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ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ส ำนักนโยบำยและแผน 



ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๑๔ นับตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นเครื่องมือประกำรหนึ่งในกำรประเมินผลและน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และตอบสนอง
ภำรกิจของส ำนักงำนให้ดียิ่งขึ้น 

  ส ำหรับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ได้ค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ/แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ/นโยบำยระบบรำชกำร ๔.๐ และแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือสะท้อนผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในแต่ละปี 

  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ จึงได้จัดท ำคู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดต่อไป  

 

 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
มกรำคม ๒๕๖๒ 



สารบัญ 

             หน้า  

      นโยบายผู้บริหาร/วิสัยทัศน์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

            ประธานสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย)                        ๑ 
          เลขาธกิารวฒุิสภา (นายนัฑ  ผาสุข)              ๒ 
          วิสัยทัศน์ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา              ๓ 

      ค ารับรองการปฏิบัตริาชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา               
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ        ๕ 
      กับเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัส่วนราชการ             ๗ 

      ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา                 
      ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้ควบคุมดูแลปฏิบัติราชการส านัก 
      ๑. นายพงศ์กติติ ์ อรุณภักดสีกุล  ทีป่รึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบรหิารจดัการ   ๑๐ 
            กับ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ ์
     ๒. นายพงศ์กติติ ์ อรุณภักดสีกุล  ทีป่รึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบรหิารจดัการ   ๑๔ 
            กับ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างเลขาธิการวุฒิสภากับผู้อ านวยการส านัก        
 ๑. ส านักการตา่งประเทศ  ๑๙ 
 ๒. ส านักภาษาต่างประเทศ  ๒๓ 
 ๓. ส านักการพิมพ์  ๒๘ 
 ๔. ส านักบริหารงานกลาง  ๓๓ 
 ๕. ส านักการคลงัและงบประมาณ  ๓๘ 
 ๖. ส านักก ากับและตรวจสอบ  ๔๓ 
 ๗. ส านักกฎหมาย  ๔๘ 

      ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒิสภา กับรองเลขาธิการวุฒิสภา   
      กับผู้อ านวยการส านัก 

       ๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ)  ๕๔ 
            ๑.๑ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ๕๖    
            ๑.๒ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักรายงานการประชุมและชวเลข            ๖๐ 

  ๑.๓ รองเลขาธกิารวุฒสิภา กับ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน                             ๖๔ 
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    ๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย)  ๖๙ 
            ๒.๑ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักงานประธานวฒุิสภา  ๗๑    
            ๒.๒ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักวิชาการ     ๗๕    
            ๒.๓ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักการประชมุ     ๗๙ 
    ๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ)  ๘๔ 
           ๓.๑ รองเลขาธิการวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๑   ๘๖ 
            ๓.๒ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๒  ๙๐ 
            ๓.๓ รองเลขาธกิารวฒุิสภา กบั ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๓  ๙๔ 

 
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างเลขาธิการวุฒิสภากับข้าราชการ            
      ที่ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
      ผู้บังคับบัญชากลุม่ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับนายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล      ๙๙ 
           ท่ีปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
       ๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับนางวัชรี  สินธวานุวัฒน์   ๑๐๑ 
           ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
       ๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับนายพีระพจน์  รัตนมาล ี ๑๐๓  
           ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
     ๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับนางสาวนิภาวรรณ  ศิริบ ารุงสุข   ๑๐๕ 
           ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
     ๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับนายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว    ๑๐๗ 
           ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
     ๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน  ๑๐๙ 

  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา             
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       มิตทิี่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (น  าหนักร้อยละ ๖๐)                       

  ตัวชี วดัที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (น  าหนักรอ้ยละ ๖๐) ๑๑๔ 
  ตัวชีว้ัดที่ ๑.๑       ระดบัความส าเร็จในการเตรยีมความพร้อมการด าเนินการจัดท า   ๑๑๔ 
   ร่างขอ้บังคับการประชมุวฒุสิภา (น้ าหนกัร้อยละ ๑๒) 
 ตัวชีว้ัดที่ ๑.๒  ระดบัความส าเร็จของการบรูณาการจัดท าฐานข้อมูลวิชาการและ  ๑๑๖ 
   กฎหมายของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา (น้ าหนกัร้อยละ ๑๖) 
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 ตัวชีว้ัดที่ ๑.๓  ระดบัความส าเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่  ๑๒๑ 
   Digital Parliament (น้ าหนักร้อยละ ๑๒) 
 ตัวชีว้ัดที่ ๑.๓.๑  ระดบัความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมการโอนย้าย    ๑๒๖ 
   ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย และระบบเครือข่าย 
   คอมพิวเตอรข์องรัฐสภา (น้ าหนกัร้อยละ ๙) 
 ตัวชีว้ัดที่ ๑.๓.๒ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาทกัษะด้านดิจิทัล (Digital Skill)   ๑๒๘ 
   ของขา้ราชการสงักดัรัฐสภาเพื่อขับเคลือ่นไปสู่รฐัสภาดจิิทัล  
   (น้ าหนักร้อยละ ๕) 
 ตัวชีว้ัดที่ ๑.๔ ระดบัความส าเร็จของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้นประชาคมอาเซียน  ๑๓๑ 
   ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา (น้ าหนกัร้อยละ ๑๐)    
 ตัวชีว้ัดที่ ๑.๔.๑  ระดบัความส าเร็จของการขบัเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการ   ๑๓๒ 
   ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา (น้ าหนักรอ้ยละ ๓) 
    ตัวชีว้ัดที่ ๑.๔.๒ ระดบัความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียน  ๑๓๕ 
   ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  (น้ าหนักร้อยละ ๓)           
  ตัวชีว้ัดที่ ๑.๔.๓ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของ  ๑๓๗ 
   ส่วนราชการสังกดัรฐัสภา  (น้ าหนักรอ้ยละ ๔) 
    ตัวชีว้ัดที่ ๑.๕ ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมืองในระบอบ   ๑๓๙ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (น้ าหนกัร้อยละ ๑๐) 

       มิตทิี่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  (น  าหนักร้อยละ ๒๐)    

       ตัวชี วดัที ่๒   ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ   ๑๔๓ 
  ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา  
  (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
 ตัวชี วดัที่ ๓  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (น  าหนักรอ้ยละ ๕)   ๑๔๗ 

  มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ  (น  าหนักร้อยละ ๑๐)                                                

       ตวัชี วดัที่ ๔  ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการพัฒนาบุคลากร    ๑๔๘ 
  (น  าหนักร้อยละ ๑๐) 

 มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (น  าหนักร้อยละ ๑๐)                                                                 

 ตัวชี วดัที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารบริหาร   ๑๖๓ 
   ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา  
   ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    (น  าหนักร้อยละ ๑๐) 
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  ตารางจ าแนกคุณลักษณะของตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                    ๑๖๗       
    ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา          ๑๖๘-๑๗๐                 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ส านักผู้รับผิดชอบตัวชี วัดเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) และผู้ประสาน                   ๑๗๑-๑๗๘           
    ตัวชี วัดของส านักนโยบายและแผน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  คะแนนภาพรวมผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ ตั งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑  ๑๗๙ 

 
  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑           ๑๘๑-๑๘๗ 
    ๑. ตารางสรุปผลการประเมนิการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๘๒ 
    ๒. ตารางสรุปผลการประเมนิการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ๑๘๔ 
    ๓. ตารางสรุปผลการประเมนิการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๑๘๖ 

  ภาคผนวก                                                                               

    ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด 
    กรอบตัวชี้วดั น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนนตวัชี้วดัของส่วนราชการ 
    สังกัดรัฐสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 

 

 

 
นโยบายผู้บริหาร/ 

วิสัยทัศน์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

๑ 
สรุปนโยบาย 

ประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาต ิ
เน่ืองในการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมือ่วันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

----------------------------------------- 
 
๑. เตรียมการเพ่ือรองรับการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญทั้งด้านบุคลากร และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ และส่งเสริม

การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างกลไกในการรับฟัง
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนรวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูล และภารกิจต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ 
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

๔. หมั่นเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ก้าวทันกับสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           
๒ 

สรุปนโยบายในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในโอกาสการลงนามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ในการประชุมผู้บริหาร เมือ่วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------ 

 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญ พร้อมทั้งต้องค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะและ
ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ กฎหมาย และในเรื่องของการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ข้าราชการ
ทุกระดับสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เปน็บคุลากร
ที่ดี เก่ง มีคุณภาพ และมีความสุข  
 ๓. ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติภารกิจให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์แก่องค์กร  
 ๔. ยกระดับการปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานแบบบูรณาการ 
และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอันจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           
๓ 

แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์  : “องค์กรที่เป็นเลศิในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิตบิัญญัต”ิ 
พันธกิจ (Mission) : “ส่งเสริมและสนบัสนุนงานฝา่ยนิติบญัญตัิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 
ค่านิยมหลัก (Core Value) : SENATE ประกอบด้วย  
              S      =    Service Mind   จิตบริการ 
    E  =  Ethics    จริยธรรม 
     N  =  Nation Interest   เพื่อประเทศชาต ิ
     A  =  Accountability    ส านึกรับผิดชอบ 
     T   =  Team Work   ท างานเป็นทีม 
     E  =  Effectiveness   ประสิทธิผล 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมี

ประสิทธภิาพ 
มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและ 
มีประสิทธิภาพ 

๑.๑   พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดา้นงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
กฎหมายและวชิาการ 

๑. มีนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ
ที่มีความรู้ ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๒. มีองค์ความรู้ในงาน 
ด้านกฎหมาย วิชาการ  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของฝ่ายนิติบัญญัติ  

๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบญัญัติให้มอีงค์ความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ 
๒.๒ พัฒนานักกฎหมายนิติบญัญัติให้มคีวามสามารถในการ
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยง 
ของกฎหมาย 
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัต ิ
ของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการ 
เพื่อตอบสนองการด าเนินการของสมาชกิวุฒิสภา 

๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่กา้วหนา้ทันสมัยและ
ครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 

๓.๑ พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓.๓ การพัฒนานวัตกรรม เพือ่เพิ่มศักยภาพด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔ การประชาสัมพันธ์และการสรา้ง
ภาพลักษณ์องค์กร 

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการ
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและส านกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

๔.๑ การบริหารจัดการขอ้มูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๔.๒ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกีย่วกบัวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ 
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเป็นเลิศ 

บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุน
ด้านนิติบัญญัติ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามทีอ่งค์กรคาดหวังอยา่งเป็น
ระบบและหลากหลาย 
๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากร 
๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

๖ การพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภามีการ
พัฒนาเครือข่ายด้านนิติบญัญัติกับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 

๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายในประเทศ 
๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ต่างประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ผู้รับค ำรับรอง 
                ประธำนสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ      

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้ท ำค ำรบัรอง 
                        เลขำธิกำรวฒุิสภำ   

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตัวชี้วัด 
กำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำของ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน  
เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ 
ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และ
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้เป็นไปตำมค ำรับรอง 
ที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๖ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 

ค ำรับรองกับประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี 
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ 
ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

        

        

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  พระรำชบัญญัติจดัระเบียบปฏิบัติรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ไวด้ังนี้ 
 ๑) รบัผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำรและธรุกำรของวฒุิสภำ 
     ๑.๑) งำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรในกำรประชุมวุฒสิภำ 
     ๑.๒) งำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร 
 ๒) สนบัสนนุ สง่เสรมิ และเผยแพร่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ 
              ทรงเป็นประมุข โดยเฉพำะบทบำทกำรด ำเนนิงำนทำงด้ำนนติิบัญญตัิตำมบทบญัญตัิธรรมนูญฯ  
              ของวฒุิสภำ 
 ๓) ศกึษำ คน้คว้ำ วิเครำะหแ์ละวิจัยในเรื่องตำ่ง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำ 
              ด ำเนนิงำนของสมำชิกวุฒิสภำตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำทีข่องวฒุิสภำ 
 ๔) ศกึษำ คน้คว้ำ วิเครำะหแ์ละวิจัย รวมทัง้กำรเปรียบเทียบข้อมูลของนำนำอำรยะประเทศ ทัง้นี ้ 
              เพื่อเปน็ข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนตำมภำรกิจของวฒุิสภำและสมำชกิวุฒิสภำ 
 ๕) ประสำนงำนกบัส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้งทั้งภำครฐัและเอกชน เพื่อสนับสนุน 
              กำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจของวุฒิสภำและสมำชิกวุฒิสภำ 
 ๖) ปฏิบตัิหน้ำที่ทีก่ฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกำศและค ำสั่ง ไดก้ ำหนดให้เปน็หน้ำทีข่อง 
              ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ในกำรสนบัสนนุและส่งเสริมกำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจของวฒุิสภำ  
              เช่น ดำ้นงบประมำณ บคุลำกร และวัสดุอปุกรณ์ เป็นต้น 
 ๗) ปฏิบตัิหน้ำที่อืน่ตำมทีว่ฒุิสภำมอบหมำย 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 องค์กรที่เปน็เลิศในกำรสง่เสริม สนับสนุนงำนฝ่ำยนิตบิญัญตัิ 

๓. พันธกิจ (Mission) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนฝำ่ยนิตบิัญญัตติำมรัฐธรรมนญูและกฎหมำย 



๘ 
 
๔. เป้ำหมำยกำรให้บรกิำร 

 ส่งเสริมและสนับสนุนวุฒิสภำและคณะกรรมำธกิำรในกำรปฏิบัติภำรกิจตำมรัฐธรรมนูญ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๕. ผู้รับบรกิำรกลุ่มเป้ำหมำย 

 - สมำชิกวฒุิสภำ 
 - คณะกรรมำธิกำร 
 - ส่วนรำชกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - สำธำรณชน 

๖. ทรัพยำกร 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๘๒๙,๑๖๔,๗๐๐ บำท                   
โดยแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

๑)  งบประมำณในสว่นของสมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ    ๙๒๘,๗๖๒,๗๐๐    บำท 
๒)  งบประมำณในสว่นของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ        ๙๐๐,๔๐๒,๐๐๐   บำท 

๒.๑) แผนงำนพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
       ๒.๑.๑)  รำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จำ่ยบุคลำกร          ๔๑๑,๔๓๒,๒๐๐   บำท 
       ๒.๑.๒)  รำยจ่ำยอื่นเป็นค่ำใช้จำ่ยด ำเนินงำน        ๑๘๘,๔๘๖,๔๐๐   บำท 
๒.๒) แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรปรบัสมดุล และพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรภำครัฐ  
       ๒.๒.๑) รำยจ่ำยอืน่เปน็ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน        ๒๙๕,๐๘๗,๔๐๐   บำท 

               ๒.๒.๒) รำยจ่ำยอื่นเปน็ค่ำครุภัณฑ์                    ๕,๓๙๖,๐๐๐   บำท 

 ข้อมูล : งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

หมำยเหตุ :   บุคลำกร   จ ำนวน  ๑,๑๙๕  คน   
                 ข้ำรำชกำร    ๑,๐๓๘   คน  
                 ลูกจ้ำงประจ ำ              ๓๙   คน      
         พนักงำนรำชกำร               ๑๑๘    คน 

 ข้อมูล : กลุ่มงำนทะเบียนประวตัแิละสถติิ ส ำนกับรหิำรงำนกลำง ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ณ วนัที่ ๑๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
 

 

 



๙ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ระดับที่ปรึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

          ๑. ส ำนักประชำสมัพันธ ์

          ๒. ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยพงศ์กติติ ์ อรุณภักดีสกลุ ผู้รับค ำรับรอง 
            ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 
                    และกำรบรหิำรจดักำร      

  นำยพงศ์กติติ ์ อรุณภักดีสกลุ ผู้ท ำค ำรบัรอง 
                        รักษำรำชกำรแทน 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ ์   

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักประชำสัมพันธ์ ตำมตัวชี้วัด 
กำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่น ๆ 
ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร
ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของนำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ประชำสัมพันธ์ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของนำยพงศ์กิตติ์  
อรุณภักดีสกุล รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ และตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร  
น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ  
ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และ 
 ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักประชำสัมพันธ์ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๑๑ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ได้ท ำ

ควำมเข้ำใจค ำรับรอง ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และ
กำรบริหำรจัดกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัว 
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส ำนักประชำสัมพันธ ์

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

 ๑) ด ำเนนิกำรเกี่ยวกบังำนสำรบรรณและธรุกำรทั่วไปของส ำนกั 
 ๒) ด ำเนนิกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกงำนพระรำชพิธี งำนด้ำนรฐัพิธแีละพิธกีำรต่ำง ๆ  
        ของประธำนวฒุิสภำ รองประธำนวฒุิสภำ สมำชกิวุฒสิภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๓) ด ำเนนิกำรเกี่ยวกบังำนประชำสมัพันธแ์ละเผยแพร่กจิกรรมและผลงำนทุกด้ำนของวฒุิสภำและ 
        ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๔) ด ำเนนิกำรให้กำรต้อนรบั รบัรอง อ ำนวยควำมสะดวก ใหค้ ำแนะน ำ ข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ  
        แก่สมำชิกวุฒิสภำ ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ บคุคลที่เกี่ยวข้อง 
        ในวงงำนของวฒุิสภำ ประชำชน และผู้มำตดิตอ่รำชกำร 
 ๕) ด ำเนนิกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลและบริกำรทัว่ไป 
        ในด้ำนตำ่ง ๆ ใหก้ับสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ และ 
        ประชำชนทัว่ไป รวมทั้งกำรประสำนงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียนของประชำชน 
        ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
 ๖) ด ำเนนิกำรตรวจสอบ ตดิตำม ประมวลผล วิเครำะห์ เสนอแนะ แก้ไข ติดต่อขำ่วเกี่ยวกับวฒุิสภำ 
        และส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ รวมทั้งติดต่อประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สื่อมวลชน 
        ทกุประเภทในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรให้สมัภำษณ์ กำรแถลงข่ำว กำรแก้ไขข่ำวของประธำนวฒุิสภำ  
        รองประธำนวฒุิสภำ คณะกรรมำธิกำร สมำชิกวฒุิสภำ และส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
 ๗) ด ำเนินกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรวำงแผน จัดหำ   
      ควบคุมดูแลรักษำ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรประชุมวุฒิสภำ   
        คณะกรรมำธิกำร  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และกำรประชุม หรือกำรสัมมนำที่เกี่ยวข้อง  
        ในวงงำนของวุฒิสภำ 
  ๘) ด ำเนินกำรผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ผลงำนของวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร     
        และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ กำรเมืองกำรปกครอง    
        ในระบอบประชำธิปไตย และสิทธิของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญและติดตำมผล 



๑๓ 
 
  ๙) ด ำเนินกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และจัดท ำแผนงำน โครงกำร กำรสัมมนำ  เสวนำ  
        กำรจัดนิทรรศกำร กำรอภิปรำย เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับระบอบประชำธิปไตย กิจกรรม  
        วุฒิสภำ บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ  กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และ 
        สิทธิของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญฯ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ สถำบันกำรเมือง  
        ส่วนรำชกำรและเอกชน รวมทั้งประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดต่ำงๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรม 
        ให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองร่วมกับสมำชิกวุฒิสภำ     
        และติดตำมผล 
  ๑๐) ด ำเนินกำรประสำนงำนควำมร่วมมือ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่สมำชิกวุฒิสภำและส ำนักงำน 
      เลขำธิกำรวุฒิสภำในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
  ๑๑) ปฏิบัติงำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ไดร้ับมอบหมำย 

