดส่งเร่ืองท่ีเป็นประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- การติดตามความก้าวหน้าหรือแจ้งผลความคืบหน้าไปยังประชาชนให้รับทราบ 
 กําหนดประเด็น/วาระการพบปะ (Agenda) ในการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  

ในพ้ืนท่ีตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  
 จัดทําแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใต้โครงการ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓  มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดได้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนด 
๔  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 

ตามที่ได้จัดกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการฯ  



- ๑๔๘ - 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๕  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  

เสนอต่อคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการทราบ ประกอบด้วย 
     (๑) รายงานการสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียน (จากการพบประชาชนในพ้ืนท่ี)  
     (๒) รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
     (๓) รายงานสรุปประเด็น/วาระการพบปะ (Agenda) ในการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

เง่ือนไข :  
 ๑. ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙  

๒. ส่วนราชการต้องจัดทําผังกระบวนการ (Flow chart) การรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชน โดยกําหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน 
 ๓. ส่วนราชการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งผลการดําเนินการ 
หรือความคืบหน้าในการดําเนินการให้ประชาชนทราบ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                                                                                       น้ําหนักร้อยละ ๑๒  

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ  

หน่วยงานสนับสนุน :  สํานักการคลังและงบประมาณ 

คําอธิบาย :  
การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้ประเมิน 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีอยู่ในการควบคุม กํากับ การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนดการประเมินความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
หรือแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ท้ังนี้ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการท่ีนํามาประเมินจะต้องเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ และมีน้ําหนักท่ีจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์  โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดรายชื่อตัวชี้วัดท่ีจะนํามาประเมิน
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เกณฑ์การประเมิน  
  การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีนํามาทําความตกลง  

 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

      น้ําหนักร้อยละ ๖ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ 

ตัวชี้วัด 
(I) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

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

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

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

น้ําหนัก
รวม 

∑ Wi = ๑  ∑ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ  
 
 
หรือ   
 
 

โดยท่ี  
W  หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม 
   หรือ เทียบเท่าและผลรวมของนํ้าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑  
SM  หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต  
i  หมายถึง  ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ;  

๑, ๒, ... , i  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

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

    สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง สํานกัการคลังและงบประมาณ  
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์ 

หน่วยงานสนับสนุน :         –   
คําอธิบาย  

เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสังกัดให้เกิดความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างสมบูรณ์  

เกณฑ์การประเมิน  
การประเมินความสําเร็จของโครงการให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ 

หรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีกําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สูตรการคํานวณ  
 
   จํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
  =        X ๑๐๐ 
                  จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีนํามาประเมิน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒   ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
                    ประจําปีของส่วนราชการ 

น้ําหนักร้อยละ ๖ 
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ตัวชี้วัดที่ ๓     ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนบัสนนุ การดําเนนิการด้านคณุธรรม 
                   และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

                                                                                         น้ําหนักร้อยละ ๑๕

มิติท่ี ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ      น้ําหนักร้อยละ ๒๐ 
ประเด็นการประเมิน : เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผูร้ายงาน) สํานักนโยบายและแผน 

หน่วยงานสนับสนุน :  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการคลังและงบประมาณ สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ  
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ  
สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  

คําอธิบาย  
 ตามท่ีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้กําหนดให้มีการประเมินผลตัวชี้ วัดท่ี ๓  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ตัวชี้วัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ       
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ และตัวชี้วัดท่ี ๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา (สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน) โดยแต่ละตัวชี้วัด มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการดําเนินการ ดังนี้  

 ตัวชี้วัดท่ี ๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส มุ่งเน้นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีในส่วนของหลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซ่ึงความเปิดเผยโปร่งใสของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา หมายถึง การปฏิบัติราชการโดยมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส และผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมเร่ืองความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจัง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นและเชื่อถือได้ โดยมีการวางระบบ 
ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปโดยง่าย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ การเผยแพร่             
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ การใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
ไม่เลือกปฏิบัติ และการมีระบบกลไกการจัดการกับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน สามารถแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ช่วยในการป้องกันและปิดกั้นความเสี่ยงท่ีจะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 ตัวชี้วัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ มุ่งเน้นการครองตนหรือ
การประพฤติตนให้เหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน และประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กล้ายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้องเพื่อธํารงศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ ตลอดจนความถูกต้องและ
ชอบธรรมในงานแวดวงราชการ และประเทศโดยรวม  

 ตัวชี้วัดท่ี ๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเป็นในการประเมิน      
โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คําถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็น
หรือรายงานจากข้อมูลเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน โดยองค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน               
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้  
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  ๑) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณใ์นการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ๓) การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๔) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
ภาครัฐและจากข้อมูลข่าวสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
 ๕) คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 การดําเนินการตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นการดําเนินการท่ีผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ต่างคนต่างดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้ วัดดังกล่าว ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการดําเนินการยังไม่ส่งผล 
ต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร  
 ดังนั้น  เพ่ือให้มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดภาพลักษณ์ ท่ี ดี ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา             
และข้าราชการรัฐสภาได้รับการยอมรับในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิ          
ต่อองค์กร จึงจําเป็นต้องมีการบูรณาการการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์  
ขององค์กร ภาพลักษณ์ของบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยกําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินการ         
แนวทางเดียว เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยได้บูรณาการการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ    
ของการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส การดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ และการดําเนินการตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน เป็นดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีการจัดทําแผนการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและด้านความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะทํางานท่ีได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงแผนการดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นการบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การดําเนินการตาม
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (เกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช.) 
รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรและบุคลากรของ   
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ซ่ึงแผนการดําเนินการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวทาง/ข้ันตอน   
การดําเนินการ/ตัวชี้วัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยแผนการดําเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก    
อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอ ก.ร. ภายในเดือนมกราคม เพ่ือให้ส่วนราชการสงักัดรัฐสภานําไปดําเนินการ  
 ประชุมชีแ้จง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแผนการดําเนินการ ให้ข้าราชการรัฐสภาท่ัวท้ังองคก์ร  
ได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนการดําเนินการ
ดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ รอ้ยละความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
 น้ําหนักร้อยละ ๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ  
๕  มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการดําเนินการด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดย 
     -  ผลการสํารวจความความคดิเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
     -  ผลการสํารวจความความคดิเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
     -  ผลการสํารวจความความคดิเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
     -  ผลการสํารวจความความคดิเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
     -  ผลการสํารวจความความคดิเห็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน 