๒. แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๖ กลุ่มงำน ดังน้ี  
  ๑) กลุม่งำนบรหิำรทั่วไปและพิธีกำร 
   ๒) กลุม่งำนสำรสนเทศและศูนย์บรกิำร (Call Center) วุฒิสภำ 
   ๓) กลุม่งำนสื่อมวลชน 
   ๔) กลุม่งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
   ๕) กลุม่งำนผลิตเอกสำรเผยแพร่ 
  ๖) กลุม่งำนเผยแพรป่ระชำธิปไตยและกิจกรรมวฒุิสภำภูมิภำค 

๓. พันธกิจ 

        เผยแพร่ประชำสมัพันธ ์บทบำทอ ำนำจหน้ำทีข่องวุฒิสภำ และสง่เสรมิควำมรู้แก่ประชำชน 
ในกำรมีสว่นร่วมทำงกำรเมอืงตำมระบอบประชำธปิไตย กำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่สมำชิกวุฒิสภำ บุคลำกรในวงงำนของวุฒิสภำ และประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. ผู้รับบรกิำรกลุ่มเป้ำหมำย 

 สมำชิกวุฒิสภำ บุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องในวงงำนวฒุิสภำและประชำชน 

๕. ทรัพยำกร 

 บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน  ๙๐  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๒ พฤศจกิำยน ๒๕๖๒) 

 

 



๑๔ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยพงศ์กติติ ์ อรุณภักดีสกลุ ผู้รับค ำรับรอง 
            ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 
                    และกำรบรหิำรจดักำร      

  นำยนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้ท ำค ำรบัรอง 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                        และกำรสื่อสำร   

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร
ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำยนรมิตร   
คุณโลกยะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร  
น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ  
ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ  และ 
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๑๕ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้ท ำ

ควำมเข้ำใจค ำรับรอง ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และ
กำรบริหำรจัดกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัว 
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

         

        

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.    อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสนอแนะนโยบำย กำรก ำกับ ดูแล กำรสนับสนุน  ส่งเสริม     

 วำงแผน และติดตำมผลกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้พัฒนำระบบงำนและ    
 กระบวนกำรพิจำรณำทำงด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและของส ำนักงำนเลขำธิ กำร   
 วุฒิสภำ 

๓)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนงำนและปฏิบัติตำมแนวนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ภำครัฐ 

๔)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผนหรือพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์และกำรเขียน  
 ชุดค ำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล 

๕)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ กำรให้บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศ กำรพัฒนำ   
 สื่อผสม ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรใช้เครื่องจักรประมวลผลและชุดค ำสั่งประมวลผล 

๖)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ รูปแบบ และมำตรฐำนกำรส ำรวจ กำรจัดเก็บ  
 กำรประมวลผลและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล 

๗)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร  ควบคุม  ดูแลและบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์  
 แม่ข่ำยระบบเครือข่ำย ระบบฐำนข้อมูลและโปรแกรมต่ำงๆ ของวุฒิสภำ ตลอดจน   
 พิจำรณำข้อก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๘)  ด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำกำรใช้เครื่องจักรประมวลผลให้กับสมำชิกวุฒิสภำและ 
 ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๙)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำน  
 อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๕  กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
๓) กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ 



๑๗ 
 

๔) กลุ่มงำนบรหิำรระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
๕) กลุ่มงำนบรกิำรระบบคอมพิวเตอร ์

๓.   พันธกิจ 

(ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย) 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

             บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๓๙  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
  



๑๘ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักกับเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกำรตำ่งประเทศ 

 ๒. ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

    ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ/  ผู้รับค ำรับรอง 
             รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ       

 นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
      ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกักำรต่ำงประเทศ         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง  ได้แก่  กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ 
นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
กำรต่ำงประเทศ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมค ำรับรอง 
ที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๒๐ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ          
ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนงำนกำรขอหนังสือเดินทำง และหนังสือน ำตรวจลงตรำ 

เข้ำประเทศ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศให้กับสมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร 
และข้ำรำชกำรของงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัคณะเดนิทำง
ของวุฒิสภำและคณะกรรมำธิกำร 

๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกต้อนรับคณะอำคันตุกะ และจัดงำนเลี้ยง
รับรองคณะแขกบุคคลส ำคัญของวุฒิสภำ ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ และ
คณะกรรมำธิกำร ซึ่งมำเยือนในฐำนะแขกของวุฒิสภำ หรือรัฐสภำไทย ตลอดจน
คณะกรรมำธิกำร 

๔) ด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรทูตของวุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๕) ด ำเนินกำรประสำนงำนกำรเยือนต่ำงประเทศและหรือกำรประชุมระหว่ำงประเทศ  

ของประธำนวุฒิสภำ  รองประธำนวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร  และข้ำรำชกำรระดับสูง 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๖) ด ำเนินกำรประสำนกำรเยือนของสมำชิกรัฐสภำต่ำงประเทศที่มำเยือนประเทศไทย 
๗) ด ำเนินกำรศึกษำ  วิเครำะห์  ติดตำม  ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกำ แปซิฟิกใต้  เอเชีย และแอฟริกำ เพ่ือบริกำรแก่สมำชิก
วุฒิสภำตลอดจนคณะกรรมำธิกำร 

๘) ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรสนทนำของประเทศต่ำงๆ ให้กับประธำนวุฒิสภำ 
รองประธำนวุฒิสภำ และคณะกรรมำธิกำร ในกำรรับรองคณะทูตำนุทูต  และบุคคล
ส ำคัญในกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ 

๙) ด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยประจ ำชำติไทย        
ในองค์กรรัฐสภำประเทศทั้ง ๓ หน่วย รวมทั้งประสำนงำนและเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยทั้ง ๓ หน่วย 
 
 



๒๒ 
 
          ๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรในกำรไปเยือนต่ำงประเทศ และกำรไปประชุมระหว่ำงประเทศอื่น  ๆ  
   ของประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำรและข้ำรำชกำรระดับสูง 
   ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       ๑๑) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
    ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๓ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑) กลุม่งำนบรหิำรทั่วไป 
๒) กลุม่งำนพิธีกำรทูต 
๓) กลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

๓.   พันธกิจ                   

กำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงประเทศแก่สมำชิกวุฒิสภำและบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำและบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๒๕  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 



๒๓ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

    ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ/  ผู้รับค ำรับรอง 
             รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ       

 นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
      ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกักำรต่ำงประเทศ 
        รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำร 
            ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
ของ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักภำษำต่ำงประเทศ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก  เป้ำหมำย  
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่



๒๔ 
 

ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบ 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงสำวแก้วเกศร์  ถำวรพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ
ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำน
ที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้
ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  จัดแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสำรรำชกำรภำษำต่ำงประเทศของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เอกสำรรัฐสภำ เอกสำรด้ำนควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือนโยบำยด้ำนต่ำงประเทศ เอกสำรที่ ได้รับกำร 
ร้องขอให้แปลจำกประธำนรัฐสภำ รองประธำนรัฐสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รองประธำนวุฒิสภำ ผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนคณะกรรมำธิกำร สมำชิกรัฐสภำ เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรและเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒) จัดกำรแปล  สรุปหรือเรียบเรียงเอกสำรเ พ่ือเผยแพร่กิจกรรมและเรื่ องน่ำรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิ กำรวุฒิสภำ 
เป็นส่วนรวม โดยเอกสำรที่จัดแปลปลอดจำกภำระด้ำนลิขสิทธิ์ 

๓) จัดกำรแปลเอกสำรส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำและเอกสำรเผยแพร่ทำงรำชกำร โดยควำมเห็นชอบของเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎรหรือเลขำธิกำรวุฒิสภำและเป็นผู้รักษำลิขสิทธิ์ของกำรแปลนั้น 

๔) จัดกำรแปลเอกสำรประวัติและรำยชื่อของสมำชิกรัฐสภำ คณะกรรมำธิกำร และอื่น  ๆ      
เป็นภำษำต่ำงประเทศ 

๕) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมหรือจัดหำล่ำมอำชีพในกรณีจ ำเป็นในกำรรับรองบุคคลส ำคัญ 
ชำวต่ำงประเทศหรือกำรประชุมให้กับประธำนรัฐสภำ รองประธำนรัฐสภำ ประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รองประธำนวุฒิสภำ 
ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนคณะกรรมำธิกำร สมำชิกรัฐสภำ เลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร และเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๖) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมในกำรเยือนหรือศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของสมำชิกรัฐสภำ  รวมทั้ง
ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 
 



๒๖ 
 

๗) ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ จำรีตประเพณีและอื่นๆ ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลำกรเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ในวงงำนรัฐสภำ 

๘) ส่งเสริมกำรศึกษำและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ           
ให้แก่บุคลำกรในวงงำนรัฐสภำ 

๙) ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะคุณสมบัติและค่ำตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติหน้ำที ่ใน
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ โดยเน้นในด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญภำษำต่ำงประเทศ 
เป็นหลัก นอกจำกนี้ควรจะเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในวงงำนรัฐสภำ 

            ๑๐)  ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

๒.  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนภำษำอังกฤษ 
๓) กลุ่มงำนภำษำฝรัง่เศส รัสเซยีและอติำลี 
๔) กลุ่มงำนภำษำจีนและภำษำอื่น 

๓.   พันธกิจ 

๑)  กำรปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมให้กับสมำชิกรัฐสภำ ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
     ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
๒)  แปลเอกสำรให้กับวุฒิสภำ  สภำผู้แทนรำษฎร ตลอดจนส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
     และส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
๓)  จัดท ำเอกสำรภำษำต่ำงประเทศเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับรัฐสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกรัฐสภำ  ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร และผู้ที่เกี่ยวข้องในงำนด้ำนนิติบัญญัติ 

๕.   ทรัพยำกร 

     บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๑๙  คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
 

 



๒๗ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักกับเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกำรพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

    ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ/  ผู้รับค ำรับรอง 
             รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ       

 นำงสำวสุพัตรำ  วรรณศริิกลุ  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรพิมพ ์         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกำรพิมพ์   
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
ของ นำงสำวสุพัตรำ  วรรณศิริกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรพิมพ์ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำงสำวสุพัตรำ  วรรณศิริกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรพิมพ์ 
และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงสำวสุพัตรำ  
วรรณศิริกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรพิมพ์ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๒๙ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุพัตรำ  วรรณศิริกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรพิมพ์ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ว่ำจะ
มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกำรพิมพ์ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.    อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำตำมข้อบังคับกำรประชุม 
๓)  ผลิตต้นฉบับเอกสำรกำรประชุมของวุฒิสภำ เอกสำรวิชำกำร  เอกสำรเผยแพร่ เอกสำร 

 ประกอบกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติ วำรสำร  รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภำษำไทย    
 และภำษำต่ำงประเทศ 

๔)  ให้ค ำปรึกษำและให้บริกำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ 
๕)  จัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เอกสำรวิชำกำร 

 วำรสำร เอกสำรเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุม สรุปผลงำนของวุฒิสภำ รำยงำนคณะกรรมำธิกำร 
  คณะต่ำง ๆ  รวมถึงคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำร 

๖)  ให้บริกำรส ำเนำสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องอัดส ำเนำระบบดิจิตอล และเครื่องถ่ำยเอกสำร 
๗)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเก็บสิ่งพิมพ์  เพ่ือรอกำรส่งมอบงำนพิมพ์ให้ผู้ขอใช้บริกำร  

 สิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลกำรขนย้ำย 
๘)  บ ำรุงรักษำเครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์กำรพิมพ์ 
๙)  จัดท ำสถิติและประเมินผลกำรพิมพ ์

             ๑๐)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
                     ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนบรรณำธิกำรและเทคโนโลยีกำรพิมพ์ 
๓) กลุ่มงำนกำรพิมพ์ 
๔) กลุ่มงำนบริกำรพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

 



๓๑ 
 

 

๓.   พันธกิจ 

ให้บริกำรด้ำนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แก่สมำชิกวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   
โดยมีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
-  กำรจัดพิมพ์เอกสำรส ำหรับกำรประชุมวุฒิสภำ 
-  จัดพิมพ์เอกสำรส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร 
-  จัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรสัมมนำของคณะกรรมำธิกำรและส ำนักงำน 
-  จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสำร 
-  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
-  ให้บริกำรอัดส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

- สมำชิกวุฒิสภำ 
- คณะกรรมำธิกำร 
- ส ำนักต่ำง ๆ ในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

     บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน  ๔๗  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักกับเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

    ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ/  ผู้รับค ำรับรอง 
             รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ       

 นำงปณัณิตำ  สทำ้นไตรภพ  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรหิำรงำนกลำง         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักบริหำรงำนกลำง  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
ของ นำงปัณณิตำ  สท้ำนไตรภพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำง ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำงปัณณิตำ  สท้ำนไตรภพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำน
กลำง และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงปัณณิตำ  
สท้ำนไตรภพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำง ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๓๔ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงปัณณิตำ  สท้ำนไตรภพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำง ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ว่ำจะ
มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และงำนบริหำรทั่วไปของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
     วุฒิสภำ 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทั่วไปแก่สมำชิกวุฒิสภำ และคณะกรรมำธิกำร รวมทั้ง

บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนของวุฒิสภำ 
๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  ข้ำรำชกำร  และลูกจ้ำงของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ กำรประเมินค่ำงำน  เพ่ือกำรก ำหนดจ ำนวน 

ระดับต ำแหน่ง และกำรจัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่รวมถึงกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือน ำเสนอ ก.ร. และรวมถึงกำรศึกษำ วิเครำะห์  
เพื่อจัดท ำโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำ  นิเทศ และเผยแพร่
วิทยำกำรเกี่ยวกับกำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
และรำยงำนกำรลงโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรไปยังคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร 
ฝ่ำยรัฐสภำ 

๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบ และพัฒนำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของสมำชิก
วุฒิสภำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ 
๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในด้ำนบุคคล สถำนที่ เอกสำร 

และกำรจัดระบบเครือข่ำยสื่อสำร รวมทั้งเทคโนโลยีในกำรรักษำควำมปลอดภัย 
ของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๙) ด ำเนินกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของประชำชน  ตลอดจน
กำรประสำนงำนเรื่องดังกล่ำว 

            ๑๐)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 
 



๓๖ 
 

๑๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำ ผู้ช ำนำญกำร นักวิชำกำร และเลขำนุกำร 
                 ประจ ำคณะกรรมำธิกำรสำมัญ  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ และผู้ปฏิบัติงำนให้สมำชกิวฒุสิภำ 

๑๒)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๕ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
๓) กลุ่มงำนทะเบียนประวัติและสถิติ 
๔) กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 
๕) กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย 

๓.   พันธกิจ 

สนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล อำคำรสถำนที่ งำนสำรบรรณ ให้แก่สมำชิกสภำ  
คณะกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนของสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ส ำนักงำน เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนของสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน  ๘๐   คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนักกับเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

            เลขำธิกำรวฒุิสภำ  ผู้รับค ำรับรอง   
    

 ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ  ผู้ท ำค ำรบัรอง          

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำร
ประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน ภำยในส ำนักกำรคลัง
และงบประมำณ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน ภำยในส ำนักกำรคลังและงบประมำณ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่
ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน ภำยในส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ให้เป็นไป
ตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๓๙ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ เลขำธิกำรวุฒิสภำได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองว่ำจะมุ่งมั่น

ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ข้ำพเจ้ำ เลขำธิกำรวุฒิสภำ เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) เสนอแนะนโยบำยในกำรตั้งและจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  กำรก ำหนดกรอบ

วงเงินและหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

๓) ด ำเนินกำรประสำนงำน ติดตำม ควบคุม วิเครำะห์  และประเมินผลกำรจัดท ำ
งบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของหน่วยงำนภำยในส ำนกังำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปตำมแผนงำนและโครงกำรที่ก ำหนดไว้ 

๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ  
และเงินกองทุนต่ำง ๆ  ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรบัญชีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรพัสดุของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรของสมำชิกวุฒิสภำ  

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับ ดูแล ยำนพำหนะ 
๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ

ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๗  กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนงบประมำณ 
๓) กลุ่มงำนกำรเงนิ 
๔) กลุ่มงำนบญัช ี
๕) กลุ่มงำนพัสด ุ

 



๔๑ 
 

๖) กลุ่มงำนสวัสดิกำร 
๗) กลุ่มงำนยำนพำหนะ 

๓.  พันธกิจ 

๑)  จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
      ให้สอดคล้องกับนโยบำย/แผนแม่บทของวุฒิสภำและแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน    
      เลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งบริหำรงบประมำณและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
      ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒)  ควบคุมก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรพัสดุ สวัสดิกำรและ  
     ยำนพำหนะโดยใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
๓)  มีรำยงำนทำงบัญชีแสดงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.  ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ         
และบุคคลภำยนอก 

๕.  ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน ๖๐ คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
  



๔๒ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนักกับเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

            เลขำธิกำรวฒุิสภำ  ผู้รับค ำรับรอง   
    

 ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  ผู้ท ำค ำรบัรอง         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน ภำยในส ำนักก ำกับ
และตรวจสอบ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ 
กลุ่มงำน ภำยในส ำนักก ำกับและตรวจสอบ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก  เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่
ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน ภำยในส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ให้เป็นไปตำม 
ค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๔๔ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ เลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองว่ำจะมุ่งมั่น

ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ข้ำพเจ้ำ เลขำธิกำรวุฒิสภำ เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  คณะกรรมกำรสรรหำ

ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติและคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน
ด ำเนินกำรด้ำนเลขำนุกำรให้กับคณะกรรมกำรสรรหำฯ ดังกล่ำว 

๓) ด ำเนินกำรด้ำนเลขำนุกำรให้กับ 
๓.๑) คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสนอรำยชื่อกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม    

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรตุลำกำรศำลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมกำรอัยกำร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอรำยชื่อบุคคลผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวต่อวุฒิสภำ   
 พิจำรณำ 

๓.๒)  คณะกรรมำธิกำร ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติและควำมประพฤติของบุคคล  
        ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือ   
        กฎหมำยอื่น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอันจ ำเป็น แล้วรำยงำนต่อ 
        วุฒิสภำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

๔) ด ำเนินกำรรับและตรวจสอบค ำร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจำกต ำแหน่ง ค ำร้องขอให้
บุคคลพ้นจำกต ำแหน่งหรือออกจำกต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญฯ  หรือกฎหมำยอื่น
ก ำหนด 

๕) ด ำเนินกำรรับและตรวจสอบค ำร้องขอให้ศำลฎีกำฯ ด ำเนินคดีอำญำกับกรรมกำร ป.ป.ช. 
พร้อมทั้ง ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำร้องดังกล่ำวด้วย  เพื่อด ำเนินกำร
ต่อไปตำมที่รัฐธรรมนูญฯ ก ำหนด 

๖) ด ำเนินกำรรับบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมกำร ป .ป.ช. พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในเบื้องต้นเกี่ยวกับส ำเนำเอกสำรประกอบที่ยื่นพร้อม
บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมกำร ป .ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบ 



๔๖ 
 

ควำมถูกต้อง และควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นแบบแสดงบัญชี  
แล้วจัดเก็บบัญชีดังกล่ำว 

๗) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์  และติดตำมรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลปกครอง คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบกำรสรรหำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
สรรหำและคณะกรรมำธิกำรตรวจสอบประวัติของบุคคลในองค์กรอิสระ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนสรรหำและแตง่ตัง้ 
๓) กลุ่มงำนถอดถอนและตรวจสอบ 
๔) กลุ่มงำนตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน 

๓.   พันธกิจ 

๑)   เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรให้คณะกรรมำกำรสรรหำบุคคลที่สมควรด ำรงต ำแหน่งในองค์กร  
           อิสระตำมรัฐธรรมนูญ 

๒)  เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรให้คณะกรรมำธิกำรเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติของบุคคล  
      ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่น 
๓)  เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ 

 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
๔)   เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมวุฒิสภำ 
๕)   รับและตรวจสอบค ำร้องกำรถอดถอนบุคคลออกจำกต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญและ 

 กฎหมำยก ำหนดออกจำกต ำแหน่ง 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งประกอบด้วย ประธำนศำลฎีกำ ประธำน 
ศำลปกครองสูงสุด ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ผู้น ำฝ่ำยค้ำน  
ให้สภำผู้แทนรำษฎร ประธำนองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ (บุคคลที่มีประชุมใหญ่ศำลฎีกำ
และที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดเลือก) และประชำชนที่เกี่ยวข้อง 

๕.   ทรัพยำกร 

     บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๓๑  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 



๔๗ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักกับเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกฎหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

    ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ/  ผู้รับค ำรับรอง 
             รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ       

   นำยทศพร  แยม้วงษ์  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกฎหมำย  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
ของ นำยทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำยทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย และตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักกฎหมำย ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๔๙ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำยทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้ค ำรับรองกับข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
รำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกฎหมำย 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยตำมควำม

ต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำ 
๓) ด ำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมำย

ด้ำนควำมมั่นคง กำรเมือง กำรบริหำร สังคม เศรษฐกิจ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม  เ พ่ือจัดท ำ เอกสำรประกอบกำร พิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติ   
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  และพระรำชก ำหนดที ่จะ เข้ำสู ่กำร
พิจำรณำให้แก่สมำชิกวุฒิสภำและคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ ได้แก่ เอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ และร่ำงพระรำชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ของวุฒิสภำในวำระที่หนึ่ง  เอกสำรประกอบกำร พิจำรณำพระรำชก ำหนด  เพื่อสมำชิก
วุฒิสภำใช้ศึกษำประกอบในกำรพิจำรณำลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระรำชก ำหนด  
เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบร่ำงพระรำชบัญญัติ  และร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่วุฒิสภำลงมติในวำระที่หนึ่ง รับไว้พิจำรณำกับร่ำงพระรำชบัญญัติ และ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำพิจำรณำ  
เสร็จแล้วเพ่ือสมำชิกวุฒิสภำใช้ประกอบในกำรพิจำรณำเพ่ือลงมติในวำระที่สองและ
วำระที่สำม พร้อมทั้งด ำเนินกำรจัดบรรยำยพิเศษเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระรำชก ำหนดฉบับที่มีควำมส ำคัญและ
เป็นที่สนใจของสังคมที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ  เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในด้ำนนิติบัญญัติของสมำชิกวุฒิสภำ 

๔) ด ำเนินกำรวินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอควำมเห็น และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับ
กฎหมำย และกฎหมำยล ำดับรองต่ำงๆ ให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงำนวุฒิสภำ 

๕) ด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำ ยกร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญำ  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 



๕๑ 
 

๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำมทั้งคดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีปกครอง และประสำนงำนกับ
พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินคดีควำมทั้งปวง 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระท ำ
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัยและกำรสอบสวนอื่น 

๗) ด ำเนินกำรศึกษำ ติดตำม รวบรวมและประมวลเหตุผล และเจตนำรมณ์ในกำรน ำเสนอ
และกำรพิจำรณำกฎหมำยที่วุฒิสภำต้องพิจำรณำตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  ในชั้น
กระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และ
วุฒิสภำ 

๘) ด ำเนินกำรติดต่อ ประสำนงำน และเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนรำชกำร และองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้องในกำรรับทรำบข้อมูล ควำมเคลื่อนไหว และประเมินสถำนกำรณ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับกำรพิจำรณำกฎหมำยที่วุฒิสภำต้องพิจำรณำตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๙) ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ และร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญในขั้นตอนต่ำง ๆ  ตั้งแต่ขั้นตอนกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
จนมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมำย 

             ๑๐)  ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และติดตำมผลกำรบังคับใช้ของกฎหมำยที่ได้รับควำมเห็นชอบ   
                    ของรัฐสภำและประกำศใช้บังคับ และรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุง  
                    แก้ไขหรือให้มีกฎหมำยใหม่ต่อไป 
             ๑๑) ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล ข้อเสนอแนะและให้บริกำรทำงกฎหมำย เพ่ือสนับสนุน 
    กำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติของสมำชิกรัฐสภำ สมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร 
   ของวุฒิสภำ ข้ำรำชกำร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนวุฒิสภำ 
             ๑๒) ด ำเนินกำรจัดวำงระบบสำรบัญกฎหมำย และกฎหมำยล ำดับรองต่ำง ๆ เพ่ือปรับปรุง 
           แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 
             ๑๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรกฎหมำยเพ่ือเผยแพร่ อำทิ หนังสือนิติบัญญัติ  
   บทควำมทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับกฎหมำย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมำยประจ ำปี  ข้อบังคับ   
   กำรประชุมของสภำ จุลสำรปริทรรศน์กฎหมำย และอื่นๆ 
               ๑๔)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
         มอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนกฎหมำย ๑ 
๓) กลุ่มงำนกฎหมำย ๒ 
๔) กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย 
 
 



๕๒ 
 

๓.   พันธกิจ 

๑) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระรำชก ำหนดที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ 
และคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ  เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบร่ำงพระรำชบัญญัติ            
และร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำพิจำรณำ
เสร็จแล้วเพ่ือสมำชิกวุฒิสภำใช้ประกอบในกำรพิจำรณำเพ่ือลงมติในวำระที่สองและ
วำระที่สำม 

๒) ด ำเนินกำรวินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอควำมเห็น และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับ
กฎหมำย และกฎหมำยล ำดับรองต่ำง ๆ ให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับวงงำนวุฒิสภำ ที่ เป็นลำยลักษณ์อักษร และ 
ทำงโทรศัพท์และช่องทำงอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ 

๓) ด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำ ยกร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญำ  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔) ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปสำระส ำคัญ ประวัติควำมเป็นมำ กระบวนกำรและขั้นตอนในกำร     
ตรำพระรำชบัญญัติของรัฐสภำ  

๕) ด ำเนินกำรจัดวำงระบบสำรบำญกฎหมำย และกฎหมำยล ำดับรองต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 

๖) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรกฎหมำยเพ่ือเผยแพร่ อำทิ รวมกฎหมำยประจ ำปี  
จุลนิติ และอื่นๆ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงำนวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๕๒  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 
 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 ๒. ส ำนักรำยงำนกำรประชมุและชวเลข 
 ๓. ส ำนักนโยบำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                        เลขำธิกำรวฒุิสภำ      

  นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ ผู้ท ำค ำรบัรอง 
                     รองเลขำธกิำรวฒุิสภำ   

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรของรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และหน่วยงำน
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ
รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก 
เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ 
ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ  และ
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้เป็น 
ไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๕๕ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง ตำมข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้ค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำย 
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

           นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้รับค ำรับรอง 
                รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ       

          นำยสมใบ  มูลจันท ี  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพฒันำทรัพยำกรบุคคล         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำร
ประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ ของ นำยสมใบ  
มูลจันที ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำยสมใบ  มูลจันที ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำ
ยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยสมใบ  มูลจันที
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๕๗ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำยสมใบ  มูลจันที ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ 
ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดนโยบำย แผนและแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร สร้ำงและ

พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและสัมมนำ รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม
สัมมนำของสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๓) ศึกษำ  วิเครำะห์ก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรของวุฒิสภำและ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔) ด ำเนินกำรส่งเสริม ประสำนงำนและวำงแผนพัฒนำฝึกอบรมและสัมมนำสมำชิก
วุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  รวมทั้งบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องในวงงำนวุฒิสภำ 

๕) จัดท ำเอกสำรวิชำกำร จุลสำร  คู่มือและสื่อเทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ            
เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่บุคลำกรของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

๖) จัดฝึกอบรม สัมมนำหรือบรรยำยพิเศษให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำร  และลูกจ้ำง
ของส ำนักงำน เลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงำนของวุฒิสภำ  
ตำมนโยบำยหรือแผนงำนที่ก ำหนด 

๗) จัดท ำแผนงบประมำณรวมทั้งกำรประสำนงำนจัดหำทุนและจัดตั้งทุนเพ่ือส่งเสริม  
สนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไปศึกษำดูงำน  และศึกษำต่อ 
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

๘) เสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยำบรรณให้แก่ข ้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 



๕๙ 
 

 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๔  กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ 
๓) กลุ่มงำนฝึกอบรมและสัมมนำ 
๔) กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.   พันธกิจ 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีศักยภำพในกำรรองรับภำรกิจของวุฒิสภำ และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน โดยมีภำรกิจ
หลักในกำรก ำหนดแนวทำง นโยบำย ระบบกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ  
ทิศทำงกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ศึกษำวิเครำะห์  
เพ่ือก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือใช้ในกำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  
จัดฝึกอบรมและสัมมนำ ผลิตสื่อกำรเรียน กำรสอน คู่มือ เอกสำรวิชำกำรเพ่ือใช้ในกำร
อบรมและสัมมนำ สนับสนุนกำรจัดสัมมนำและฝึกอบรมของสมำชิกวุฒิสภำ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรฝึกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำอื่น ๆ เช่น จัดสรรทุนกำรศึกษำ 
ทุนฝึกอบรม และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เสริมสร้ำงคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  อีกทั้งยังสร้ำงแนวทำง 
วำงระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรและพัฒนำคุณภำพชีวิต และสร้ำง
เสริมแรงจูงใจในงำน เพ่ือให้มีบุคลำกรที่ดีและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

-   สมำชิกวุฒิสภำ 
-   ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

     บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน  ๓๗  คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 
 

 

 



๖๐ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

               นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้รับค ำรับรอง 
                   รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ       

            นำยชำติชำย  เนื่องนิยม  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักรำยงำนกำรประชุม
และชวเลข ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำร
ประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยชำติชำย   
เนื่องนิยม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำยชำติชำย  เนื่องนิยม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุม
และชวเลข และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
นำยชำติชำย  เนื่องนิยม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ให้เป็นไปตำมค ำรับรอง 
ท่ีจัดท ำขึ้นนี้ 



๖๑ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำยชำติชำย  เนื่องนิยม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ได้ท ำควำมเข้ำใจ

ค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำร 
ให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) จดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ สมัยสำมัญทั่วไป สมัยสำมัญนิติบัญญัติและ    

สมัยวิสำมัญให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบและข้อบังคับกำรประชุมสภำ 
๓) จัดท ำบันทึกกำรประชุมวุฒิสภำ  เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงของที่ประชุมวุฒิสภำ  

เพื่อเผยแพร่และแจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๔) วิเครำะห์ ศึกษำ ค้นคว้ำ และให้บริกำรเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ รวมทั้ง

เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมไปยังหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
๕) จัดเก็บข้อมูลรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ พัฒนำและวำงระบบกำรจัดเก็บ กำรสืบค้น  

และกำรให้บริกำร 
๖) ติดตำมมติและกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิกวุฒิสภำในที่ประชุมวุฒิสภำและ

สรุปผลบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อปิดประกำศและเผยแพร่ 
๗) จัดท ำบันทึกสรุปเหตุกำรณ์ส ำคัญในที่ประชุมวุฒิสภำ เพื่อวิเครำะห์และประมวลส ำหรบั

ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภำ 
๘) จดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ   

คณะอนุกรรมำธิกำรและคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน 
๙) จดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม กำรสัมมนำและกำรเสวนำ 

             ๑๐)  จัดรวบรวมรำยงำนกำรประชุมต่ำง ๆ ส่งไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 
             ๑๑)  จัดเก็บข้อมูลของรำยงำนกำรประชุมเข้ำไว้ในฐำนข้อมูล 

        ๑๒)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
      ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๖ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒) กลุ่มรำยงำนกำรประชมุ 
๓) กลุ่มงำนชวเลข ๑ 
๔) กลุ่มงำนชวเลข ๒ 



๖๓ 
 

๕) กลุ่มงำนชวเลข ๓ 
๖) กลุ่มงำนชวเลข ๔ 

๓.   พันธกิจ 

๑)  จดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ บันทึกกำรประชุมวุฒิสภำสมัยสำมัญทั่วไป  
     สมัยสำมัญนิติบัญญัติและสมัยวิสำมัญ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ    
  กำรประชุมสภำ  
๒) จดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ  

คณะอนุกรรมำธิกำรและคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน   
๓) ติดตำมมติและกำรออกเสียงลงคะแนนของสมำชิกวุฒิสภำในที่ประชุมวุฒิสภำ    

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส่วนรำชกำรภำยนอก 

๕.   ทรัพยำกร 

 บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๗๓  คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

               นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้รับค ำรับรอง 
                   รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ   

        นำงสำวนตุยำ  ลิขติหตัถศิลป  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
           ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและแผน         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักนโยบำยและแผน 
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงสำวนุตยำ   
ลิขิตหัตถศิลป ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำงสำวนุตยำ  ลิขิตหัตถศิลป ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนและ
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ  นำงสำวนุตยำ  
ลิขิตหัตถศิลป ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๖๕ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงสำวนุตยำ  ลิขิตหัตถศิลป  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน ได้ท ำควำมเข้ำใจ 

ค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำร 
ให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส ำนักนโยบำยและแผน 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเสนอแนะและจัดท ำนโยบำยของวุฒิสภำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรเมือง นโยบำย
ของวุฒิสภำ ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ ประธำนกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ
และคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ รวมทั้งก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของวุฒิสภำ 
แผนแม่บทของวุฒิสภำ  แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว และแผนอื่น 
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณำกำร  

๓) ด ำเนินกำรเสนอแนะกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและก ำหนดดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ
เทคนิค วิธีกำรและองค์ควำมรู้ในกระบวนกำรจัดท ำนโยบำยบริหำรรำชกำร กำรจัดท ำ
แผนแม่บท แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติกำร  กำรแปลงนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ 

๕) ด ำเนินกำรส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ จัดท ำคู่มือ ระเบียบปฏิบัติและ
เอกสำรทำงวิชำกำร เกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร เพ่ือเผยแพร่ 
แก่ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๖) ด ำเนินกำรประสำน ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปตำมนโยบำยวุฒิสภำ  
แผนแม่บท แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติกำรของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๗) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลแผนงำน โครงกำร ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  เพื่อเสนอผู้บริหำรประกอบกำรวินิจฉัย
สั่งกำร 

 
 



๖๗ 
 

๘) ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนงำน โครงกำร  ระบบกำรประเมินผลแผนงำน โครงกำร  ที่เหมำะสมกับ
ระบบงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  รวมทั้งปรับปรุงและ
ประเมินตัวชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน  โครงกำร 

๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
๓) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
๔) กลุ่มงำนตดิตำมและประเมนิผล 

๓.   พันธกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำในกำรด ำเนินกำรด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน  
ขององค์กรให้มีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๓๕  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ 
 ๒. ส ำนักวชิำกำร 
 ๓. ส ำนักกำรประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                       เลขำธิกำรวฒุิสภำ   

  นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
                     รองเลขำธกิำรวฒุิสภำ   

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรของรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และหน่วยงำน
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงสำวสุภำงค์จิตต   
ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  
รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๗๐ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง  

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี 
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ 
ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

            นำงสำวสุภำงค์จติต  ไตรเพทพิสัย  ผู้รับค ำรับรอง 
                     รองเลขำธกิำรวฒุิสภำ     

        นำงนวนันท ์ เนตธินำกลู  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ  
นำงนวนันท์  เนติธนำกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำงนวนันท์  เนติธนำกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำน
วุฒิสภำ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
นำงนวนันท์  เนติธนำกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๗๒ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงนวนันท์  เนติธนำกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ได้ท ำควำมเข้ำใจ 

ค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำร 
ให้ เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนเลขำนุกำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำน    

 วุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ 
๓)  เสนอควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของประธำนวุฒิสภำในกำรก ำหนดนโยบำย   

 กำรประสำนนโยบำย รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของประธำน 
 วุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ 

๔)  ประสำนงำนกับคณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร หน่วยงำนองค์กรและสถำบันต่ำง ๆ  
 ทั้งภำครัฐและเอกชน  เพ่ือให้รำชกำรของวุฒิสภำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕)  วิเครำะห์และเสนอควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของประธำนวุฒิสภำ 
 และรองประธำนวุฒิสภำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 

๖)  ค้นคว้ำทำงวิชำกำรและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และควำม    
 มั่นคงทั้งในและต่ำงประเทศ 

๗)  ด ำเนินกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชำชน  และวิเครำะห์สรุป   
 ควำมเห็นก่อนน ำเสนอประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ 

๘)  จัดวำงและพัฒนำระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์หรือร้องเรยีน 
 ของประชำชน 

๙)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี และงำนพิธีกำรของประธำนวุฒิสภำ  และรองประธำน 
 วุฒิสภำ 

             ๑๐)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรุปและเผยแพร่ผลงำนของประธำนวุฒิสภำ และรองประธำน    
    วุฒิสภำ 
             ๑๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนเลขำนุกำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
     คณะกรรมกำรตำมที่ประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำมอบหมำย 
             ๑๒)   ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำมอบหมำย 
             ๑๓)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
     ที่ได้รับมอบหมำย 



๗๔ 
 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๖ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนประธำนวุฒิสภำ 
๓) กลุ่มงำนรองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
๔) กลุ่มงำนรองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง 
๕) กลุ่มงำนนโยบำยและขอ้มูล 
๖) กลุ่มงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

๓.   พันธกิจ 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนเลขำนุกำรและวิชำกำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ และด ำเนินกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์หรือ  
เรื่องร้องเรียนของประชำชนที่มีต่อประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ  สมำชิกวุฒิสภำ  คณะกรรมำธิกำร  ส่วนรำชกำร  
ภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ส่วนรำชกำรภำยนอก  ประชำชน 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๔๙  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