เง่ือนไข  
 ๑. แผนการดําเนินการดังกล่าวต้องมีการบูรณาการการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การดําเนินการตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (เกณฑ์การประเมินผลของสํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นอย่างน้อย รวมท้ัง      
การดําเนินการด้านต่างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคลากรของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

 ๒. รายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดย ก.ร.  
  ๓ . เสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการ รอบ ๑๒  เดือน และผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา รวมท้ังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ๔. การสํารวจความความคิดเห็นในระดับคะแนน ๕ ส่วนราชสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการสํารวจตามหลักวิชาการ 

และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :      สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  

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

หน่วยงานสนับสนุน :    –   



- ๑๕๔ - 
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คําอธิบาย : 
ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นผู้รับบริการ เช่น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิก    

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสว่นราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอกมาดําเนินการ มีประเด็นการสํารวจ ดังนี้  

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ  
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  
๕. ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ  

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

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
เง่ือนไข  

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องส่งรายละเอียดประเด็นท่ีจะทําแบบสํารวจให้ท่ีปรึกษาเพ่ือทําการสํารวจ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดเตรียมฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานท่ีจะนํามา
สํารวจไว้ท่ีส่วนราชการ เพ่ือใช้เปน็ข้อมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ  

๓ . งานท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการสํารวจ         
ความพึงพอใจและจะต้องให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติเพ่ือการสํารวจหรือวิจัย  

๔. งานท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการปรับเปลี่ยนได้
กรณีท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นงานท่ีไม่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑๕๕ - 
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ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 
 น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 

มิติท่ี ๓ : มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ  
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผูร้ายงาน)  

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

หน่วยงานสนับสนุน :  –   

คําอธิบาย : 
ผลสําเร็จของการบริหารงบประมาณประจําปีพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณหรือ  
เงินงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎหมายท่ีให้เบิกจ่ายได้ หรืออยู่ระหว่างการ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมายตลอดจนงบบุคลากรท่ียังไม่มีการบรรจุหรือแต่งต้ัง และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือดําเนินกิจกรรมในภารกิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท้ังนี้ ให้ใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณหรือข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยจําแนกตัวชี้วัดย่อย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน  
๑.๒๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

๕.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

๑.๒๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ําหนักร้อยละ ๒.๕ 



- ๑๕๖ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 
น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕

 
 
 
 
 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ   
ท้ังนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและ
งบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา 
ไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน  
ในการคํานวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีส่วนราชการจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและทรัพย์สิน     
ท่ีไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีส่วนราชการอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้ 
ส่วนราชการ และผู้รับไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย        
รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้  

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 
   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจา่ย 
      =       X ๑๐๐ 
   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

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

เง่ือนไข  
๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีได้รับจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  
๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

 



- ๑๕๗ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 
น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 
 

 
 
 

คําอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ 
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่าย
ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

สูตรการคํานวณ :  
 
   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  

ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
                           =        X ๑๐๐ 
   วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ  

ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

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

เง่ือนไข  
๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ  
๒ . ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

 



- ๑๕๘ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย  

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลัง 
และงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน) สํานักการคลังและงบประมาณ  

หน่วยงานสนับสนุน :   สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม  
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย  
สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักการพิมพ์ สํานักนโยบายและแผน  

คําอธิบาย  
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  

ซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ  

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน 
โดยจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  

• วัตถุประสงค์  
• สายการบังคับบัญชา  
• อํานาจหน้าท่ี  
• ความรับผดิชอบ  
• คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 
 
 

    ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

 น้ําหนักร้อยละ ๒.๕
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๒  การจัดทําแผนการการตรวจสอบประจําปี ต้องจัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยง โดยมีการนํา

ข้อมูลของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นถึง  
• ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีนํามาใช้  
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
• การจัดลําดับความเสี่ยง  
• พิจารณาคาํร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยรับตรวจในการวางแผนการตรวจสอบ  

     ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมท้ัง เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป ี
ประกอบด้วย  

• วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
• การจัดสรรทรัพยากร  
• แผนการปฏิบัติงาน  

     ท้ังนี้ แผนการปฏิบั ติงานในแต่ละเร่ืองตามแผนการตรวจสอบประจําปี ท่ีวางไว้ ประกอบด้วย 
การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑ เร่ือง)  
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒ เร่ือง) ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

๔  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ พร้อมท้ังสรุปผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่กําหนด ในแผนการตรวจสอบ 
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือการดําเนินงาน รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะท่ีมีในรายงานฯ  
     ท้ังนี้ รายงานผลการตรวจสอบภายในยกเว้นการตรวจสอบท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๙  เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว ให้จัดส่งภายใน  
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๕  มีการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
รายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 จัดทํารายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นพร้อมสรุปในภาพรวม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ       

เหตุผล  
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน          

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอีกท้ังเป็นการป้องกัน
การทุจริตได้อีกทางหนึ่งเพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
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ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต และดําเนินงานตามแผน 
                เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผูร้ายงาน)  

สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักการประชุม สํานักกํากบัและตรวจสอบ  
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย สํานักภาษาต่างประเทศ  
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกัการพิมพ์  
สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานสนับสนุน :         –  

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน  

ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน  
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

 การดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๙ หมายถึง 
การที่ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ได้แล้วเสร็จครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เกณฑ์การให้คะแนน  
กําหนดเป็นระบบข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
 ขั้นตอนท่ี ๑ ขั้นตอนท่ี ๒ ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนท่ี ๔ ขั้นตอนท่ี ๕ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
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โดยท่ี :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และ
ส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒  จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ  
 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอย่างน้อยแผนดังกล่าวจะต้องมีแผน 
ท่ีเกี่ยวกับการประหยัดในเร่ืองดังนี้  
 - กระดาษ  
 - หมึกพิมพ์  
 - น้ํามัน  
 - ไฟฟ้า  
 - น้ําประปา  
ท้ังนี้ ให้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ของต้นทุนของเร่ืองดังกล่าวในปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเป้าหมายในการประหยัดในเร่ืองดังกล่าว รวมท้ังกําหนดหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
องค์กร และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

๓  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ัง วิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