            นำงสำวสุภำงค์จติต  ไตรเพทพิสัย  ผู้รับค ำรับรอง 
                     รองเลขำธกิำรวฒุิสภำ  

      

       นำงสำวชลธิชำ  มีแสง  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
           ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวิชำกำร         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักวิชำกำร ตำมตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ  
นำงสำวชลธิชำ  มีแสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำงสำวชลธิชำ  มีแสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงสำวชลธิชำ  มีแสง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิชำกำร ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๗๖ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำงสำวชลธิชำ  มีแสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักวิชำกำร 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

กำรเมืองกำรปกครอง และควำมมั่นคง 
๓) ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลและข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของสมำชิก

วุฒิสภำ ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  และบุคคลที่เกี ่ยวข้อง 
ในวงงำนวุฒิสภำ รวมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

๔) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์  จัดหำ รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท รวมทั้ง
กำรจัดดัชนีหมวดหมู่ และจัดฐำนข้อมูลต่ำงๆ ไว้เ พ่ือบริกำรอ้ำงอิงและค้นคว้ำ 
ทำงวิชำกำรให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในวงงำนของวุฒิสภำ และประชำชนทั่วไป 

๕) ด ำเนินกำรรวบรวม จัดเก็บ  รักษำวัตถุหรือเอกสำรที่มีค่ำทำงประวัติศำสตร์ 
เพื่อประโยชน์ ทำงกำรศึกษำ รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมำจำกภำยในและต่ำงประเทศ 

๖) ติดตำมและประมวลผลงำนในด้ำนกำรกลั่นกรองกฎหมำยตำมที่ที่ประชุมวุฒิสภำ 
ได้มีมติ ควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมทั้งประเมินผลสภำวะแวดล้อมภำยใน
และภำยนอก เพ่ือน ำเสนอต่อกำรด ำเนินงำนของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนวิจัยและข้อมูล 
๓) กลุ่มงำนห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์ 
๔) กลุ่มงำนตดิตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ 

 



๗๘ 
 

๓.   พันธกิจ 

กำรให้บริกำร สนับสนุน และรองรับภำรกิจตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกวุฒิสภำ
และคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้  

 ๑)  ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม  
      กำรเมืองกำรปกครองและควำมมั่นคง 
 ๒)  ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลและข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ จัดหำ รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรจัดดัชนี 
 ๔)  ด ำเนินกำรรวบรวม จัดเก็บ รักษำวัตถุหรือเอกสำรที่มีค่ำทำงประวัติศำสตร์เพ่ือประโยชน์  
   ทำงกำรศึกษำ 
 ๕)  ติดตำมประมวลผลงำนในด้ำนกำรกลั่นกรองกฎหมำย รวมทั้งประเมินผลสภำวะ    
   แวดล้อมภำยในและภำยนอก เพ่ือน ำเสนอต่อกำรด ำเนินงำนของวุฒิสภำและส ำนักงำน   
   เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๖)  กำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรเพ่ือรองรับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำตลอดจน 
 กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

     สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

     บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน  ๓๔  คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

            นำงสำวสุภำงค์จติต  ไตรเพทพิสัย  ผู้รับค ำรับรอง 
                     รองเลขำธกิำรวฒุิสภำ      

       ร.ต.อ.หญิง วริัญญำ  ประสพสุข  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกำรประชุม  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุภำงค์จิตต  ไตรเพทพิสัย รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ  
ร.ต.อ.หญิง วิรัญญำ  ประสพสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญำ  ประสพสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
กำรประชุม และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
ร.ต.อ.หญิง วิรัญญำ  ประสพสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๘๐ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญำ  ประสพสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ 
ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกำรประชุม 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับด้ำนงำนเลขำนุกำรของที่ประชุมวุฒิสภำ 
๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนกำรณ์ และเปรียบเทียบ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระรำชก ำหนด 
ที่วุฒิสภำต้องพิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญและข้อบังคับกำรประชุม 

๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำงญัตติ และค ำแปรญัตติให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ รวมทั้งวิเครำะห์ และ
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อประธำนวุฒิสภำ 

๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำงกระทู้ถำม ให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ รวมทั้งวิเครำะห์และตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อประธำนวุฒิสภำ 

๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือก แต่งตั้ง ให้ค ำแนะน ำหรือให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งตลอดจนกำรถอดถอนที่ต้องด ำเนินกำรในที่ประชุมวุฒิสภำ ตำมที่รัฐธรรมนูญ
ก ำหนด 

๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนัดประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ 
๘) ด ำเนินกำรจัดท ำขั้นตอน แนวทำง และวิธีกำรด ำเนินกำรประชุมวุฒิสภำ 
๙) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงมติของที่ประชุมวุฒิสภำ และยืนยันมติของที่ประชุมวุฒิสภำ

ไปยังส่วนรำชกำร หน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
            ๑๐)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๕ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนญตัต ิ
๓) กลุ่มงำนกระทู้ถำม 
๔) กลุ่มงำนพระรำชบญัญตั ิ
๕) กลุ่มงำนระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ 



๘๒ 
 

๓.   พันธกิจ 

กำรให้บริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชุมวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 
๑. จัดกำรประชุมวุฒิสภำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำน 

                   ของวุฒิสภำ 
๒. เสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกำรประชุมต่อสำธำรณะ 
๓. ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประชุมวุฒิสภำที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยควำมรับผิดชอบ    
    และเชื่อถือได้ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ  หน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน  ๔๐  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 
 ๒. ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
 ๓. ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                       เลขำธิกำรวฒุิสภำ  

  นำยสุรตัน ์ หวังต่อลำภ  ผู้ท ำค ำรบัรอง 
                     รองเลขำธกิำรวฒุิสภำ   

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรของรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และหน่วยงำน
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ  
รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ  
นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่
ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้เป็นไปตำมค ำรับรอง 
ที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๘๕ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้ค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำย 
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

               นำยสรุัตน์  หวังต่อลำภ  ผู้รับค ำรับรอง 
                 รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ  

      

          นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ    ผู้ท ำค ำรับรอง 
                  รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
                   รักษำรำชกำรแทน 
           ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกักรรมำธิกำร ๑         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกรรมำธิกำร ๑  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ  
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 
และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 



๘๗ 
 

และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ  
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๕.  ข้ำพเจ้ำ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ได้ท ำควำมเข้ำใจ
ค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำร 
ให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

          

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำร และ 

คณะอนุกรรมำธิกำร ด้ำนเศรษฐกิจ กำรคลัง วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยำกร และ
สิ่งแวดล้อม 

๓) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้ำนวิชำกำร
และกฎหมำยเพ่ือประกอบเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรหรือคณะ 
อนุกรรมำธิกำร 

๔) ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำในกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับ        
กำรประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับกำรประชุมของวุฒิสภำ และกฎหมำยในกำรประชุม
คณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

๕) ด ำเนินกำรค้นคว้ำและจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร เปรียบเทียบกฎหมำยเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบ กำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

๖) ด ำเนินกำรจัดท ำ รวบรวมค ำแปรญัตติร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับกำรประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำร
ด ำเนินกำรศึกษำหรือสอบสวนในเรื่องต่ำงๆ ของสมำชิกวุฒิสภำ 

๗) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรที่พิจำรณำเสร็จแล้ ว 
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 



๘๙ 
 
 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒)  กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอำ้งอิงในกำรประชุมกรรมำธกิำร 
๓)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ 
๔)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม 
๕)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรเงนิ กำรคลงั กำรธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
๖)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน 
๗)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
๘)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
๙)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

             ๑๐)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ๑ 
             ๑๑)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ๒ 

๓.   พันธกิจ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ มีภำรกิจหลัก คือ กำรให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนเลขำนุกำรและ
ธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร  ด้ำนเศรษฐกิจ กำรคลัง 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมและด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ   
และเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ กรรมำธิกำรและประชำชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๙๔  คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

               นำยสรุัตน์  หวังต่อลำภ  ผู้รับค ำรับรอง 
                 รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ    

          นำยดิเรก  จันทร์อินทร์   ผู้ท ำค ำรับรอง 
           ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกักรรมำธิกำร ๒         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกรรมำธิกำร ๒  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยดิเรก  
จันทร์อินทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ นำยดิเรก  จันทร์อินทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยดิเรก  จันทร์อินทร์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๙๑ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำยดิเรก  จันทร์อินทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ 
ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับงำนเลขำนุกำรและธุ รกำรทั่ ว ไปของคณะกรรมำธิกำร                    

และคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนควำมมั่นคง  กำรเมืองและกำรปกครอง และองค์กรอิสระ 
๓) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้ำนวิชำกำร 

และกฎหมำยเพ่ือประกอบเรื่องเข้ ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรหรือคณะ 
อนุกรรมำธิกำร 

๔) ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำในกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับ            
กำรประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่อง
ต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญข้อบังคับกำรประชุมของวุฒิสภำ   และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร และคณะอนุกรรมำธิกำร 

๕) ด ำเนินกำรค้นคว้ำและจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร  เปรียบเทียบกฎหมำยเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

๖) ด ำเนินกำรจัดท ำ รวบรวมค ำแปรญัตติร่ำงพระรำชบัญญัติ  ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำร
ด ำเนินกำรศึกษำหรือสอบสวนในเรื่องต่ำงๆ ของสมำชิกวุฒิสภำ 

๗) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรที่พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒)   กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงองิในกำรประชุมกรรมำธิกำร 
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๓)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ 
๔)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรทหำร 
๕)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง 
๖)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ  ตรวจสอบเรื่องกำรทุจรติ และเสรมิสร้ำงธรรมำภบิำล 
๗)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมสี่วนรว่มของประชำชน 
๘)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรยุตธิรรมและกำรต ำรวจ 
๙)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกจิกำรองค์กรตำมรัฐธรรมนญูและตดิตำมกำรบริหำร    

 งบประมำณ 
             ๑๐)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ๓ 
             ๑๑)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ๔ 

๓.   พันธกิจ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ มีภำรกิจหลัก คือ กำรให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนเลขำนุกำรและ
ธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนควำมมั่นคง กำรเมืองและ
กำรปกครอง และองค์กรอิสระ และด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนกำรของวุฒิสภำในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ กรรมำธิกำรและประชำชนทั่วไป 

๖.   ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๙๑  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

               นำยสรุัตน์  หวังต่อลำภ  ผู้รับค ำรับรอง 
                 รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ  

      

          นำยต้นพงศ์  ตัง้เตมิทอง     ผู้ท ำค ำรับรอง 
           ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกักรรมำธิกำร ๓         

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๑     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักกรรมำธิกำร ๓  
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยต้นพงศ์   
ตั้งเติมทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ นำยต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ และตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๙๕ 
 
๕.  ข้ำพเจ้ำ นำยต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับรองเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ 
ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว            
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและ 

คณะอนุกรรมำธิกำร  ด้ำนสังคมและกิจกำรวุฒิสภำ 
๓) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง  และข้อเสนอแนะด้ำนวิชำกำร 

และกฎหมำย เพ่ือประกอบเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรหรือ                   
คณะอนุกรรมำธิกำร 

๔) ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำ               
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ร่ำงข้อบังคับกำรประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือ
สอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับกำรประชุมของวุฒิสภำ และกฎหมำย
ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

๕) ด ำเนินกำรค้นคว้ำและจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร  เปรียบเทียบกฎหมำยเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

๖) ด ำเนินกำรจัดท ำ รวบรวมค ำแปรญัตติร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับกำรประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำร
ด ำเนินกำรศึกษำหรือสอบสวนในเรื่องต่ำงๆ ของสมำชิกวุฒิสภำ 

๗) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรที่พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๑๓ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒)  กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอำ้งอิงในกำรประชุมกรรมำธกิำร 
๓)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำ 
๔)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว 
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๕)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำนและสวัสดกิำรสงัคม 
๖)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ 
๗)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสขุ 
๘)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคมและกิจกำรเด็ก  เยำวชน  สตรี  ผู้สูงอำยุ           

 คนพิกำร และผูด้้อยโอกำส 
๙)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรศำสนำ  คุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะและวฒันธรรม 

             ๑๐)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรสิทธมินุษยชน  สิทธิเสรีภำพ และกำรคุม้ครองผู้บรโิภค 
             ๑๑)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวฒุิสภำ 
             ๑๒)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ๕ 
             ๑๓)   กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ๖ 

๓.   พันธกิจ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ มีภำรกิจหลัก คือ กำรให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนเลขำนุกำรและ
ธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนสังคมและกิจกำร
วุฒิสภำ และด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำ 
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ  
เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

 สมำชิกวุฒิสภำ กรรมำธิกำรและประชำชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยำกร 

 บุคลำกร (ข้ำรำชกำร)  จ ำนวน  ๑๒๒  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
ของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                 เลขำธกิำรวฒุิสภำ     

  นำยพงศ์กติติ ์ อรุณภักดีสกลุ ผู้ท ำค ำรบัรอง 
             ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง  
                    และกำรบรหิำรจดักำร  

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงำน 
ที่ผู้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองเสนอเพ่ือขอรับกำรประเมิน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย น้ ำหนัก ค ำอธิบำย และ
นิยำมระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  
ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับค ำอธิบำย
และนิยำมระดับคะแนนของตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่ง 
ที่ปรึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำร
จัดกำร ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 



๑๐๐ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร

ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองโดยละเอียด และให้ค ำมั่นขอท ำค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและสำธำรณชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
ของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                 เลขำธกิำรวฒุิสภำ     

  นำงวัชร ี สินธวำนวุัฒน์ ผู้ท ำค ำรบัรอง 
             ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิตบิัญญตัิ  

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงำน 
ที่ผู้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองเสนอเพ่ือขอรับกำรประเมิน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย น้ ำหนัก ค ำอธิบำย และ
นิยำมระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงวัชรี  สินธวำนุวัฒน์  
ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับค ำอธิบำยและนิยำมระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงวัชรี  สินธวำนุวัฒน์
ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๑๐๒ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงวัชรี  สินธวำนุวัฒน์ ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

โดยละเอียด และให้ค ำมั่นขอท ำค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิด 
ผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำและสำธำรณชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
ของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                 เลขำธกิำรวฒุิสภำ     

  นำยพีระพจน ์ รตันมำล ี ผู้ท ำค ำรบัรอง 
             ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิตบิัญญตัิ  

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงำน 
ที่ผู้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองเสนอเพ่ือขอรับกำรประเมิน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย น้ ำหนัก ค ำอธิบำย และ
นิยำมระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยพีระพจน์  รัตนมำลี  
ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับค ำอธิบำยและนิยำมระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยพีระพจน์  
รัตนมำลี ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๑๐๔ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยพีระพจน์  รัตนมำลี ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

โดยละเอียด และให้ค ำมั่นขอท ำค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิด 
ผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำและสำธำรณชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
ของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                 เลขำธกิำรวฒุิสภำ     

  นำงสำวนิภำวรรณ  ศิรบิ ำรงุสุข ผู้ท ำค ำรบัรอง 
             ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิตบิัญญตัิ  

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงำน 
ที่ผู้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองเสนอเพ่ือขอรับกำรประเมิน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย น้ ำหนัก ค ำอธิบำย และ
นิยำมระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงสำวนิภำวรรณ  ศิริบ ำรุงสุข 
ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับค ำอธิบำยและนิยำมระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงสำวนิภำวรรณ  
ศริิบ ำรุงสุข ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๑๐๖ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวนิภำวรรณ  ศิริบ ำรุงสุข ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้ท ำควำมเข้ำใจ 

ค ำรับรองโดยละเอียด และให้ค ำมั่นขอท ำค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำร 
ให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำและสำธำรณชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
ของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                 เลขำธกิำรวฒุิสภำ     

  นำยคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ผู้ท ำค ำรบัรอง 
             ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิตบิัญญตัิ  

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและพันธกิจ ชื่อเรื่องของผลงำน 
ที่ผู้ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองเสนอเพ่ือขอรับกำรประเมิน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย น้ ำหนัก ค ำอธิบำย และ
นิยำมระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยคณวัฒน์  วงศ์แก้ว  
ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับค ำอธิบำยและนิยำมระดับคะแนน
ของตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ 
และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำยคณวัฒน์  
วงศ์แก้ว ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๑๐๘ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำยคณวัฒน์  วงศ์แก้ว ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

โดยละเอียด และให้ค ำมั่นขอท ำค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผล
งำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำและสำธำรณชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

  นำยนัฑ  ผำสุข ผู้รับค ำรับรอง 
                 เลขำธกิำรวฒุิสภำ     

  นำงวัลลภำ  อินตำพวง ผู้ท ำค ำรบัรอง 
             ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน  

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑   
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ 
ท้ำยค ำรับรองนี้  

 ๔. ข้ำพเจ้ำ นำยนัฑ  ผำสุข เลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงวัลลภำ  อินตำพวง 
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ นำงวัลลภำ  อินตำพวง ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน และตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพ้ืนฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำ
ยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงวัลลภำ  อินตำพวง 
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 



๑๑๐ 
 
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงวัลลภำ  อินตำพวง ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง 

ตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับเลขำธิกำรวุฒิสภำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี 
ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ 
ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว           
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.  อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

๑)  ก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำง ภำรกิจ ขอบเขต และแผนกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
           เป้ำหมำย ภำรกิจ และนโยบำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒)  ตรวจสอบส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรเงิน  
           และบัญชี เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรปฏิบัติตำมระบบ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
           กำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริง ซึ่ งรวมถึงประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ     
       ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุงที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้แก่เลขำธิกำรวุฒิสภำ    
       ทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำร 

๔) ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ 
กำรปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมกำรสั่งกำรของเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕) ประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงำนอื่น หรือคณะกรรมกำร  
        ที่เกี่ยวข้อง 

๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.  พันธกิจ 

๑)  ตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่ อมั่นในด้ำนกำรเงิน  
     กำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้ค ำปรึกษำ ตลอดจน 
   พัฒนำระบบตรวจสอบภำยใน เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี   
   ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมช ำนำญในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่มีอยู่ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 

๓.  ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.  ทรัพยำกร 

บุคลำกร (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน ๗ คน   (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 



 
 
 
 

 
 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓

๑.     ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ (๕๕)ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ (น  าหนัก ๖๐) ๒.   ร้อยละความส าเร็จของการสง่เสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสร้อยละความส าเร็จของการสง่เสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๑.๑   ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผ่นพัฒนา Digital Parliamentระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับการประชุมวฒิุสภา (น  าหนัก ๑๒) (ส านักการประชุม ผู้รายงาน) ของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา  (น  าหนัก ๑๕) (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้รายงาน)
๑.๒   ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผ่นพัฒนา Digital Parliamentระดับความส าเร็จของการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลวชิาการและกฎหมายของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา (น  าหนัก ๑๖) ๓.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (๕)ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น  าหนัก ๕) (ส านักนโยบายและแผน ผู้รายงาน)

(ส านักวชิาการ ผู้รายงาน) 

๑.๓   ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผ่นพัฒนา Digital Parliamentระดับความส าเร็จการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือมุง่สู ่Digital Parliament (น  าหนัก ๑๒) 

 (ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ผู้รายงาน) 
๑.๓.๑ ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมการโอนย้ายระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 

และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา (น  าหนัก ๙) 
๑.๓.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจทัิล (Digital Skill) ของขา้ราชการสังกดัรัฐสภาเพือ่ขบัเคล่ือนไปสู่รัฐสภาดิจทัิล (น  าหนัก ๕)

๑.๔   ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการท างานระดับความส าเร็จของการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา

(ส านักการต่างประเทศ ผู้รายงาน ) (น  าหนัก ๑๐) 
๑.๔.๑   ระดับความส าเร็จของการบูรณาการแผนงาน/โครงการระดับความส าเร็จของการขบัเคล่ือนระบบงานและแผนบูรณาการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา (น  าหนัก ๓)
๑.๔.๒   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานขอ้มูลด้านประชาคมอาเซียนระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา (น  าหนัก ๓)
๑.๔.๓   ระดับความส าเร็จของการท างานด้านประชาคมอาเซียนระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือขา่ยด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา (น  าหนัก ๔)

๑.๕   ร้อยละของการรับรู้ภาพลกัษณ์ของประชาชนต่อการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
(น  าหนัก ๑๐) (ส านักประชาสมัพันธ์ ผู้รายงาน)

๕.  ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
    ของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (น  าหนัก ๑๐) (ส านักบริหารงานกลาง ผู้รายงาน)
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ข้อมูล ณ วนัที่ 29 ตุลาคม 2561

มติิที่ ๓ มติิด้านประสทิธภิาพของการปฏิบัติราชการ (๑๐)

มติิที่ ๔ มติิด้านการพัฒนาองค์กร (๑๐)

 กรอบตัวชี วดัการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติิที่ ๒ มติิด้านคุณภาพการใหบ้ริการ (๒๐)มติิที่ ๑ มติิด้านประสทิธผิลการปฏิบัติราชการ (๖๐)

๔.  ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร  
     (น  าหนัก ๑๐) (ส านักนโยบายและแผน ผู้รายงาน)

มิติท่ี ๔
น ้ำหนักร้อยละ ๑๐

มิติท่ี ๓ 
น ้ำหนักร้อยละ ๑๐

มิติท่ี ๒ 
น ้ำหนักร้อยละ ๒๐

มิติท่ี ๑ 
น ้ำหนักร้อยละ ๖๐



๑๑๔ 
 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

มิติที่  ๑  :  มิติด้านประสทิธิผลการปฏิบัติราชการ
ราชการ 

น ้าหนักร้อยละ  ๖๐     

 

กรอบตัวชี วัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน  :  ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการวัดจากระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดของผลผลิต ( Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 
 -  ผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

 

 

      ตัวชี วัดที่  ๑  ระดับความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  

   น ้าหนักร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก ส้านักการประชุม  (ผู้รายงาน)  
ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
ส านักก ากับและตรวจสอบ ส านักกฎหมาย   

หน่วยงานสนับสนนุ  - 
 
 
 
 
 
 
 

ค้าอธิบาย 

ตัวชี วัดที ่ ๑.๑  ระดับความส้าเร็จในการเตรียมความพร้อมการด้าเนินการจัดท้าร่างข้อบังคับ 
    การประชุมวุฒิสภา  

          น ้าหนักร้อยละ  ๑๒ 
 



๑๑๕ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐  โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่า “สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา  เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด  การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม การเสนอ             
และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย          
การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความ
เรียบร้อย และการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการ
อื่นเพื่อด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ…” นั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ของวุฒิสภา สนับสนุนการด าเนินการด้านการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งในการด าเนินการ
สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติดังกล่าวส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องด าเนินการศึกษาและพิจารณารัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งฉบับ ว่ามีบทบัญญัติใดบ้างท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการด าเนินการตามภารกิจอื่นของวุฒิสภา โดยเฉพาะบทบัญญัติ        
ในหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ  และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สามารถปฏิบัติหน้าทีฝ่่ายเลขานุการของวุฒิสภาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๑๒๘ ซึ่งวุฒิสภาจะมีอ านาจในการตราข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่  ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมี
หน้าที่ในการจัดเตรียมร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาน าไปพิจารณาตราเป็นข้อบังคับ          
การประชุมต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  จัดท าแผนการด าเนินการยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... เพื่อเตรียมการรองรับ      
การประชุมวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพื่อพิจารณาเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ  

 ศึกษา วิเคราะหร์ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ           
การยกร่างข้อบังคับการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. .... ใหส้อดคล้องและถูกต้องตามรัฐธรรมนญู 
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

๓  ยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... และน าร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....           
ไปรับฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาที่เกี่ยวข้อง 

 ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิภาทีป่รับปรุงแก้ไข โดยน าความคิดเหน็จากการรับฟังความคิดเห็น 
จากหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทีเ่กี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

๕  เสนอรายงานผลการด าเนินงานและร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ต่อผู้บังคับบัญชา       
ตามล าดับช้ัน 
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เงื่อนไข 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... 

 



๑๑๖ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก ส้านักวิชาการ (ผู้รายงาน)  
  ส านักการประชุม  ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ส านักกฎหมาย                 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ส านักนโยบายและแผน   
หน่วยงานสนับสนนุ  - 

ค้าอธิบาย : 
 ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรและสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานฯ ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔       
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament เพื่อขับเคลื่อนส านักงาน       
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
สถาบันนิติบัญญัติให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” ส้าหรับส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา      
ที่มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของวุฒิสภา และสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันนิติบัญญัติให้มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลเช่นเดียวกัน ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานฯ ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ เพื่อส่งเสริม       และพัฒนา
งานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภาและยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
การสื่อสารให้ก้าวหน้าทันสมัย โดยมีวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ”  

 ทั้งนี้ ทั้งสองส่วนราชการมีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
โดยการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายของทั้งสองส่วนราชการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายตามภารกิจ
งาน มีการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าด้วยกันให้ครอบคลุม ครบถ้วน และทันสมัยตามกระบวนการ
นิติบัญญัติ ทั้งภายในส่วนราชการและระหว่างทั้งสองส่วนราชการ 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ก าหนดแนวทาง      
การบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของทั้งสองส านักงานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
ด้านนิติบัญญัติที่ถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อให้มี
การบูรณาการ เช่ือมโยงข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว  
 ๒. การบูรณาการฐานข้อมูล การเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ ควรก าหนดแผนการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยใช้ระยะเวลา
การด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยมีแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ          
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

 

ตัวชี วัดที ่๑.๒    ระดับความส้าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมลูวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ        
  สังกัดรัฐสภา 

น ้าหนักร้อยละ  ๑๖ 
 



๑๑๗ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
  ๑) การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อจะน ามาบูรณาการหรือเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
  ๒) ก าหนดแนวทาง วิธีการ กระบวนการขับเคลื่อนในการรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ๓) มีการจัดท าคู่มือการน าเข้าข้อมูลส าหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อให้การน าเข้าข้อมูลมีรูปแบบ
แนวทางที่สอดคล้องกัน และมีคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายส าหรับสมาชิกรัฐสภา และผู้รับบริการอื่น ๆ      
(บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจ) สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  ๔) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการของแต่ละปีงบประมาณได้อย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนดผลผลิต 
ผลลัพธ์ของแต่ละปีงบประมาณตามแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละ
ปีงบประมาณโดยเป้าหมายสุดท้าย คือ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ             
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

แผนภาพแสดง Roadmap 
การจัดท้าฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไข 

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อด าเนินการ 
บูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. ต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านนโยบายและแผน งบประมาณ เทคโนโลยีและการสื่อสาร และบุคลากร 
 ๓. ข้อมูลที่น าเข้าสู่ฐานข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ไดร้ับอนุญาตให้เผยแพร่จากหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ



๑๑๙ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

การด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ตามแผนบูรณาการข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕       
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ไว้ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
๑. รวบรวมข้อมลูและบูรณาการ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 
๒. จัดท าแผนบรูณาการข้อมลู 
วิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
๓. จัดท าแผนปฏิบตัิการบรูณาการ     
ด้านวิชาการและกฎหมายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และฐานข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็น       
ต่อการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัต ิ
๒. แผนบูรณาการข้อมลูวิชาการและ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
๓. แผนปฏิบัติการบรูณาการข้อมูล
วิชาการและกฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลและบูรณาการฐานข้อมูล
วิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนนุ
กระบวนการนติิบัญญัต ิ

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรลุตามเป้าหมาย และมีผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่
ก าหนดไว้ จึงก าหนดแผนงานการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายไว้ ดังนี้ 
 ๑. นิยาม/ขอบเขตของข้อมูลของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (สผ./สว.) 
  ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย หมายถึง แหล่งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งมีการจัดเก็บเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ บุคคลในวงงานรัฐสภา ส่วนราชการ และประชาชนท่ัวไป 
  กระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการจัดท ากฎหมาย เริ่มตั้งแต่
การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
  ข้อมูลวิชาการและกฎหมาย หมายถึง สารสนเทศที่น าเสนอประเด็นทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบตาม       
หลักวิชาการ และสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
 ๒. ขอบเขตข้อมูลที่จะน้าเข้าฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่  
  ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๑๒๐ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
เง่ือนไข 
 ๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. ต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านนโยบายและแผน งบประมาณ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และบุคลากร 
 ๓. ข้อมูลที่น าเข้าสู่ฐานข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
 ๔. รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ            
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบผลการด าเนินการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาให้  การด าเนินการมีประสิทธิภาพ          
มากยิ่งข้ึน 
 ๕. รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ             
เพื่อรับทราบผลการด าเนินการ 

 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และรายงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมลูวชิาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อบูรณาการ
ข้อมูลวิชาการและกฎหมายของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วย 

 -  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
 - ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
 - แนวทางบูรณาการข้อมลูวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 

เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกรัฐสภา ประชาชน และบคุคลที่เกี่ยวข้อง 
๓  มีแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 มีแผนปฏิบตัิการบรูณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีการจัดท าฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ     
และผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

 - จ านวนฐานข้อมูลที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - รายละเอียดของข้อมลูในฐานข้อมลูมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมยั 
 - เอกสารเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการและกฎหมาย  
 - การน าเข้าระบบฐานข้อมลูทั้งหมดด้วยระบบ Digital 
ทั้งนี้ แผนดังกล่าวข้างต้นต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๕  ด าเนินการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย         
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ 

 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการบูรณาการฐานขอ้มูลวิชาการและกฎหมายของ      
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ         
จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการตามล าดับ 



๑๒๑ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

  
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าภาพหลัก ส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน) 

 หน่วยงานสนับสนนุ ส านักการคลังและงบประมาณ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  ส านักนโยบายและแผน  

  
ค้าอธิบาย 

 ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ และน ำควำมรู้มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจและสังคม นอกจำกนั้นควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะเทคโนโลยีด้ำนอินเทอร์เน็ต ระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และเครือข่ำยสังคม ( Social 
Network) ท ำให้ทั่วโลกก้ำวเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นกลจักรส ำคัญ        
ในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกกับหลำยองค์กร ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลง ด้วยกำรสร้ำงบุคลำกรและองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ในกำรนี้           มี
นโยบำยส ำคัญในระดับชำติ อำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี , นโยบำย Thailand 4.0 และหน่วยงำนระดับกระทรวง         หลำย
หน่วยงำนต่ำงตอบสนองนโยบำยเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  
 ด้วยภารกิจหลักของรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจข้างต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสมจึงถือเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรใน        
วงงานรัฐสภา ประชาชนทั ่ว ไป และหน่วยงานภาครัฐอื ่น ๆ ที ่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ของรัฐสภาสามารถรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดการออกแบบและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา ซึ่งครอบคลุม ๕ มิติ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี วัดที ่๑.๓   ระดับความส้าเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ Digital Parliament 
 

น ้าหนักร้อยละ  ๑๒ 
 



๑๒๒ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
แนวคิดการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) 

 

ภาพแนวคิดการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑. การบริหารจัดการการประชุมที่ทันสมัยและครบวงจร 
  การบริหารและการจัดการกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนกระบวนงานของสถาบัน
นิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมได้รับการบูรณาการ
ในการออกแบบและพัฒนาให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบวงจร รองรับการเช่ือมโยงข้อมูล             
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุม ระหว่างการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม ท าให้สมาชิกรัฐสภาและ
เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้น เรียกดูข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านอุปกรณ์  Smart Device ได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ 
 ๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถผลักดันการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ให้ประสบความส าเร็จ
ได้ เช่น เทคโนโลยีการรู้จดจ าเสียง เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดท ารายงานการประชุม เทคโนโลยีการรู้จดจ าภาพและใบหน้า 
(Image and Facial Recognition) เพื่อสนับสนุนงานด้านการรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดและ  Biometric 



๑๒๓ 
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เพื่อรองรับกระบวนงานด้านการประชุม เทคโนโลยีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อรองรับการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณแผ่นดิน เทคโนโลยีการบริหารจัดการไฟล์ และการแก้ไขเอกสารร่วมกัน 

 ๓. การเผยแพร่ข้อมูล 
  การเผยแพร่ข้อมูลสู่ภาคประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับแนวคิด              
การออกแบบรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเผยแพร่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่ต้องเป็นข้อมูล
ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีศูนย์กลางการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก
แหล่งเดียว นอกจากน้ี สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Social Media เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ภาคประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง 

 ๔. การให้บริการสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ และประชาชน 
  การให้บริการสมาชิกรัฐสภา อาทิ การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การให้บริการแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็น
ส่วนส าคัญของการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาจะต้องสามารถ
รองรับการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๕. การใช้งาน Smart Device สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้จากทุกที่ ทุกเวลา และมีความปลอดภัย 
  ในปัจจุบันอุปกรณ์ Smart Device เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการต่าง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่และทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ จะเห็นได้ว่าการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่
บนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาจึงต้องสามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูล 
และบริการต่าง ๆ ได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Smart Devices และสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี 
และทุกเวลา ด้วยการเช่ือมต่อท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 การด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
    กำรก ำหนดแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และกำรด ำเนินกำร          

ที่ผ่ำนมำ 
 รัฐสภำมีหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบงำนด้ำนบริหำรจัดกำร
และบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลและระบบสำรสนเทศ โดยรัฐสภำมีกำรกระจำยงบประมำณให้ส ำนักงำนเลขำธิกำร     
สภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้บริหำรจัดกำรเอง ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรพัฒนำ
ด้ำนดิจิทัล รัฐสภำจึงมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของทั้งสองส่วนรำชกำร ที่สำมำรถใช้ในกำรติดตำม
ประเมินผล หรือให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนำฯ ตำม Road map         
เป็นดังนี ้
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หมายเหตุ : ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนแผนพัฒนำ Digital Parliament รัฐสภำ ระยะ ๕ ปึ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จะส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์       
ในการด าเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ  



๑๒๕ 
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 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในช่วงระยะเวลำหนึ่งที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ ดังนี ้   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament มีกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย 

 ๑) กำรเช่ือมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ได้แก่ การเช่ือมโยงระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลกับระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน 
โครงการงานคลังและงบประมาณ) ในส่วนของระบบเงินทุนหมุนเวียน ๑๐๐ ล้าน โดยการพัฒนาการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายในส านักงานฯ ระหว่างฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล กับฐานข้อมูลระบบสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
 ๒) กำรเช่ือมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ระบบการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ในส่วนของระบบกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภากับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 
  ๒.๒ การเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วยสถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  และส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 ๓) การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Mobile ได้แก่  การพัฒนาแอปพลิเคชันคลังข้อมูลค าศัพท์ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลค าศัพท์รัฐสภา ผ่านมือถือเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และการพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบ
ข้อมูลการประชุมผ่าน ระบบปฏิบัติการ android  
 ๔) การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การพัฒนาบุคลากรที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 การจัดท าแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ซึ่งเป็น
การด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สังกัดรัฐสภาในการจัดท าแผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบก าหนด
ทิศทางของการรักษาความมั่งคงปลอดภัย และเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศและ     
การสื่อสารของรัฐสภา โดยค านึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหาย        
การไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ข้อมูลสูญหาย ระบบสารสนเทศหยุดการท างาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท างานและผู้รับบริการ
ของรัฐสภา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภามีความรู้ความสามารถ       
และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 ๑. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Classroom  
 ๒. กิจกรรมความรู้สู่การถ่ายทอด : IOT & Chat Bot  



๑๒๖ 
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   ๓. การฝึกอบรมการน าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การย้ายไปรัฐสภาแห่งใหม่             
   ๔. กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแผนพัฒนา Digital Parliament กับการพัฒนางานด้านไอซีที  
  ๕. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่สมาชิกสภา       
นิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

แนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 การด าเนินการเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Parliament ให้บรรลุเป้าหมายตาม           
ที่ก าหนดนั้น การด าเนินงานจะมีการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการปฏิบัติให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และผู้บริหารที่ก ากับ
ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทั้งสองส่วนราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการด าเนินการ
ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ดังนี้  

 

  ตัวชี วัดที่ ๑.๓.๑   ระดับความส้าเร็จของการเตรียมความพร้อมการโอนย้ายระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์       
    แม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา 

                            น ้าหนักร้อยละ  ๗ 

ค้าอธิบาย  

 รัฐสภาได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการและการปฏิบัติงาน         
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
ด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านข่าวสาร       
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต 
อีกทั้ง การเตรียมความพร้อมการโอนย้ายระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังที่ท าการช่ัวคราว จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางให้ระบบสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และต้องค านึงถึงความปลอดภัย และลดความเสี่ยง ป้องกันจุดอ่อนของระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา      
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 ดังนัน้ การโอนย้ายระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปสู่ที่ท าการช่ัวคราว นั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าส าหรับในการย้ายระบบต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนเพื่อรองรับการย้าย          
ในรูปแบบคู่ขนาน ซึ่งใช้เทคโนโลยีรูปแบบ High Availability (HA) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส่วนราชการสามารถให้บริการ
และรองรับการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องหยุดให้บริการระบบสารสนเทศเมื่อมีการย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปยังที่ท าการ         
ช่ัวคราว โดยสามารถให้บริการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีกิจกรรม        
ที่ด าเนินการการโอนย้ายระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย้ายไปยังที่ท าการ         
ช่ัวคราว ประกอบด้วย 
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 ๑. การส ารวจ ศึกษาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา         
ที่ต้องขนย้าย 
 ๒. การด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย การส ารองข้อมูล (Back up) ระบบ
สารสนเทศและการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ๓. การด าเนินการย้ายระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา        
ไปยังท่ีท าการช่ัวคราว 
 ๔. การติดตั้ง ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา ณ ที่ท าการช่ัวคราว 
 ๕. การทดสอบและให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
รัฐสภาไปยังท่ีท าการช่ัวคราว ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  การศึกษาส ารวจข้อมูลระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ของรัฐสภา 

 การจัดท าแผนด าเนินการเตรียมความพร้อมการโอนย้ายระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาของแต่ละส่วนราชการสงักัดรัฐสภาไปยังท่ีท าการช่ัวคราว       
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากหวัหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

   ๑) การส ารวจ ศึกษาระบบสารสนเทศ และระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒) การด าเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
   ๓) การด าเนินการย้ายระบบสารสนเทศ และระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๔) การติดตั้ง ระบบสารสนเทศ และระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๕) การทดสอบและให้บริการระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

๒  ด าเนินการตามแผนด าเนินการเตรยีมความพร้อมในการโอนย้ายระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์   
แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปยังท่ีท าการ
ช่ัวคราว ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

๓  ด าเนินการตามแผนด าเนินการเตรยีมความพร้อมในการโอนย้ายระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์    
แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปยังท่ีท าการ
ช่ัวคราว ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

 การรายงานสรุปผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการโอนยา้ยระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปยังท่ีท าการ
ช่ัวคราว เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๔  มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
อาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) 

 มีแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) 
๕  การรายงานสรุปผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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น้ าหนักร้อยละ  ........