๔  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
๕  มีผลการประหยัดโดยเฉลี่ยในเรื่องต่างๆ ตามระดับคะแนนท่ี ๒ (กระดาษ, หมึกพิมพ์, น้ํามัน, ไฟฟ้า 

และน้ําประปา) โดย  
 - ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้คะแนน ๐.๗๕ คะแนน  
 - ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ได้คะแนน ๐.๖๐ คะแนน  
 - ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน  
 - ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน  
 - ผลการประหยัดโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้คะแนน ๐.๑๕ คะแนน  
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

เง่ือนไข  
๑. การดําเนินการในระดับคะแนนท่ี ๑, ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
๒. การดําเนินการในระดับคะแนนท่ี ๕ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
๓. ในกรณีท่ีผลการดําเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้ 

ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๕ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึน (productivity) อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าเดิม 
หรือเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญเพ่ือให้มีข้อมูลการเงินท่ีนําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ  
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ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบการบริหารตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
                เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชพี 

 น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 

 

มิติท่ี ๔ : มิตดิ้านการพัฒนาองค์กร                             น้าํหนักร้อยละ ๑๐ 

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : 
เจ้าภาพหลัก :    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)  

  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักการประชุม สํานกักํากับและตรวจสอบ 
 สํานักวิชาการ สาํนักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานสนับสนุน :  –  

คําอธิบาย : 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการดําเนินการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้มีการนําแนวทาง        

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการพัฒนาองค์กรในการยกระดับคุณภาพระบบ     
ราชการไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากลมาปรับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยท่ีผ่านมา         
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ท้ังในส่วนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการ
ปรับปรุงตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดสมรรถนะให้สูงข้ึน มีการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จนสามารถผ่าน
การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level)  

ท้ังนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยังคงดําเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล ซ่ึงเป็นหมวดท่ี ๕ ของ PMQA ท่ีมีการนําหลักสมรรถนะ (Competency) มาใช้กําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจําสายงาน มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ ส่งผลให้บุคลากรของส่วนราชการฯ มีสมรรถนะ 
ตรงตามท่ีกําหนด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ประเทศชาติ      
และประชาชน  

ในการนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖ กําหนดให้มี  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทําหน้าท่ีแทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา นอกจากน้ัน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒        
ได้บัญญัติให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศข้ึนแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือดําเนินการให้เกิดการปฏิรูปประเทศ          
ในด้านต่างๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๑ บัญญัติว่าภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือนับแต่วันท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๙ หรือนับแต่วันท่ีร่างรัฐธรรมนญูเป็นอันตกไปตามมาตรา ๓๗ วรรคแปด แล้วแต่กรณี ให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการ
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อ่ืนอีกไม่เกินย่ีสิบคน เพ่ือทําหน้าท่ีร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง            
ซ่ึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางของ PMQA ท่ีได้ดําเนินการมา และเพื่อการมุ่งม่ัน
เป็นองค์กรรัฐสภามืออาชีพได้นั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
รัฐสภาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท่ีสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ       
สังกัดรัฐสภา ซ่ึงท่ีผ่านมาส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการจัดทําแนวทางสําหรับการกําหนดตําแหน่งนักกฎหมาย          
นิติบัญญัติข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ ท่ีได้เพ่ิมเติมหลักการใหม่          
โดยกําหนดให้มีตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรในสายงานนิติการให้มีความรู้ 
ความสามารถในกระบวนการตรากฎหมาย ต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังกฎหมายมีการประกาศบังคับใช้ เป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพในระดับสูง และเป็นท่ียอมรับแก่
ผู้รับบริการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดําเนินการในการเตรียม ความพร้อม 
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเริ่มจากสายงานหลักในการสนับสนุนกระบวนการ    
นิติบัญญัติ ได้แก่ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ซ่ึงได้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางหลักการ หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
ได้มีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจน ร่างระเบียบว่าดัวยการกําหนดตําแหน่งท่ีประกอบ
ไปด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งและเพ่ือให้การดําเนินการในการผลักดันให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สามารถพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่งของนักกฎหมายนิติบัญญัติเพ่ือรองรับองค์กรรัฐสภามืออาชีพนั้น จึงได้กําหนด     
ให้มีตัวชี้วัดนี้ข้ึน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดําเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบ        
การบริหารตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติเพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ทบทวนและกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๒. กําหนดร่างระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๓. กําหนดโครงสร้างและระบบงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๔. กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างย่ังยืน 
๕. กําหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร รูปแบบ การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง 
๖. กําหนดแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการกําหนดตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๗. ผู้ผ่านการอบรม (ตามกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด) นําความรู้ไปปฏิบัติหน้าท่ี 
๘. จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ ๗ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคลากรสําหรับ
ตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
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เกณฑ์การประเมิน : 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังของสายงานนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๒ มีการเสนอ ก.ร. เพ่ือเห็นชอบเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งของสายงานนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๓ มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานนักกฎหมายนิติบัญญัติ การเข้าสู่ตําแหน่งของสายงาน     

นักกฎหมายนิติบัญญัติและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

๔ มีการแต่งต้ังนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

๕ มีการติดตามและประเมินผลการทํางานหลังเข้าสู่ตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

ของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งที่ปรกึษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังการรับผิดชอบดําเนินการเองหรือดําเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายในองค์กรหรือดําเนินการร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีประเภทของงานครอบคลุมลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ผลงานตามคาํบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
๒. ผลงานตามพันธกิจหลักขององค์กร  
๓. ผลงานตามยุทธศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมาย  
๔. ผลงานตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  
๕. ผลงานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย  

คําจํากัดความ  
- การปฏิบัติงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ       
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในด้านท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 - การปฏิบัติงานตามพันธกิจท่ีเป็นบทบาทหลักขององค์กร หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีความสอดคล้องกับ 
พันธกิจขององค์กร คือ งานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ      
ร่างรัฐธรรมนูญ งานสนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน
และมีบทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ งานส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและปฏิรูปประเทศไทยให้ย่ังยืน (ในส่วนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)      
งานสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล งานพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ งานพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ             
(ในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการและด้านบริการสาธารณะ  
 - การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง สนับสนุน หรือผลักดัน    
ให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กําหนดยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง    
พ.ศ. ๒๕๕๘) ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑. พัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพด้านนิติบัญญัติ 
๒. สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและมีบทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซียน 

และรัฐสภาระหว่างประเทศ  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการปฏิรูป

ประเทศไทยให้ย่ังยืน  
๔. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น SMART Parliament  
๕. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
๖. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  



- ๑๖๗ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรในปี พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙  
(ฉบับปรับปรุง) ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ  

 - การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีได้ดําเนินการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (การมีส่วนร่วม หมายถึง 
ผู้ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การตัดสินใจ 
การประชุมต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดระดับองค์กรท่ีเป็นผลผลิต
และผลลัพธ์ท่ีเป็นผลกระทบต่อองค์กร  
 - การปฏิบัติงานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มอบหมายและหรือให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติ ซ่ึงผลผลิต 
และผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร  

โดยให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการ ดังนี้  
 ๑) ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา  
 ๒) ให้คณะกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา
เสนอเลขาธิการเห็นชอบแล้วแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาได้รับทราบภายใน 
วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  
 ๓) ให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา กําหนดแผนงานหรือแนวทางการการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 ๔) ให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  
ต่อคณะกรรมการ ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือนเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อเสนอแนะ  
ในปฏิบัติราชการ  
 ๕) ให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารวบรวมผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย รอบ ๑๒ เดือน
ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
 ๖) ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
แล้วเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อเลขาธิการพิจารณาก่อนนําเสนอ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภาเห็นชอบ เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปคํานวณการจัดสรร
เงินรางวัลของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาต่อไป  



- ๑๖๘ - 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

สํานกัผูร้ับผดิชอบตวัชีว้ัดเจ้าภาพหลัก (ผูร้ายงาน) 
และผู้ประสานงานตัวชี้วัดของสํานักนโยบายและแผน 
 ตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของ

สํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สรปุผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
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- ๑๘๓ -

45.00 4.8840

          ราชการ
      1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุ 25.00 4.7912
          เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
   1.1  ระดับความสําเร็จในการบริหาร ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8600 4.8600 0.2430
          จัดการด้านการประชุม ด้าน
          วิชาการ และเลขานุการใน
          กระบวนการนิติบัญญัติอย่าง
          มืออาชีพ
   1.2  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.8960 4.8960 0.2448
          พัฒนาและดําเนินการตาม
          มาตรฐานงานด้านวิชาการ
          เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา
   1.3  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.3500 4.3500 0.2175
          สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
          กระบวนการได้มา ซ่ึงบุคคล
          ที่จะมาดํารงตําแหน่งใน
          องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ
   1.4  ร้อยละความสําเร็จการ ร้อยละ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500
          ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์
          เชิงรุกวุฒิสภา
   1.5  ระดับความสําเร็จในการบริหาร ร้อยละ 5.00 1 2 3 4 5 4.8500 4.8500 0.2425
          จัดการผลการปฏิบัติงาน
          (Performance 
          Management System
          :PMS)
      2  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 20.00 5.0000
          บรรลุเป้าหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการ
   2.1  ระดับความสําเร็จในการ ร้อยละ 12.00 65 70 75 80 85 96.4286 5.0000 0.6000
          บรรลุเป้าหมายตามแผน
          ปฏิบัติราชการประจําปีของ
          ส่วนราชการ
   2.2  ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ ระดับ 8.00 5.0000
          ตามแผนงาน/โครงการตาม
          ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
          ส่วนราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก

 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ

4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้



- ๑๘๔ -

 2.2.1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          ราชการของส่วนราชการสังกัด
          รัฐสภา
 2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          การบริหารราชการ ของ
          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
          ระยะที่ 2

15.00 4.6495

      3  ระดับความสําเร็จในการเปิด ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.9992 4.9992 0.2500

          โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
          ส่วนร่วมในการแสดงความ
          คิดเห็นและร่วมติดตาม
          ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
          ราชการ
      4  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.6194 4.6194 0.2310
          ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้
          ข้าราชการและลูกจ้างของ
          ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา
          ปฏิบัติตามมาตรฐาน
          คุณธรรมและจริยธรรม
      5  ร้อยละของระดับความ ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.65 4.3300 0.2165
          พึงพอใจของผู้รับบริการ

15.00 4.9891
          ปฏิบัติราชการ
      6  ระดับความสําเร็จในการ 5.00 5.0000
          บริหารงบประมาณ
   6.1  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 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  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000
          จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
      8  ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494
          ดําเนินการตามมาตรการ
          การประหยัดพลังงาน
      9  การรักษามาตรฐานระยะเวลา ร้อยละ 4.00 1 2 3 4 5 4.9593 4.9593 0.0494
         ในการปฏิบัติราชการ

25 4.6174
    10  ระดับความสําเร็จของการ 25.00 4.6174
          พัฒนาคุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐ (PMQA)

 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

 มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการ

 มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
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  10.1 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 8.00 4.5143
          ดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน
          หมวดท่ี 1 การนําองค์กร ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.0494
          หมวดท่ี 2 การวางแผน ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 94.5714 4.4571 0.0494
          เชิงยุทธศาสตร์
  10.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละ 14.00 4.5943
          เฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
          เป้าหมายความสําเร็จของ
          ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วน
          ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
          การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
          พื้นฐาน (หมวด 7)
  RM 1 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 65.8000 2.1600 0.0432
          บุคลากรท่ีมีต่อการนําองค์การ
          ของผู้บริหาร
  RM 2 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ ร้อยละ 2.00 5 10 15 20 25 25.0000 5.0000 0.1000
           ความเส่ียงที่ลดลงจากการ
           ดําเนินการตามแผนบริหาร
           ความเส่ียง
  RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 85.5000 5.0000 0.1000
           เครือข่ายที่มีต่อกิจกรรม
           สร้างความสัมพันธ์
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุม ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 99 5.0000 0.1000
           ถูกต้อง และทันสมัยของ
           ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
           ปฏิบัติงาน

RM 4.2 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

           สําเร็จจากผลสัมฤทธ์ของการ

           ดําเนินการตามแผนการ

           จัดการความรู้อย่างน้อย 

           3 องค์ความรู้

  RM 5 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 95.0000 5.0000 0.1000

           ระดับของขีดสมรรถนะท่ี

           ส่วนราชการกําหนด
           (Competency Level)
  RM 6 จํานวนกระบวนการท่ีได้รับ กระบวน 2.00 1 2 3 100.0000 5.0000 0.1000
           การปรับปรุงให้ผลดําเนินการ การ
           ดีขึ้น

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
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  10.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถ่วง 3.00 5.0000
          นํ้าหนักของการจัดทําแผน
          พัฒนาองค์การปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2555
10.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทํา ข้อ 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500
          รายงานลักษณะสําคัญของ
          องค์กร (15 คําถาม)
10.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทํา หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500
          รายงานการประเมินองค์กร
          ด้วยตนเองหมวด 1 - 7 
          ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
          จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
10.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา แผน 1.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0500
          องค์การประจําปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2555

100 4.7979

 ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2554

ค่าคะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงาน

1 2 3
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
คะแนน

ถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนักรวม

4 5
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 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 45.00 4.8479

1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม 30.00 4.7719

    ยุทธศาสตร์

    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 16.00 4.6710

         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 8.00 4.6181

                 มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ

                 บัญญัติ (การบริหารจัดการด้านการประชุม)

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

                           สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                           มืออาชีพการบริหารจัดการด้าน

                           ประชุมในการสนับสนุนกระบวนการ

                           นิติบัญญัติ

                 1.1.1.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ ร้อยละ 3.00 75 80 85 90 95 99.7200 5.0000 0.1500

                           ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ

                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

                           ในการสนับสนุนกระบวนการนิติ

                           บัญญัติ

                 1.1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 83.3000 3.6600 0.0732

                           สภาและคณะกรรมาธิการต่อการ

                           ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม

                           มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ

                           ประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

        1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น 8.00 4.7231

                มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติ

                บัญญัติ (ด้านวิชาการ)

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

                          สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                          มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน

                         กระบวนการนิติบัญญัติ

              1.1.2.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน ร้อยละ 3.00 75 80 85 90 95 100.0000 5.0000 0.1500

                        ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ

                        สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

              1.1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 85.4000 4.0800 0.0816

                        วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการ

                        ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น

                        มืออาชีพด้านวิชาการ

   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนา 5.00 5.0000

         ข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน

         เลขาธิการวุฒิสภา

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่

ได้



- ๑๘๘ -

         1.2.1 ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 98.2000 5.0000 0.1000

                 (ปี พ.ศ. 2555) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 และการส่ือสารประสานงานกับหน่วยงาน

                 เจ้าของข้อมูลนิติบัญญัติ เพ่ือกําหนดกรอบ

                 ข้อมูลที่จะต้องนําเข้าระบบในแต่ละรายการ

                 ข้อมูล

         1.2.2 ร้อยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนา ร้อยละ 2.00 40 50 60 70 80 94.9653 5.0000 0.1000

                 ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะที่ 3

                 (พ.ศ. 2555-2557)

         1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 93.1300 5.0000 0.0500

  1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐาน 5.00 5.0000

       ข้อมูลด้านต่างประเทศ

       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 83.5300 5.0000 0.1000

               ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ 

               พ.ศ. 2555

       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ ร้อยละ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 90.0000 5.0000 0.0500

               ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ

               ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ

  1.4 ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ 4.00 4.6070

       เชิงรุกวุฒิสภา

       1.4.1 ร้อยละของระดับการรับรู้และเข้าใจของกลุ่ม ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 86.0652 4.2130 0.0843

               เป้าหมายในบทบาท และหน้าที่ของวุฒิสภาใน

               การดําเนินงานภายใต้บทบัญญัติของ

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

       1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 85.2400 5.0000 0.0500

               ภาพลักษณ์ของวุฒิสภา

       1.4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการยอมรับและ ร้อยละ 1.00 50 55 60 65 70 84.7200 5.0000 0.0500

               ความเช่ือมั่นในบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภา

2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 15.00 5.0000

   ปฏิบัติราชการ

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

        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (6 KPIs)

   2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 100.0000 5.0000 0.3500

        โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

        ราชการประจําปีของส่วนราชการ
  มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 17.00 4.7719

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

     มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม

     ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

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

     จริยธรรมข้าราชการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
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  5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5.00 70 75 80 85 90 86.6500 4.3300 0.2165
  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 13.00 4.9231

  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 8.00 5.0000

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

          ภาพรวม

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

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

     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ

     ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 25.00 4.4366

  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 25.00 4.4366

     จัดการภาครัฐ (PMQA)

     8.1 ความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 8.00 4.1333

          การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 5

          และหมวด 6)

          หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 4.00 60 70 80 90 100 86.0000 3.6000 0.1440

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

    8.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักใน 4.5231

         การบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์

         การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ

         การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 15.00

         8.2.1 RM 1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ ร้อยละ 2.00 65 70 75 80 85 71.8200 2.3640 0.0473

                           มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร

        8.2.2 RM 2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของความ ร้อยละ 2.00 5 10 15 20 25 85.0000 5.0000 0.1000

                          เส่ียงที่ลดลงจากการดําเนินการตาม

                          แผนบริหารความเส่ียง

       8.2.3 RM 3.1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 82.8000 5.0000 0.0500

                           กิจกรรมที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้

                           ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

      8.2.4 RM 3.2 : ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 91.3000 5.0000 0.0500

                          การให้บริการ

      8.2.5 RM 4.1 : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.0500

                          และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน

                          ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็น

                          ยุทธศาสตร์

      8.2.6 RM 4.2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 99.9067 5.0000 0.1000

                          จากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ

                          ตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย

                          3 องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ

                          องค์ความรู้ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุมิติ

                          ที่ 1

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
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      8.2.7 RM 5.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของ ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 97.4600 5.0000 0.0500

                          ขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด

                          (Competency Level)

      8.2.8 RM 5.2 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้าง ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80 70.8000 3.1600 0.0316

                          ความผาสุกของบุคลากร

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

                          ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

                          (Performance Management 

                           System : PMS)
     8.2.10 RM 6.1 : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการ กระบวนการ 1.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.0500
                           ปรับปรุงให้ผลดําเนินการดีข้ึน

     8.2.11 RM 6.2 : ร้อยละความสําเร็จของการรักษา

                           มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1.00 4.9592 0.0496

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

         ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

         จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
100 4.7419

 ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2555

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 50.00 4.9900

1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

    ตามยุทธศาสตร์

    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านขีดสมรรถนะ

                เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร

                จัดการด้านการประชุมในการสนับสนุน

                กระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับขีดสมรรถนะ

                เฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ

                ในการสนับสนุนการะบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

                มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน

                กระบวนการนิติบัญญัติ

                1.1.3.1 ระดับความสําเร็จในการกําหนด

                         สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็น

                         มืออาชีพของสายงานสนับสนุน

                         ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

                1.1.3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

                         มาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน

                         สนับสนุนในการสนับสนุนกระบวนการ

                         นิติบัญญัติ

        1.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ

               ตามญัตติและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

               ก่อนการประชุมวุฒิสภา

               1.1.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม

                        การดําเนินการตามญัตติ

               1.1.4.2 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม

                         การดําเนินการตามขอ้ปรึกษาหารือ

                         ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุม

                         วุฒิสภา

   1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูล

        เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของสํานักงาน

        เลขาธิการวุฒิสภา

        1.2.1 ร้อยละของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 89.3000 4.9000 0.0980