ตัวชี วัดที่  ๑.๓.๒   ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการสังกัดรัฐสภา       
  เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล 

                                                                                                    น ้าหนักร้อยละ  ๕ 

ค้าอธิบาย 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
ภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งหน่วยราชการสังกัดรัฐสภาได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และ     
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึง่สอดคล้องกับแผนพัฒนา Digital Parliament 
ของรัฐสภา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงาน
รัฐสภามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ     
ในกลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของรัฐสภาด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลยุทธ์ ๓.๓ 
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับความต้องการของ
ผู้รับบริการและประชาชน รวมถึงยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยในส่วนของฝ่ายบริหาร ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล ดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง (Executive) เป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร 
รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน 
หรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๒. ผู้อ านวยการกอง (Management) เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสื่อสาร
นโยบายองค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ ติดตามดูแล ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้มีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ 
และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๓. ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย ท่ีสามารถคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ออกแบบ รวมถึงสร้างความ
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทัล 
 ๔. ผู้ท างานด้านบริการ (Service) เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล ที่สามารถให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวก หรือให้ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเช่ือมโยงการบริการข้ามหน่วย งาน ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 



๑๒๙ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 ๕. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( Technology Specialist) เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ที่สามารถ
บริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automatated 
Public Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่ งจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วยสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบรกิาร
ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน อย่างเป็นระบบ และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๖. ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้ก าหนดมาตรการบริหารก าลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อก าหนดบทบาท ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่
บุคลากรของส านักงานฯ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ     
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาก าลังคนให้ตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนบริบท     
และรูปแบบวิธีการท างานภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีความพร้อมทั้งด้านกรอบความคิด         
และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีความรู้เท่าทัน และ    
มีความพร้อมที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท างานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องศึกษา วิเคราะห์      
การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลดังกล่าว  ก.ร. ได้พิจารณาและมีมติให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี ้
 กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา ผู้อ านวยการ โดยเป็นผู้น าด้านดิจิทัลที่
สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน หรือการ
ให้บริการให้มีความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ 
ก าหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กร 
 กลุ่มที่ ๒ ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยเป็นผู้ที่เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบให้องค์กร สามารถดูแล บ ารุงรักษาระบบให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถพัฒนาระบบใหส้อดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงานอื่น ได้แก่ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนอกเหนือจากกลุ่มที่ ๑ และ ๒ โดยเป็นผู้ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น
อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 โดยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ก าหนด         
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มผู้บริหาร  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร (Digital Leadership) เพื่อ
มุ่งเน้นการเป็นผู้น าองค์กรดิจิทัล การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม สนับสนุน ผลักดัน การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 กลุ่มที่ ๒  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล (Digital Technology)  
เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างสรรค์ การออกแบบ ระบบอัจฉริยะ    
ให้หน่วยงาน (Automated Public Service) บ ารุงรักษาระบบให้มี ความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานเสมอ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
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 กลุ่มที่ ๓  จัดท าหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื่อมุ่งเน้นให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ การปฏิบัติงานด้วยความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสังกัดรัฐสภา  

 จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภาประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมรีายละเอียด กิจกรรม ข้ันตอนการด าเนินงาน กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์ เกณฑ์การพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 

๓  ด าเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒              
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 ประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัของบุคลากรสังกัดรัฐสภา 
๕  ด าเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       

ร้อยละ ๑๐๐ 
 ด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบตัิงานภายหลังการพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของ

บุคลากรสังกัดรัฐสภา  
 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา         

ที่ก าหนด ได้แก่ ผลผลติ/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหนา้
ส่วนราชการ 
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ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าภาพหลัก  ส้านักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
 ส านักวิชาการ ส านักกฎหมาย ส านักภาษาต่างประเทศ  

 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ส านักนโยบายและแผน 
หน่วยงานสนับสนนุ  ส านักงานประธานวุฒสิภา  ส านักประชาสมัพันธ์ 
 ส านักบริหารงานกลาง  ส านักการคลังและงบประมาณ 
 ส านักการประชุม  ส านักก ากับและตรวจสอบ 
 ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
 ส านักรายงานการประชุมและชวเลข  ส านักการพิมพ ์
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ค้าอธิบาย 
 สืบเนื่องจากส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการส่งเสริมสถาบันนิติบัญญัติเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและมีบทบาท
น าในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการด าเนินการเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร ตามค าสั่ง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑๓๙๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีส านักหลักด้านกระบวนการ      
นิติบัญญัติ ประกอบด้วย ส านักวิชาการ ส านักการประชุม ส านักกฎหมาย ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ ส านักงานประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร และส านักหลักด้านต่างประเทศ ประกอบด้วย ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ส านักภาษาต่างประเทศ  ร่วมกับส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ ครอบคลุมระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการ         
สภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านโครงสร้างและระบบงาน ๒) ด้านยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียน ๓) ด้านเครือข่าย 
และ ๔) ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน 
เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อรับผิดชอบและให้บริการด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์            
ของรัฐสภา ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงได้มอบหมาย
ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับการ
ด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑๗๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙  
 ในการนี้  ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์ประสานงาน
ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทขององค์กรในการสนับสนุนงานและอ านวยความสะดวกการปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ และได้ด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันตามตัวช้ีวัดต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบหลักของตัวช้ีวัดตามระบบงานทั้งสี่ด้าน คือ ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคม

ตัวชี วัดที ่๑.๔   ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 
  สังกัดรัฐสภา 

น ้าหนักร้อยละ  ๑๐ 
 



๑๓๒ 
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อาเซียน ด้านงานวิจัยและพัฒนากฎหมาย ด้านการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน และด้านการพัฒนาบุคลากร           
ที่ปฏิบัติงานด้านประชาคมอาเซียน  
           ทั้งนี้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะใกล้ ในการสนับสนุนด้านสารัตถะในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศภายใต้
กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ และการเตรียมการรองรับให้ประมุข              
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนโดยมีประเด็นที่สอดรับกับประมุขฝ่ายบริหาร
ที่จะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ นั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะน าเอาผลลัพธ์ของการท างานร่วมกันทั้งในรูปแบบ
แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมิติยุทธศาสตร์ของอาเซียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่      
การท างานท่ีมีข้าราชการรัฐสภาของทั้งสองส่วนราชการอย่างน้อย ๔ สายงานมาร่วมกันขับเคลื่อน ท้ังสายงานวิทยากร นิติกร 
นักวิเทศสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผ่านกลไกการท างานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ 
 ส่วนระยะยาว ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นการยกระดับการขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน ทั้งประเด็นครอบคลุม
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน (Function) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ และมิติยุทธศาสตร์ส าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี ้ 
        
 
 

ตัวชี วัดที่ ๑.๔.๑ :   ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการด้านประชาคมอาเซียน         
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

                                                                                                          น ้าหนักร้อยละ ๓ 
 
 

      การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เริ่มต้นด าเนินการครั้งแรก      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดรับการการท างานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ        
ในยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง ระบบงาน
ด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา เพื่อสร้างความยั่งยืนในการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน ซึ่งการมุ่งเน้น
การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จะมีผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ในเชิงเปรียบเทียบจากการด าเนินงาน          
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา         
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท างานร่วมกัน          
ในลักษณะประสานเช่ือมโยงท่ีน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวช้ีวัดร่วมกันอย่างความต่อเนื่อง มีรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบองค์รวม มีเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และโดยค านึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระยะเวลาห้าปี ตลอดจน
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งให้แผนงานบูรณาการเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้  

      ส าหรับการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงาน เชื่อมโยง
ภารกิจและการด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นการท างานที่โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดร่วมกัน 
ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ รวมถึง
การแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบโครงการน าร่อง (Pilot Project) ท่ีมีเนื้อหาสาระทั้งมิติยุทธศาสตร์หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของ
อาเซียน และผลลัพธ์ในการจัดท าสารัตถะรองรับการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตลอดจนการความสอดคล้องกับการเป็น
แกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) และการค านึงถึงการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 



๑๓๓ 
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จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สัดกัดรัฐสภา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

๑  มีแผนการขับเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ท่ีครอบคลมุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ของยุทธศาสตรด์้านประชาคมอาเซยีน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมิตสิ าคัญของอาเซยีน (ASEAN Agenda) โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓  มีผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการด้าน
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในมิติงานตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน   
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อย่างน้อย ๒ ด้าน และมิติยุทธศาสตรส์ าคัญของอาเซียน อย่างน้อย           
๒ ด้าน 

๕  มีผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการด้าน
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในมิติงานตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครบถ้วน ๔ ด้าน และมิติยุทธศาสตรส์ าคัญของอาเซียน ครบถ้วน        
๕ ด้าน 

 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนระบบงานและแผนบูรณาการด้านประชา
คมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อประธาน
รัฐสภา 

 
เง่ือนไข          
       ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วย 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง ระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา เพื่อสร้างความยั่งยืน    
ในการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้รัฐสภามีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียน การวิจัยและพัฒนาด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความรู้ ทักษะของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๒.  มิติยุทธศาสตร์ส้าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ได้แก่  

(๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของเสาหลักประชาคมอาเซียน  หมายถึง การด าเนินงานขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนตามกฎบัตร ปฏิญญาอาเซียน และบันทึกความตกลงในเรื่องต่างๆของอาเซียนและวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๕ ทั้งใน
ระดับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายในอาเซียน กลุ่มยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค และกลุ่มยุทธศาสตร์เวทีโลก / เช่น ส่งเสริมความเช่ือมโยง     
ในอาเซียน ความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอาเซียน การปรับปรุงกลไก
ระงับข้อพิพาทในภูมิภาค การส่งเสริมให้อาเซียนมีท่าทีและนโยบายร่วมในเวทีโลก เช่น สหประชาชาติ และ G-๒๐  ตลอดจน
การสนับสนุนการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี ๒๕๖๒ และสนับสนุนบทบาทประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคมอาเซียน ทั้งสามเสาหลัก คือ เสาหลักประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

 



๑๓๔ 
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(๒) ปัญหาที่ท้าทายของอาเซียน หมายถึง ประเด็นวิกฤติร่วมกันของอาเซียน ซึ่งอาเซียนต้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาวิกฤติการท้าทายต่างๆ การพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนในประเด็น
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของโลกในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่ออาเซียน 
เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติและความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ การจัดการกับวิกฤตอาหาร วิกฤตพลังงาน วิกฤต
สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับสันติภาพและความรุนแรง แรงงานอพยพผิดกฎหมาย 

(๓) การบูรณาการกฎหมายภายในและความเคลื่อนไหวของกฎหมายอาเซียน เป็นพันธกิจที่ส าคัญ เนื่องจาก
อาเซียนกับรัฐสภามีความเกี่ยวข้องกัน เพราะรัฐสภามีบทบาทในการอนุวัติการความตกลงระหว่างประเทศเพื่อใช้บังคับเป็น
กฎหมายภายใน ดังนั้น การที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน รัฐสภาจึงต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย และด าเนินการอนุวัติการกฎหมายภายในให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

(๔) อาเซียนกับเวทีระหว่างประเทศ เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียน โดยเฉพาะความส าคัญจากการ
ทีอ่าเซียนเป็นเวทีความร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ภายหลัง
สงครามเย็นสิ้นสุดลง อาเซียนได้หันมาเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งการเป็นประชาคม ท าให้
อาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม กอปรกับเมื่ออาเซียนกลายเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่ทวีบทบาทและความส าคัญต่อโลกมากยิ่งขึ้น ตามมาตรา ๓ แห่งกฎบัตรอาเซียนได้บัญญัติ         
ให้อาเซียนมีสภาพเป็นนิติบุคคล (Legal Personality) ท าให้อาเซียนมีความสามารถที่จะท าความตกลงกับประเทศต่างๆ        
ได้ อาเซียนจึงได้ขยายการเช่ือมโยงกับประเทศหรือกลุ่มประเทศนอกอาเซียน อีกทั้งในปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มี
ความโดดเด่นทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าของนักลงทุนภายใน     
และภายนอกภูมิภาค และเป็นตลาดที่มีก าลังซื้อสูง มีบทบาทด้านการเมืองในระดับโลก ในการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
สร้างสันติภาพของสหภาพของสหประชาชาติ   

(๕) อาเซียนกับการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมเนื้อหาประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้พลเมืองเกิดความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาส และรับมือสิ่งท้าทาย
ทุกด้านในโลกปัจจุบัน เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความร่วมมือทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง            
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสังคมและวัฒนธรรม ตามกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่ งประสงค์     
ของอาเซียน ในหมวดที่ ๑ ความมุ่งประสงค์และหลักการ  (ข้อ ๑๓) “เพื่อส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง      
ทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคม            
ของอาเซียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
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ตัวชี วัดที่ ๑.๔.๒   ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนของ            
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
                                                                                                                     น ้าหนักร้อยละ  ๓ 
 
 
ค้านิยาม 
 ฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน หมายถึง กลุ่มของข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น สนับสนุนการท างานและรองรับการพิจารณา
กฎหมายของสถาบันนิติบัญญัติและส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียน
ของรัฐสภา (www.parliament.go.th/ac2017) และข้อมูลกฎหมายอาเซียน (http://asean-law.senate.go.th) 

 ข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบของรัฐสมาชิกอาเซียน หมายถึง การเปรียบเทียบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกภายใน
อาเซียนที่จะส่งผลต่อการด าเนินการของอาเซียนและจะสนับสนุนการตรากฎหมายภายในของไทย โดยในปี ๒๕๖๒ จะจัดท า
แผนข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบเพื่อน ามาใช้ในวงงานรัฐสภา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

     ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการ คือ ได้แก่  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกรัฐสภา บุคคล     
ในวงงานรัฐสภา และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของส านักงานเลขาธิการ                 
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสาธารณะ 

      ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา  หมายถึง การศึกษาค้นคว้า
เพื่องานวิชาการเป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การใช้ฐานข้อมูลกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.go.th/ac2017)%20และ
http://asean-law.senate.go.th/


๑๓๖ 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

๑  มีแผนการจัดท าฐานข้อมลูกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในรัฐสมาชิก
อาเซียน  

 มีแผนปฏิบตัิการ เพื่อน าฐานข้อมลูด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่          
การปฏิบัติ และสนับสนุนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัต ิ

๒  มีรายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงาน การจัดท าฐานข้อมลูกฎหมายเปรียบเทียบและ           
ความเคลื่อนไหวดา้นกฎหมายในรฐัสมาชิกอาเซียน เกีย่วกับ 
-  กระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซยีน 
-  การพิจารณากฎหมายของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอาเซียน 

๓  มีรายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงาน การจัดท าฐานข้อมลูกฎหมายเปรียบเทียบและ        
ความเคลื่อนไหวดา้นกฎหมายในรฐัสมาชิกอาเซียน เกีย่วกับ 
-  สรุปสาระส าคัญด้านตราสารอาเซียน 
-  การก าหนดหัวข้อและเนื้อหาสารัตถะที่จะบรรจุในฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบ และ         
  ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายภายในรัฐสมาชิกอาเซียน 
-  การออกแบบหมวดหมู่เนื้อหาฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทยีบ และความเคลื่อนไหวด้าน
กฎหมาย  ภายในรัฐสมาชิกอาเซียน บนเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา 

๔  มีรายงานสรุปผลการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบ และความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย        
ในรัฐสภาอาเซียน จากผลการด าเนินงานตามระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ 

 มีการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบ และความเคลื่อนไหวดา้นกฎหมายในรัฐสภาอาเซียน      
ลงบนเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซยีนของรัฐสภา 

๕  มีการเสนอรายงานผลการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายเปรียบเทยีบ และความเคลื่อนไหวด้าน
กฎหมายในรัฐสภาอาเซียน เสนอต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซยีนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา   

 มีการน าฐานข้อมลูด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ไปใช้เพื่อสนบัสนุน           
การท างานของฝ่ายนิติบญัญัติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 มีผลการส ารวจความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านประชาคม
อาเซียน  

- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไดค้ะแนน ๐.๕ 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ไดค้ะแนน ๐.๔ 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ไดค้ะแนน ๐.๓ 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ไดค้ะแนน ๐.๒ 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไดค้ะแนน ๐.๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๓๗ 
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การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

  

 

 
 
 
ตัวชี วัดที่ ๑.๔.๓   ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

                                                                                                                      น ้าหนักร้อยละ ๔ 
 
ค้าอธิบาย 

การพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง ความร่วมมือของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ในการส่งเสริมให้อาเซียนรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับประเทศภายนอก มีการ
รวมตัวและพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น ทั้งในระดับรัฐสมาชิกของอาเซียนและระดับประชาชน โดยยึดมั่นหลักการความเป็น
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อให้รัฐสภาแห่งชาติของประเทศไทยสามารถด าเนินบทบาทท่ีส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและ
ในระดับระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน  

เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน  หมายถึง องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมทั้งใน          
และต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพันธกิจ หรือพันธกรณีเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนท่ีมีความมุ่งหวัง
จะสานสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกันในการท างานและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนกับ            
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในบริบทนิติบัญญัติ รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติ      
ระหว่างกันในส่วนส านักงานเลขาธิการรัฐสภาในประเทศอาเซียน ส านักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน 

การประชุม การเจรจาและการหารือ หมายถึง การประชุม การเจรจาและการหารือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล         
ด้านนิติบัญญัติ ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานเลขาธิการ
รัฐสภาในประเทศอาเซียน ได้แก่ ความก้าวหน้าของการด าเนินการ หรือการเจรจา หรือ การหารือในข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งข้อ ดังนี ้