        1.2.2 ระดับความถ่ีในการใช้บริการทางเว็บไซด์

               (Page View)

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

35.00 4.9857

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3

4.00

4.00

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

5.0000

5.000070 75 80 85 90 98.7400

18.00

4.00

5.0000 0.2000

5.0000 0.2000

70

0.2000

1 2 3 4 5

75 80 85 90 100.0000

2.00ระดับ 1 2 3

ระดับ

0.30005.0000

5.0000 0.1000

0.10005.00005.0000

5.00004 5

2.00

ระดับ 3.00

ระดับ 3.00 30 40 50

6.00ร้อยละ 

504030

60 70 86.1000 5.0000 0.1500

0.15005.0000100.00007060

ร้อยละ 304,000  314,000  324,000  1.00

6.00

334,000  344,000  412,261     5.0000 0.0500

4.9667
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       1.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ

               ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี

               สารสนเทศฯ ระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

       1.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล ร้อยละ 1.00 70 75 80 85 90 95.2699 5.0000 0.0500

  1.3 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการใช้

       ประโยชน์ของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

       1.3.1 ร้อยละของการนําเข้าข้อมูลด้านต่างประเทศ

               ที่มีอยู่ในรูปดิจิตอล ของปีงบประมาณ 

               พ.ศ. 2556

       1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

       1.3.3 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

               ประโยชน์ในการดําเนินการด้านต่างประเทศ

               ของบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ

       1.3.4 ร้อยละของการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้

               ประโยชน์ในการดําเนินการของหน่วยงานอ่ืน

               ในสังกัดรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา

  1.4 ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย

        และการมีส่วนร่วมของประชาชน

       1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา

               นักประชาธิปไตยวุฒิสภาให้ความร่วมมือ

               เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท

               อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริม

               การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

       1.4.2 จํานวนเครือข่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

               ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้ดําเนินการ

               ขยายผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํา

               นักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย 30 คน

               ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่

       1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายใหม่

               เสนอเข้ารับการพิจารณา

2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

   ปฏิบัติราชการ

   2.1 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

        ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ

        2.1.1 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานในด้าน

                นิติบัญญัติ (จํานวน 60 เรื่อง)

                (เป้าหมาย 251 เรื่อง)

        2.1.2 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานของ

                คณะกรรมาธิการ (จํานวน 2,480 เรื่อง)

                (เป้าหมาย 4,721 เรื่อง)

        2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

                ตามแผนพัฒนาบุคลากร

0.0500

0.10005.0000100.00

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5

ร้อยละ 

ร้อยละ 60 65 70 88.98 5.0000

4.9500

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ร้อยละ 

91.49 4.9000 0.0490

0.09804.900094.507065

65 70ร้อยละ 

ร้อยละ 

100

6055502.00

1.00

2.00 807060

60 75 80

75

10090

2.00

5.00

จํานวน

เครือข่าย

จํานวน

100.0000 5.0000 0.1000

4

4

1.00

6.00

2.00

80

60 70 80 90

5.0000

8 12 16 20 41 5.0000 0.1000

15.00

12 5.0000 0.1000

27 5.0000 0.0500

6 8 10 12

9 12 15 1861.00

2.00

5.0000

1.3333

8.00 5.00005.0000

100908070

80

ร้อยละ 

90

0.4000

100 5.0000 0.008385

0.00835.000010060

ร้อยละ 0.00835.000095.990090858075701.3333

ร้อยละ 1.3333 70 75
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       2.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

               ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ

               ตามที่กําหนด

       2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา

               มีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

       2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการ

               ให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

               (Down time) จํานวน 48 ช่ัวโมงต่อปี

  2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ

        โครงการท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

        ราชการประจําปีของส่วนราชการ

  มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 20 4.7375

  3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์

     มาตรฐานความโปร่งใส

  4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล

     จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

  5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 7.00 70 75 80 85 90 86.2500 4.2500 0.2975

  มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15 4.9437

  6 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9155

     6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

           ในภาพรวม

           6.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

           6.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

                   6 เดือนแรก

           6.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน

           6.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย

                   เงินงบประมาณตามแผน

     6.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

  7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

     และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

     การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 15 4.9667

  8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

     จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

     กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพ

     การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL)

     8.1 ความสําเร็จของการผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์

          คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

          (Certified FL) (หมวด 1-7) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.3500

0.00835.0000

0.00835.000098.70807065

52

657.00

1.3333

0.00835.000099.26858075

5.000093.5300

4444

8580

46

60551.3333

7.00

3216.00

70651.3333

48

7570

50

5 5.0000 5.0000 0.3500

0.30005.00005.00005ระดับ

ระดับ 1 2 3 4

4

5.0000 0.5000

0.24164.8310

5.0000

4.9667

5

0.25005.00005.0000543

5.00

ร้อยละ

ร้อยละ

74

46.46

ไม่ผ่าน (1) 
/ผ่าน (5)

15.00

10.00 1

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ 215.00

1.00

1.00

1.00

2.00 72

44.02

91

48.91 51.36 53.80 91.8100 5.0000 0.0500

76 78 80 89.5400 5.0000 0.1000

0.0500

91 92 93 94 95 94.1550 4.1550 0.0416

92 93 94 95 99.3200 5.0000
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      8.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

            ผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

            จัดการภาครัฐ (Application Report)

นํ้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนท่ีได้ 4.9291

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2557

5

5

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

4

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4

ร้อยละ 5.0000 1 2 3 4.9000 4.9000 0.2450

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 50.00 4.9700
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

    ตามยุทธศาสตร์

    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

         มืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีความ

                เป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ

                นิติบัญญัติ

         1.1.2 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อม

                 เพื่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน

                 กระบวนการนิติบัญญัติ

         1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเป็น

                 มืออาชีพของสายงานสนับสนุนในการสนับสนุน

                 กระบวนการนิติบัญญัติ

                 1.1.3.1 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรฐาน

                            การปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุน

                            ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

                 1.1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน

                            ตามมาตรฐานของสายงานสนับสนุน

                            ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

        1.1.4 ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ

               ตามญัตติ ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

               ก่อนการประชุมวุฒิสภาและกระทู้ถาม

               1.1.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม

                        การดําเนินการตามญัตติ

               1.1.4.2 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม

                         การดําเนินการตามข้อปรึกษาหารือ

                         ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุม

                         วุฒิสภา

               1.1.4.3 ร้อยละความสําเร็จของการติดตาม ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.00 5.0000 0.1000

                          กระทู้ถาม

   1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี

         สารสนเทศและการส่ือสารของวุฒิสภา

    1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมความ ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.9000 4.9000 0.2940

          พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    1.4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตย 5.00 5.0000 0.2500

          และการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.0000 0.1000

ร้อยละ 2.00 65.0 67.5 70.0 72.5

5.0000 0.3000

5.0000 0.1000

ระดับ 6.00 1 2 3 4

75.0 100.00

ร้อยละ 2.00 60 65 70 75 80 100.00

5 5.0000

0.1000

6.00 5.0000 0.3000

ร้อยละ 2.00 70 75 80 85 90 90.9800 5.0000

ร้อยละ 2.00 70 75 80 85

0.2000

ระดับ 4.00 1 2 3 4

90 99.9300

5.0000 0.2000

4.00

4.9000 0.0980

ร้อยละ 4.00 70 75 80 5.000090 99.6600

4.9500

85

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

5 5.0000

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

35.00 4.9771

18.00 4.9889

0.1980

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
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          1.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายผู้นํา จํานวน 2.00 30 35 40 45 50

                  นักประชาธิปไตยวุฒิสภา ในปี 2556-2557

                  จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท

                  อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือส่งเสริมการ

                  มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

          1.4.2 จํานวนเครือข่ายต้ังแต่ปีงบประมาณ เครือข่าย 1.00 4 6 8 10 12 12.0000 5.0000 0.0500

                  พ.ศ. 2556 ย้อนหลังลงไป ที่ได้รับการ

                  สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้ดําเนินการขยาย

                  ผลการสร้างเครือข่ายของผู้นํานักประชา

                  ธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อย 30 คน 

                  ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่

           1.4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เครือข่ายใหม่

                  ตามข้อ 1.4.2 เสนอสํานักงานเลขาธิการ

                  วุฒิสภาเพ่ือทราบ

2  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 15.00 4.9533

    ปฏิบัติราชการ

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

         ปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ

         2.1.1 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานในด้าน ร้อยละ 1.3333 60 70 80 90 100 298.33 5.0000 0.0083

                 นิติบัญญัติแห่งชาติ (จํานวน 60 เรื่อง)

                 (จํานวน 179 เรื่อง)

         2.1.2 ร้อยละการสนับสนุนการทํางานของคณะ ร้อยละ 1.3333 70 75 80 85 90 99.48 5.0000 0.0083

                 กรรมาธิการ (จํานวน 2,500 ครั้ง)

                 (จํานวน 2,487 ครั้ง)

         2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม ร้อยละ 1.3333 75 80 85 90 95 99.36 5.0000 0.0083

                 แผนพัฒนาบุคลากร

         2.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ ร้อยละ 1.3333 75 80 85 90 95 96.7 5.0000 0.0083

                 การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ

                 ตามที่กําหนด

         2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 1.3333 70 75 80 85 90 90 5.0000 0.0083

                 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตามแผนปฏิบัติ

                 ราชการ

         2.1.6 จํานวนช่ัวโมงของความขัดข้องในการให้บริการ ร้อยละ 1.3333 40 38 36 34 32 1 5.0000 0.0083

                 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 (Down time) จํานวน 36 ช่ัวโมงต่อปี

    2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 97.78 4.9000 0.3430

         ของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฎิบัติ (100%)

         ราชการประจําปีของส่วนราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 20.00 4.8250
3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000

    เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล ระดับ 7.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3500

    จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 7.00 65 70 75 80 85 82.5000 4.5000 0.3150

22 24 32.0000 5.0000 0.1000จํานวน 2.00 16 18 20

52.0000 5.0000 0.1000

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
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มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15.00 4.9667
6  ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 10.00 4.9500

    6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5.00 5.0000 0.2500

         ในภาพรวม

         6.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.50 70 73 76 79 82 98.2600 5.0000 0.1250

                 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

         6.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.50 87 89 91 93 95 98.7400 5.0000 0.1250

                เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

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

7  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

    ผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

    การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 15.00 4.0000
8  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 15.00 4.0000

    ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กร
          อย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
          (หมวด 1-6) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

          ภาครัฐ
     8.2 ระดับคะแนนของผลลัพธ์การดําเนินการ
          (หมวด7) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
          ภาครัฐ

100 4.7950

 ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2557

4.0000 4.0000 0.2000

น้ําหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก

4.0000 4.0000 0.400010.00 1 2 3 4 5
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 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 60.00 4.7167
1  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 48.00 4.6458

    1.1 ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตรา ร้อยละ 
พระราชบัญญัติ (จํานวนเข้า 156 ฉบับ จํานวนออก 128 ฉบับ)

   1.2 ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของวุฒิสภา

1.2.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(พ.ศ. 2557 - 2559) ในภาพรวม

1.2.1.1 จํานวนช่องทางเข้าถึงของภาคประชาสังคม

(3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สนง., Facebook,

Senate Channel)

1.2.1.2 จํานวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการ

ฐานข้อมูลกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย 1 หน่วยงาน

ได้แก่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,

ระบบ Web service of e-book 2 หน่วยงาน

ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์)

1.2.1.3 จํานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารภายในองค์กร ได้แก่ ระบบลงนาม

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต, พจนานุกรม

อิเล็คทรอนิกส์ศัพท์, สํานวนรัฐธรรมนูญ

(Lexitron) และ Web service of e-book XML)

1.2.1.4 จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนงาน

ด้านนิติบัญญัติ (ได้แก่ ระบบการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,

ระบบประมวลผลการแสดงตนเพื่อลงมติในการ

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และฐานข้อมูล

รายงานการพิจารณาศึกษาของกรรมาธิการ)