(๑) หัวข้อการประชุม หรือหัวข้อการเจรจา หรือหัวข้อการหารือ (agendas) 
(๒) บันทึกการประชุม หรือบันทึกการเจรจา หรือบันทึกการหารือ (records/minutes) 
(๓) หัวข้อความร่วมมือด้านนิติบัญญัติที่พร้อมจะมีความร่วมมือ (area focus) 
(๔) เอกสารแนวความคิด (concept paper) ของความร่วมมือ 
(๕) กรอบความร่วมมือ (framework for cooperation) 
(๖) แผนปฏิบัติการ (Plan of Actions) แลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบัญญัติ 
(๗) การน าแผนปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบัญญัติสู่การปฏิบัติ (implementation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน ระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากับองค์กร
เครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 มีแผนการด าเนินงานส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซยีน     
ในปี ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาเครือข่ายดา้นประชาคมอาเซยีน 

๓  มีผลการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน ระหว่างส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา กับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่า ๓ มิติ (มิตเิชิงพื้นที่/มิติยุทธศาสตรส์ าคัญของอาเซียน/มติิความเช่ือมโยงสามเสาหลักประชาคม
อาเซียน/มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการฑูตรัฐสภา/มิติด้านการสนับสนุนการประชุมสมัชชา
รัฐสภาอาเซียนในปี ๒๕๖๒) 

 มีผลการด าเนินการด้านการประชุม การเจรจาและการหารือ ในการแลกเปลีย่นข้อมูลด้านนิติบญัญตัิ 
ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับส านักงานเลขาธิการ
รัฐสภาในประเทศอาเซียน ไม่น้อยกว่า ๒ ประเทศ 

๕  มีผลการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน ระหว่างส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา กับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซยีนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แล้ว
เสร็จครบถ้วนท้ัง ๕ มิติ (มติิเชิงพื้นที่/มิติยุทธศาสตร์ส าคญัของอาเซียน/มติิความเช่ือมโยงสามเสาหลกั
ประชาคมอาเซียน/มิติความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและการฑตูรัฐสภา/มิตดิ้านการสนับสนุนการประชุม
สมัชชารัฐสภาอาเซยีนในปี ๒๕๖๒) 

 มีผลการด าเนินการด้านการประชุม การเจรจาและการหารือ ในการแลกเปลีย่นข้อมูลด้านนิติบญัญตัิ 
ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานเลขาธิการ
รัฐสภาในประเทศอาเซียน ไม่น้อยกว่า ๔ ประเทศ 

 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน ระหว่าง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา กับองคก์รเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียนท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ และน าเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
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ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าภาพหลัก  ส านักประชาสัมพันธ์ (ผูร้ายงาน)  
 หน่วยงานสนับสนนุ  - 

ค้าอธิบาย : 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้

ด าเนินการปฏิรูปประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตาม     
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  

การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นหนึ่งใน ๑๑ ด้าน ที่จะมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ  และตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  มาตรา ๒๕๗ ได้บัญญัติให้การปฏิรูป
ตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย  ซึ่งเป้าหมายประการส าคัญประการหนึ่งคือ “ (๓) ประชาชนมีความสุข          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ” ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ก. แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต้องการให้เกิดผลที่ส าคัญคือการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้ง      
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วย ทางใด 

ส าหรับการปฏิรูปด้านการเมือง นั้น มีเรื่องและประเด็นการปฏิรูป ประกอบด้วย ๕ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปและส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นส่วนราชการหนึ่งที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ “เร่ืองและ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” โดยพันธกิจที่ ๑ การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง      
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง  โดยภายใต้พันธกิจที่ ๑ มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องคือ 

กลยุทธ์ ข้อ ๒. จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) วัฒนธรรม 
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ( Civic 
Education) นอกระบบการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรม การสัมมนาการจัดทัศนศึกษา เป็นต้น รวมทั้งควรจัดให้มีกิจกรรมนอกห้องเรียน และพัฒนา
สื่อมวลชนด้วย (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

 
 
 

ตัวชี วัดที ่ ๑.๕  ระดับความส้าเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย             
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  น ้าหนักร้อยละ  ๑๐ 
 



๑๔๐ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

กลยุทธ์ ข้อ ๗. ให้หน่วยงานของรัฐและสื่อสารมวลชนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับทัศนคติ
ค่านิยม แบบแผน ความเช่ือ ความโน้มเอียงด้านการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความเป็นพสกนิกรให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อโฆษณา 
วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น และให้มีการน าข้อเสนอจากเวทีมาใช้     
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง 

นอกจากนี้เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑  นั้น ได้ก าหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  
และตัวช้ีวัด ดังนี ้

ก าหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ   
๑. การให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมือง

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่า

ด้วยทางใด 
๓. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที ่ความรับผิดชอบ และมีส านึกความเป็น

พลเมือง 
๔. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและ 

การเคารพเสียงข้างน้อย 
๕. ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็น

พสกนิกร 
๖. เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
๗. เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 

ตัวช้ีวัด  
๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่า

ด้วยทางใด 
๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีส านึกความเป็น

พลเมือง 
๔. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและ

การเคารพเสียงข้างน้อย 
๕. สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และความเป็น

พสกนิกร 
๖. ประชาชนมีการพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
๗. ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 
๘. เกิดโรงเรียนประชาธิปไตย 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง นั้น ได้ให้ความส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในบริบทของไทย  

แผนยุทธศาสตร์ส้านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์    

ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ได้ก าหนดเป้าประสงค์  “ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา”   

ในการด าเนินการตามตัวช้ีวัด “ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้น มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น   

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามตัวช้ีวัด “ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง      
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐  และสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติซึ่งมีหน้าที่
ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน จึงด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ        

และตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ซึ่งก าหนดพันธกิจ “ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” และในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ได้ก าหนดเป้าประสงค์  “ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา”  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจัดโครงการการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยมี ๓ กิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรม  ๑ การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม"  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  ๑. หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ๒. ผู้บริหาร/ครูสอน
สังคมศึกษา ๓. สื่อมวลชน ๔. ทนายความ ๕. ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/ประธาน/สมาชิก) ๖. ผู้ปกครองท้องที่ (ก านัน/ 
ผู้ใหญ่บ้าน)  ๗. ศิลปินพ้ืนบ้านท่ีสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ผ่านการแสดง 



๑๔๒ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

กิจกรรม ๒  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย นักเรียนสายสามัญระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรม ๓  การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชนและประชาชน 

วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภารวมทั้ง การสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ  
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปสนใจได้ตระหนักถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  และ
แผนปฏิบัติการเสรมิสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกลา่วต้องประกอบด้วย เป้าหมาย แนวทาง/ขั้นตอน
การด าเนินการ ตัวชี้วัด  ผลผลิต ผลลัพธ์ ให้แล้วเสร็จและเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบ ภายในไตรมาสที่ ๑  ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

๓  ด าเนินการตามแผนจัดท าแผนปฏบิัติการด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐       

๕  ร้อยละ ๘๕ ของกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม  มีความรู้  เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และ
บทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา   

 จัดท ารายงานผลสัมฤทธ์ิ และวเิคราะหผ์ลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสรมิสร้าง 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาพรวม ๓ กิจกรรม) พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง  
เสนอหัวน้าส่วนราชการ  

เง่ือนไข  
๑. แผนการด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ จะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแสดงให้เห็นถึงการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน                             
 ๒. ติดตามผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินการพร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอต่อหัวหน้า     
ส่วนราชการ (รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน)  ให้ผู้บริหารทราบหรือพิจารณา 

๓.  ส่วนราชการจะต้องจัดท าแบบสอบถามให้ครอบคลุมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผน     
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๔. การด าเนินการตามแผนอาจขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และงบประมาณที่ส่วนราชการ
จะได้รับ 



๑๔๓ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ตัวชี วัดที ่๒   ร้อยละความส้าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด้าเนนิการด้านคณุธรรมและ      
   ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
 

น ้าหนักร้อยละ ๑๕ 

 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ      น ้าหนักร้อยละ ๒๐ 
 

ประเด็นการประเมิน: เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
   
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก  ส้านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน)   
 ส านักนโยบายและแผน 

หน่วยงานสนับสนนุ   ส านักงานประธานวุฒสิภา  ส านักประชาสมัพันธ์  ส านักบริหารงานกลาง  
ส านักการคลังและงบประมาณ  ส านักการต่างประเทศ  ส านักวิชาการ  
ส านักการประชุม  ส านักก ากับและตรวจสอบ  ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
ส านักกฎหมาย  ส านักภาษาต่างประเทศ  
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ส านักการพมิพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน  

ค้าอธิบาย  

 การด าเนินการตามตามตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็นการบูรณาการการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยการบูรณการการตามแผนงาน       
๔ ด้าน ได้แก ่

 ๑) การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  

 ๒) การด าเนินการตามแผนแม่บทคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ๓) การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 ๔) การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

 ทั้งนี้  ในแต่ละด้านจะมีแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจะต้องน าแผนการด าเนินการ      
ทั้ง ๔ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของส่วนราชการสั งกัดรัฐสภา          
ให้เป็นท่ียอมรับต่อสาธารณชน 

 



๑๔๔ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบแผนส่งเสริม สนับสนุน        
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ
ประกอบการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ     
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้ก าหนดให้มีการด าเนินการใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑.  การวางนโยบายและการเสริมสร้างผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  
 ๓.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา   
 ๔.  การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   

 โดยผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งคณะท างาน/
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแลการด าเนินการตามแผนดังกล่าวของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ก าหนดให้มีการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามแผนดังกล่าว ส่งผลต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภามากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการ
จัดท าและด าเนินการตามแผนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความต่อเนื่อง จึงก าหนดให้มีการประเมิน
ตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนแผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผลการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายของผู้บริหารและนโยบาย
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของราชการฝ่ายบริหาร น ามาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์
การให้คะแนน เป็นดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

๑  มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการด าเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา โดยคณะท างานที่ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนการด าเนินการที่มี  
การพัฒนา/ปรับปรุงดังกล่าว จะต้องส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและบุคลากรของ          
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนการด าเนินการดังกล่าว  จะต้องผ่าน           
ความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. และ ก.ร. ตามล าดับ 

  ประชุมช้ีแจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินการ ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้ง
องค์กรได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แผนการด าเนินการดังกล่าว 

๒  ร้อยละของการรับรู้ เข้าใจ แผนส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 

๓  ด าเนินการตามแผนการด าเนินการฯ ได้ ร้อยละ ๘๐ 
๔  ด าเนินการตามแผนการด าเนินการฯ ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
๕  มีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและ     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา โดย 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๗ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 
- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๔ คะแนน 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนนุ การด าเนินการด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งผล     
การส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และผลการส ารวจความคดิเห็นการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ    
สังกัดรัฐสภา ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 

เง่ือนไข  
๑. แผนการด าเนินการดังกล่าวต้องมีการบูรณาการการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดั

รัฐสภา  การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การด าเนินการตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เกณฑ์การประเมินผลของส านักงาน ป.ป.ช.) เป็นอย่างน้อย รวมทั้งการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินการรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย ก.ร. 



๑๔๖ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

๓. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินการ รอบ ๑๒ เดือน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔. การส ารวจความคิดเห็นในระดับคะแนนท่ี ๕ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการส ารวจตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ในส่วน        
ของบุคลากรภายใน จะต้องส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนฯ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดภาพลักษณ์การเป็น
องค์กรคุณธรรม ส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นหลัก ท้ังนี้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการตามแผนดังกล่าว โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๕.  ผู้รับบริการ หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา  
และประชาชน   

๖.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง องค์กรอิสระต่าง ๆ องค์กรอัยการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน         
และประชาชน 

   
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

  ตัวชี วัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 น ้าหนักร้อยละ ๕ 

 

 
  

 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก      ส้านักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  

  ส านักงานประธานวุฒิสภา ส านกัประชาสัมพันธ์ ส านักบริหารงานกลาง  
  ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักการต่างประเทศ ส านักวิชาการ  
  ส านักการประชุม ส านักก ากับและตรวจสอบ ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
  ส านักกฎหมาย ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
  ส านักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานสนับสนนุ  -  
 
ค้าอธิบาย  

ผู้รับบริการ หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ  บุคคลในวงงานรัฐสภา  
และประชาชน   

โดยพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอกมาด าเนนิการ 
มีประเด็นการส ารวจ ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
๔. ความพึงพอใจด้านคณุภาพการให้บริการ  
๕. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๖. ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

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

 
 
 



๑๔๘ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

น ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ 

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

   
 

 

 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าภาพหลัก ส้านักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  
 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานสนับสนุน ส านักท่ีเป็นเจ้าของโครงการ 

ค้าอธิบาย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นของ       
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ได้ก าหนดให้มีตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จในการ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ จึงเป็นการด าเนินการที่สอดคล้อง                
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ซึ่งก าหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง         
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ซึ่งการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ และสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ อ.ก.ร. ประเมินฯ ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ควรก าหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วมีความคุ้มค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  คือ  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่           
ส่วนราชการน ามาประเมินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เลือกมาประเมินส่วนราชการ      
ละ ๕ โครงการ มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษาจ านวน ๒ ครั้ง ในระหว่างการด าเนินโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการด าเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นความส าคัญของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้โครงการส าคัญ ๆ จึงเห็นควร
ให้มีการประเมินตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้เลือกโครงการที่จะน ามาประเมินความคุ้มค่าส่วนราชการละ ๕ โครงการ          
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

ตัวชี วัดที่ ๔  ร้อยละความส้าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร  
                ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 น ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
 



๑๔๙ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  โครงการที่น ามาท าความตกลง มกีารจัดท ารายละเอียดโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ โดยมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดการจดัท าครบถ้วนสมบรูณ์ สามารถน าไปพิจารณาประเมิน
ผลลัพธ์และความคุ้มคา่ของการด าเนินโครงการได้ ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์          
และความคุ้มค่าของโครงการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือแนวทางการประเมินความคุม้ค่าของ
โครงการ ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  เสนอต่อหนัวหน้าส่วนราชการ 

๓  โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลเุป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า              
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  แล้วเสรจ็ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๕  โครงการที่น ามาท าความตกลง ด าเนินการบรรลเุป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า                 
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  แล้วเสรจ็ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 รายงานผลการด าเนินการ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
สูตรการค้านวณ 

ตัวชี วัด 
(I) 

น้าหนัก 
(Wi) 

ร้อยละความส้าเร็จของ
ผลการด้าเนินการราย

โครงการ 

คะแนน 
ถ่วงน้าหนัก 
(Wi xPi) 

KPI๑ W๑ P๑ (W๑x P๑) 
KPI๒ W๒ P๒ (W๒ x P๒) 
---- ---- --- ------ 
----- ------- --- ------ 

KPIi  Wi   (Wi x Pi) 
ผลรวมร้อยละความส้าเร็จของผลการ
ด้าเนินการทุกโครงการ 

Σ Wi = ๑ Σ (Wi xPi) 

 

 ผลการด าเนินโครงการที่ท าความตกลงบรรลุเปา้หมายตัวช้ีวัดผลผลติ ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี แล้วเสร็จ เฉลี่ย  

                      =    ผลรวมร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการทุกโครงการที่ท าความตกลง 
                                               จ านวนโครงการที่ท าความตกลง 

                     =     Σ (Wi x Pi) 
                                     N 
 โดยท่ี  
 W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติงานของโครงการ และผลรวมของ

น้ าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑  
 P หมายถึง ร้อยละความส าเรจ็ของผลการด าเนินการโครงการที่ท าความตกลง เทียบกับเป้าหมาย 
 i หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบตัิงานของโครงการของส่วนราชการ ; ๑, ๒, ... , i  



๑๕๐ 
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 N หมายถึง จ านวนรวมของโครงการที่ท าความตกลง 
 ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถคดัเลือกโครงการที่จะน ามาประเมินตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นโครงการที่มีความส าคัญและมีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. เป็นโครงการที่ส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความเช่ียวชาญในสายงาน         
ที่ปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๓. เป็นโครงการที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีระยะเวลาด าเนินการพอสมควร โดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสามารถติดตามและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔. เป็นโครงการที่ผลลัพธ์ของการด าเนินการส่งผลให้โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด        
ไว้ด้วย โดยอาจเป็นโครงการย่อยในโครงการใหญ่ที่ผลลัพธ์ของการด าเนินการและใช้งบประมาณส่งผลให้โครงการใหญ่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้คัดเลือกโครงการมาประเมินความคุ้มค่า ดังน้ี 

 ๑. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ส าหรับข้าราชการสายงานนิติการ 
 ๒. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ส าหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ 
 ๓. โครงการเสรมิสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 ๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา  
 ๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า 
 

 



๑๕๑ 
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การประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร 

โครงการ กิจกรรม ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลกระทบ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

๑. โครงการพัฒนาการจัดท้า
ข้อมูลวชิาการเพ่ือสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ ส้าหรับ
ข้าราชการสายงานนิติการ  
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ
ต าแหน่งนิติกรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา             
จ านวน ๑๗๕ คน  
   

๑. จัดเตรียมความพร้อม
โครงการ โดยหารือร่วมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการ
ให้มีความเหมาะสมและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด ตาม
แนวทางการประเมิน      
ความคุ้มค่า 
๒. จัดท ารายละเอียด
โครงการ 
๓. ขออนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินโครงการ 
๕. สรปุผลการจดัโครงการ/
ประเมินผลโครงการ  
(มิติประสิทธิภาพ) 
๖. ติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของโครงการ 
(มิติประสิทธิผล และมิติ
ผลกระทบ) 
๗. สรปุผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับ
การอบรมโครงการ
จัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงาน 
นิติบัญญตัิ ส าหรับ
ข้าราชการสายงาน 
นิติการ สามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได ้
  
   

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการ
อบรมโครงการ 
จัดท าข้อมูลวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนงานนิติบญัญตัิ 
ส าหรับข้าราชการสายงาน
นิติการ มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้       
ความเข้าใจท่ีก าหนด
  
  
  

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ (ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) 
๒. ระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน 
๑.๓ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตาม
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและ
วิชาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ีความเป็น
เลิศ 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคล     
ให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้าน
กระบวนการนติิบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี     
และเก่ง ยึดหลักคณุธรรม มีจติสานึก          
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 



๑๕๒ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ประเด็นปฏิรปูท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐ        
มีขนาดที่เหมาะสมและมสีมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิกลยุทธ์ที่ ๓ : 
พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพือ่สร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
(New Mindsets and Skillsets)  แผนงาน
พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะ
ก าลังคน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและ
รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ กลยทุธ์ที่ ๓ 
พัฒนาขีดความสามารถ    และสรา้งความ
ผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของ
บุคลากรภาครัฐ แผนงานพัฒนาบคุลากรทุก
ระดับและสายอาชีพ เพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการท างาน 
ผลประโยชน์ของโครงการ 
ต่อกลุ่มเปา้หมาย 
 กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจดัท าข้อมูลวชิาการ
ด้านกฎหมายเพื่อน าไปใช้ในหน้าท่ี           
ที่รับผิดชอบ ให้มีการจัดท าข้อมลูที่มี