1.2.1.5 ร้อยละของความครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของ

อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.1.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
ร้อยละ 3.00 60 65 70 75 80 90.3300

10 49.5600

ร้อยละ 0.50 60 65 70 75

ร้อยละ 0.50 6 7 8 9

5.0000 0.1579

100.0000

3.0000

3.0000

5.0000

0.02635.0000

5.0000 0.0263

5.0000 0.0263

5.0000 0.0263

5.0000 0.3158

3.0000

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

80 86.0500

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000 0.02633

0.026321

2

6.00

ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

5.0000 0.1579

1.0526

3.00000.50จํานวน

จํานวน 0.50 1 2

จํานวน

5

3

3จํานวน 0.50 1 2 2 3

332210.50

332

1009590858020.00 5.0000

3.00
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    1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน

ประชาคมอาเซียน (เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558)

1.3.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.3.2.1 ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ด้านต่างประเทศ

ท่ีเกี่ยวข้อง

1.3.2.2 ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมลูในฐานข้อมูล ASEAN

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.3.2.3 ร้อยละของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภามีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

1.3.2.4 ร้อยละของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภามีความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

1.3.2.5 จํานวนฐานข้อมูลรัฐสภาไทยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

ของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ

อาเซียน)

1.3.2.6 จํานวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน (จํานวน 12 คร้ัง)

1.3.2.7 จํานวนเครือข่ายการประสานงานระหว่างสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภากับประเทศสมาชิกอาเซียน

(3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, กัมพูชา 

และอินโดนีเซีย)

    1.4 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเครือข่าย

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.4.1 จํานวนเครือข่ายท่ีผ่านมาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ได้ดําเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายฯ อย่างน้อย

50 คน ต่อกลุ่มเครือข่ายใหม่

1.4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเครือข่ายใหม่ ตามข้อ 1.4.1

นําเสนอสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย

มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ี

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี

ได้
2 3

1

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

12.00 3.5833

ร้อยละ 1.00 60 65 70 75 80

6.00 5.0000

0.4526

ระดับ

ร้อยละ

6.00

1.00 0.00008075

75

12.0000 5.0000 0.1579

5.0000 0.0526

1.0000 0.01050.0000

0.0000

10.00009 10

5.0000 0.5263

70

432

6560 1.0000 0.0105

0.13682.1667

0.01051.0000

0.31585.00005

1.00ร้อยละ

0.01583.00002.000033221

0.00008075706560

80 1.0000 0.0105ร้อยละ 1.00 60 65 70

0.50คร้ัง

จํานวน 1.00 6 7 8

0.50เครือข่าย

0.02635.000012.000012111098

เครือข่าย

ร้อยละ

จํานวน 3.00 40 45

10.00

80.8600 5.0000 0.2105

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

3.00 4 6 8 10 12

4.00 50 55 60 65 70

50 55 60 65.0000 5.0000 0.1579
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2  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 12.00 5.0000

    2.1 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

         ประจําปของสวนราชการ

         2.1.1 รอยละของการสนับสนุนการทํางานดานนิติบัญญัติ

                 (แผนการใชจายงบประมาณฯ) (เปาหมาย 60 เร่ือง) 

                 (464 เร่ือง)

         2.1.2 รอยละของการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการ

                 (แผนการใชจายงบประมาณฯ) (เปาหมาย 2,520 เร่ือง)

คะแนน

ถวงนํ้าหนัก

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

คา

คะแนนที่

ได
3

5.0000รอยละ 1.00 70 75 80 85

รอยละ

6.00

90 153.93 0.0526

5.0000 0.0526

5.0000 0.3158

1.00 60 70 80 90 100 773.33

                 (แผนการใชจายงบประมาณฯ) (เปาหมาย 2,520 เร่ือง)

                 (3,879 เร่ือง)

         2.1.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

                 บุคลากร (แผนปฏิบัติราชการฯ)

         2.1.4 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

                 บุคลากรมีสมรรถนะตามที่กําหนด (แผนปฏิบัติราชการ)

         2.1.5 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขามามีสวนรวม

                 ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการ)

         2.1.6 จํานวนชั่วโมงของความขัดของในการใหบริการของ

                 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Down time) 

                 (แผนปฏิบัติราชการ) จํานวน 36 ชั่วโมงตอป

    2.2 รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ

         ที่สวนราชการกําหนดไวในแผนปฎิบัติราชการประจําป

         ของสวนราชการ

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 15 4.2500 0.8500

3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

    ความโปรงใส

4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม

    ขาราชการรัฐสภา

5  ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

    ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

3 4 5 5.0000 5.0000

32 0.0000 5.0000

5.0000

ระดับ

ระดับ

5.00 1 2

5.00 1 2

ไมนํานํ้าหนักตัวชี้วัดท่ี ๕ มาคิดคํานวณ เน่ืองจากสํานักงาน ป.ป.ช. ไมสามารถแจงคะแนนผลประเมิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดตามกําหนดเวลา

0.2632

3 4 5 4.5000 4.5000 0.2368

รอยละ

ชั่วโมง

รอยละ

1.00 70 75

1.00 40 38

6.00

0.0526

80 85 90 96.0000 5.0000 0.0526

1.00 75 80 85 90 95

85 90 95 98.0900

0.3158

รอยละ

รอยละ

65 70 75 80 85 94.3600

(100 %)

36 34

5.0000 0.0526

5.0000 0.0526

1.00 75 80

97.0000

    ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

6  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 5.00 70 65 75 80 85 81.2500 4.2500 0.2237

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10.00 5.0000

7 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 5.00 5.0000

    7.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 2.50 5.0000 0.1316

7.1.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน

7.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวม

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

8  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

และดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ

รอยละ 1.25 75 78 81

96 96.5900 5.0000รอยละ 1.25 88 90 92 94

84 87 95.6900 5.0000 0.0658

5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2632

0.0658

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดตามกําหนดเวลา
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มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10.00 5.0000

9  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการนิติบัญญัติ เพื่อรองรับ

การพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ

9.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง

นักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภา

มืออาชีพ

9.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่ง

นักวิชาการนิติบัญญัติเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภา

มืออาชีพ

น้ําหนัก 95.00 4.7553

 ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2559

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่า
คะแนนท่ี

ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.00 1
(ร้อยละ 70)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
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5 5.0000 0.2632

ค่าคะแนนท่ีได้
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คำรับรองการปฎิบัติราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒ
ิสภา ประจำปงบประมาณ

 ๒
๕๕๙