๑๕๓ 
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คุณภาพ รวมทั้ง สามารถประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัท าและ
น าเสนอข้อมูลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ข้อมูล
ที่น าเสนอมีความครบถ้วน ทันสมยั 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความ
ต้องการใช้ข้อมูลของสมาชิกสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาติและคณะกรรมาธิการ อันท าให้การ
สนับสนุนงานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อ
สนับสนุนฝ่ายนิตบิัญญตัิมีประสิทธิภาพ      
และเป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการ รวมทั้ง ผู้ที่เกีย่วข้องจาก
การปฏิบัตภิารกจิของข้าราชการต าแหน่ง
นิติกรได้รับข้อมลูทางวิชาการด้านกฎหมาย
ที่มีคุณภาพ ข้อมูลมีความทันสมยั และตรง
กับความต้องการใช้ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
เป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความคิดเห็น
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติเกีย่วกับ     
การให้บริการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จากรายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ซึ่งมีความต้องการ
ให้มีการพัฒนาด้านกฎหมายและวชิาการ 
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๒. โครงการพัฒนาการจัดท้า
ข้อมูลวชิาการเพ่ือสนับสนุน
งานนิติบัญญัติ ส้าหรับ
ข้าราชการสายงานวิทยาการ 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ
ต าแหน่งวิทยากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา            
จ านวน ๑๓๔ คน  
   
 

๑. จัดเตรียมความพร้อม
โครงการ โดยหารือร่วมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด      
แนวทางการด าเนินโครงการ     
ให้มีความเหมาะสมและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด ตาม
แนวทางการประเมิน       
ความคุ้มค่า 
๒. จัดท ารายละเอียด
โครงการ 
๓. ขออนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินโครงการ 
๕. สรปุผลการจดัโครงการ/
ประเมินผลโครงการ  
(มิติประสิทธิภาพ) 
๖. ติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของโครงการ 
(มิติประสิทธิผล และมิติ
ผลกระทบ) 
๗. สรปุผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับ
การอบรมโครงการ
จัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานนิติบญัญตัิ 
ส าหรับข้าราชการสาย
งานวิทยาการ สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้กบั
การปฏิบัติงานได ้
  
   

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการ
อบรมโครงการจัดท าข้อมลู
วิชาการเพื่อสนับสนุนงาน 
นิติบัญญตัิ ส าหรับ
ข้าราชการสายงานวิทยาการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ความรู้ความเข้าใจ 
ที่ก าหนด  
  
  

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ (ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) 
๒. ระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน 
๑.๓ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตาม
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ 
มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติ
บัญญัติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ง ยึดหลักคณุธรรม มีจติสานึก              
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น           
มืออาชีพ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 



๑๕๕ 
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 ประเด็นปฏิรปูท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐ       
มีขนาดที่เหมาะสมและมสีมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิกลยุทธ์ที่ ๓ : 
พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพือ่สร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
(New Mindsets and Skillsets)  แผนงาน
พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะ
ก าลังคน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง     
และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 
๓ พัฒนาขีดความสามารถและสรา้งความ
ผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 
ของบุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับและ       
สายอาชีพ เพื่อสร้างการเรยีนรู้อยา่งต่อเนื่อง
ตลอดอายุการท างาน 
ผลประโยชน์ของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจดัท าข้อมูลวชิาการ 
เช่น การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์   และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานวิชาการ
หรือบทความในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องในหน้าท่ี      
ที่รับผิดชอบ ให้มีคณุภาพ รวมทั้ง สามารถ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดท าและน าเสนอข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลที่น าเสนอมีความ
ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และความต้องการใช้ข้อมลูของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ และภารกิจด้านตา่งๆ       
ของส านกังานฯ อันท าให้การสนับสนุนงาน
ด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนบัสนุน    
ฝ่ายนิติบญัญตัิมีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น 
ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการ รวมทั้ง ผู้ที่เกีย่วข้องจาก
การปฏิบัตภิารกจิของข้าราชการต าแหน่ง
วิทยากรของส านักงานฯ ได้รับข้อมูลทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ ข้อมูลมีความทันสมัย 
และตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึนเป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองตอ่       
ความคิดเห็นสมาชิก สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ เกี่ยวกับการให้บริการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากรายงาน    
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ซ่ึงมี ความ
ต้องการให้มีการพัฒนาดา้นกฎหมายและวิชาการ 
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๓. โครงการเสริมสร้างเทคนิค
การจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ
ต าแหน่งนิติกร/วิทยากร 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ 
จ านวน ๔๐ คน 
   
 

๑. จัดเตรียมความพร้อม
โครงการ โดยหารือร่วมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการ
ให้มีความเหมาะสมและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด ตาม
แนวทางการประเมิน       
ความคุ้มค่า 
๒. จัดท ารายละเอียด
โครงการ 
๓. ขออนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินโครงการ 
๕. สรปุผลการจดัโครงการ/
ประเมินผลโครงการ  
(มิติประสิทธิภาพ) 
๖. ติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของโครงการ 
(มิติประสิทธิผล และมิติ
ผลกระทบ) 
๗. สรปุผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับ
การอบรมโครงการ
เสรมิสร้างเทคนิคการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได ้
  
   

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการ
อบรมโครงการเสริมสรา้ง
เทคนิคการจดัการเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้       
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง    
ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้        
ความเข้าใจท่ีก าหนด
  
  
  

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ (ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) 
๒. ระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน 
๑.๓ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตาม
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและ
วิชาการ 
กลยุทธ์ ๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
ในกระบวนการนิติบญัญตัิของวุฒิสภาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ีความ       
เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ 
ด้านกระบวนการนิติบญัญัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ความสอดคล้อง (ร่าง) ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี     
และเก่ง ยึดหลักคณุธรรม มีจติสานึก       



๑๕๘ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

โครงการ กิจกรรม ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลกระทบ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น           
มืออาชีพ 
ความสอดคล้อง แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ประเด็นปฏิรปูท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิกลยุทธ์ที่ ๓ : 
พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพือ่สร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
(New Mindsets and Skillsets)  แผนงาน
พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะ
ก าลังคน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง     
และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 
๓ พัฒนาขีดความสามารถและสรา้งความ
ผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของ
บุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับและสาย
อาชีพ เพื่อสร้างการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง
ตลอดอายุการท างาน 
ผลประโยชน์ของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
• กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา 



๑๕๙ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

โครงการ กิจกรรม ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลกระทบ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

ความรู้ ทักษะ และความสามารถในหลักการ 
และเทคนิคการจัดการเรื่องร้องเรยีนหรือ
เรื่องราวร้องทุกข์ได้อยา่ง มีมาตรฐาน เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเกดิความ
ต่อเนื่องในการเสริมสร้างศักยภาพให้
สามารถปฏิบัติงานไดส้อดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน สามารถพิจารณาการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วอันจะช่วยอ านวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
 

๔. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต้ารวจรัฐสภา   
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
ส านักบริหารงานกลางจ านวน       
๓๑ คน  

๑. จัดเตรียมความพร้อม
โครงการ โดยหารือร่วมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินโครงการ
ให้มีความเหมาะสมและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด ตาม
แนวทางการประเมินความ
คุ้มค่า 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับ
การอบรมโครงการ
พัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไป

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารับการ
อบรมโครงการพัฒนาความรู้
และทักษะเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจรัฐสภา
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ (ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) 
๒. ระดับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัท่ี ๓ 

แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ีความ      
เป็นเลิศ 



๑๖๐ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

โครงการ กิจกรรม ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลกระทบ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

  ๒. จัดท ารายละเอียด
โครงการ 
๓. ขออนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินโครงการ 
๕. สรปุผลการจดัโครงการ/
ประเมินผลโครงการ  
(มิติประสิทธิภาพ) 
๖. ติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของโครงการ 
(มิติประสิทธิผล และมิติ
ผลกระทบ) 
๗. สรปุผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ 

ปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได ้
  
   

ความรู้ความเข้าใจท่ีก าหนด
  
  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงาน 
๑.๓ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงานตาม
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้ง ทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้าน
กระบวนการนติิบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสอดคล้อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ง ยึดหลักคณุธรรม มีจติสานึก              
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น           
มืออาชีพ 
ความสอดคล้อง แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ประเด็นปฏิรปูท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐ         
มีขนาดที่เหมาะสมและมสีมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิกลยุทธ์ที่ ๓ : 
พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพือ่สร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
(New Mindsets and Skillsets)  แผนงาน
พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะ
ก าลังคน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การจัดการภาครัฐ 



๑๖๑ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

โครงการ กิจกรรม ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลกระทบ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง    
และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 
๓ พัฒนาขีดความสามารถและสรา้งความ
ผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของ
บุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับและสาย
อาชีพ เพื่อสร้างการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง
ตลอดอายุการท างาน 
ผลประโยชน์ของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
• กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา 
ความรู้ความเข้าใจท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิเกี่ยวกับงานด้านการรกัษาความ
ปลอดภัยตามหลักสากล อันจะน าไปสู่การ
รักษาความปลอดภัยบุคคล อาคารสถานท่ี 
และทรัพยส์ินทางราชการได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ ผู้น าต่างประเทศ องค์กร
ระหว่างประเทศ อาคันตุกะทีเ่ป็นแขกของ
รัฐสภา หรือผู้บริหารระดับสูง  ทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีเข้าร่วม ประชุมสัมมนา หรือมา
ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของรัฐสภา 
รวมทั้ง ประชาชน ตลอดจน ทรัพย์สิน



๑๖๒ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

โครงการ กิจกรรม ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลกระทบ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

ภายในบริเวณรัฐสภา ไดร้ับการดแูลรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
 

๕. โครงการเสริมสร้างความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความคุ้มค่าของ
ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑. ขออนุมัติโครงการพร้อม
แนวทางการด าเนินการ 
๒. ติดต่อประสานงาน 
๓. ด าเนินการโครงการ 
๔. สรปุ/ประเมินผล
โครงการ (ประสิทธิภาพ + 
ประสิทธิผล) 
๕. สรปุผลภาพรวม  
(ประสิทธิภาพ + 
ประสิทธิผล + ผลกระทบ) 
 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความคุ้มค่า 

มีการเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
การประเมนิความคุ้มคา่ฯ 

มีโครงการทีไ่ด้จาก 
การฝึกอบรมเป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินความคุ้มค่าฯ ที่ก าหนด 

แผนปฏิรปูประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ข้อ ๑.๔ การบริหารจัดการภาครัฐ มีความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้าน
กระบวนการนติิบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัดการองค์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 



๑๖๓ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ตัวชี วัดที่ ๕ ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อนการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                                            

    น ้าหนักร้อยละ ๑๐ 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร     น ้าหนักร้อยละ ๑๐ 

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาบริหารจดัการ  

 

 

 

 
ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าภาพหลัก ส้านักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักภาษาต่างประเทศ    

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานประธานวุฒิสภา  ส านักประชาสัมพันธ์   
 ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักการต่างประเทศ 
 ส านักกฎหมาย  ส านักวิชาการ  ส านักการประชุม  ส านักก ากับและตรวจสอบ  
 ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  ส านักรายงานการประชุมและชวเลข   
 ส านักการพิมพ์ ส านักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน   

ค้าอธิบาย  
 ด้วยในคราวประชุม ก.ร. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมอบหมายให้      อ.ก.ร. 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๑  ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
 เป้าหมาย :   มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยึดหลักธรรมาธิบาล มีความคล่องตัว สามารถ   

 รองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดใน    
สิ่งที่ถูกต้อง 

 เป้าหมาย :  ทรัพยากรบุคคลประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ และนโยบายความ
โปร่งใสของรัฐสภา เพื่อรักษาเกียรติของตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ
      ด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย :  ๑.  ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในสายงานท่ีปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ 
     และมีศักยภาพสูง  
      ๒.  ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถน า
      เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓.  ผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการคิดในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
         ตนเองอย่างต่อเนื่อง  



๑๖๔ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล ให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลัก
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าหมาย :  ทรัพยากรบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสมดุลระหว่างชีวิต        
     การท างานและชีวิตส่วนตัว (Work – life balance) และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็น
ความส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ 
ของการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ การด าเนินการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มอบหมายให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา เป็นผู้ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  

 ทั้งนี้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์    
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากั บ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์              
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีอ านาจหน้าที่ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ       
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพและยึดหลกัธรรมาภิบาล 
    เป็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีกำรก ำหนด
และด ำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญ เช่น ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path), ระบบ
แผน    สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan), ระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง (Talent Management), ระบบกำร
หมุนเวียน     กำรปฏิบัติงำน (Job Rotation), การพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดบุคคลที่
มีคุณภาพ คุณธรรม “คนดี คนเก่ง” เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  เป็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม ตำมโครงกำร           
ที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งได้มีกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ตำม         
แผนส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

  ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ที่ ๒ ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม , 
โครงกำรขยำยผลและต่อยอดจำกหลักสูตรกำรสร้ำงเสริมจริยธรรม , โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับวินัยและโทษทำงวินัย พร้อมกรณีตัวอย่ำงและโครงกำรจัดท ำแผนส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำประพฤติปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร นโยบำยควำมโปร่งใสของรัฐสภำเพื่อรักษำเกียรติของตนเองและภำพลักษณ์          
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓:  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ           
  ด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำมีขีดควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร และสอดคล้องกับบริบทควำมเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและ
ภำยนอกของส่วนรำชกำร รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำม ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำบุคลำกร 
เพื่อให้กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรสำมำรถสร้ำงผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประโยชน์สมดุลกับทรัพยำกรที่ได้ใช้ไป มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตรที่ส ำคัญ เพื่อให้มีทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเป็นไป      
ในทิศทำงเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔:  สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุลตามหลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันให้กับบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ โดยกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์จะเป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข (Happy Workplace) และมีโครงกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมควำมรับผิดชอบ      
ต่อสังคม (CSR) ซึ่งคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวเป็นคณะอนุกรรมกำรร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพื่อท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำด้ำนจิตใจในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว รวมทั้งได้ก ำหนดกิจกรรมเพื่อสังคมในนำมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำกับชุมชน 
โดยส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพื่อเผยแพร่ภำรกิจขององค์กรและแบ่งปันสิ่งท่ีดีต่อสังคมโดยรวม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการ       
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑   มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการตามยทุธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการฯ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล      
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓ 
 ด าเนินการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์      

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยการตดิตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์   

๕   ด าเนินการบรรลุผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์      
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ โดยการติดตามประเมินผลผลติ ผลลัพธ์  

เง่ือนไข 

 ๑. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่  ๓                
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนหรือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนภารกิจ    
ด้านอาเซียน การสนับสนุนความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพของข้าราชการรัฐสภา เป็นต้น 
 ๒. การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเมิน
จากการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลิตและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
 ๓. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ต่อ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา และเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว       
ต่อ ก.ร. รอบ ๑๒ เดือน เท่าน้ัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๗ 

 

กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตารางจ้าแนกคุณลักษณะของตัวชี วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวชี วัด 
คุณลักษณะ 
ของตัวชี วัด 

มิติท่ี ๑  มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดบัความส าเรจ็ในการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมการด าเนนิการ
จัดท าร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา 

ผลผลติ 

    ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ      
และกฎหมายของสว่นราชการสังกดัรัฐสภา      

ผลลัพธ์ 

     ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ 
Digital Parliament 

 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความส าเรจ็ของการเตรยีมความพร้อมส าหรบั
การโอนย้ายระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๒ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของ
ข้าราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดจิิทัล 

ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนระบบงานและ   
แผนบูรณาการด้านประชาคมอาเซยีนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาเครือข่ายดา้น
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุข 

ผลลัพธ์ 

มิติท่ี ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนนิการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ 
มิติท่ี ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดบัความส าเรจ็ในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ผลลัพธ์ 

มิติท่ี ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดบัความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา          
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลลัพธ์ 

 



 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
ของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๖๙ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งการรับผิดชอบด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายในองค์กรหรือด าเนินการร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับประเภทของลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด 
ดังนี้    
 ๑. งานตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
 ๒. งานตามพันธกิจหลักขององค์กร 
 ๓. งานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 ๔. งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ๕. งานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

ค าจ ากัดความ 
 - งานตามค าบรรยายลั กษณะงาน ( Job Description)  หมายถึ ง  ปฏิบั ติ ง านในฐานะผู้ ปฏิบั ติ ง าน 
โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้าน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 - งานตามพันธกิจหลักขององค์กร หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร  คือ  
งานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ งานสนับสนุนรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและมีบทบาทน า     
ในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศงานส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์           
สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง (ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร) ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
งานด้านบริหารด้านอ านวยการและด้านบริการสาธารณะ 
 - งานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร หมายถึง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนหรือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ไว ้๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
  ๑. พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament 
  ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 
  ๓. เสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
  ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรในแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไว ้๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 ๑. การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 ๓. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
 ๔. การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 ๕. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
 ๖. การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
 - งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (การมีส่วนร่วม หมายถึงผู้ด าเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการตัดสินใจการประชุมต่าง  ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดระดับองค์กรที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบ  
ต่อองค์กร 



๑๗๐ 
 

 - งานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หรือเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมอบหมายและหรือให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติซึ่งผลผลิตและผลลัพธ์ส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

 

เง่ือนไข 
ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ดังนี ้

 ๑. ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา โดยให้เลขาธิการฯ เป็นประธาน กรรมการ ประกอบด้วย รองเลขาธิการทุกคน และมี
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ 
 ๒. ให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาเสนอเรื่องให้สอดคล้องกับประเภทของลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ดังนี้    
  ๑) งานตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
  ๒) งานตามพันธกิจหลักขององค์กร 
  ๓) งานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  ๔) งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ๕) งานตามภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยที่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน/บุคลากร/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๓.  ให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารายงานผลการปฏิบัติราชการตามกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ              
ต่อคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา ในรอบ ๖, ๙, และ ๑๒ เดือน 
และให้คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประเมินผลฯ เสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อทราบ และหากคณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีข้อเสนอแนะประการใด ให้แจ้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประเมินผลฯ        
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอาจเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท านโยบาย การตัดสินใจของผู้บริหาร หรือปรับปรุงและพัฒนางาน
ในองค์กร 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษา เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งเน้นให้เกดิการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน/บุคลากร/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนกระบวนการนติิบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยใหม้ีการ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๓  จัดท ารายงานผลการด าเนินการรอบ ๖ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง
ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 จัดท ารายงานผลการด าเนินการรอบ ๙ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน      
และน าเสนอต่อคณะกรรมการที่รบัผิดชอบประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

๕  จัดท ารายงานผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน ท่ีแสดงถึงกิจกรรม ผลผลติและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการที่รบัผิดชอบประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลลัพธ์ ผลกระทบ ของการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสนอ รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 
 
 
 
 

 
ส ำนักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 

และผู้ประสำนงำนตัวชี้วัดของส ำนักนโยบำยและแผน 
ตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

ส ำนักผูร้ับผดิชอบตัวชีว้ัดเจ้ำหลัก (ผู้รำยงำน) และผูป้ระสำนงำนตวัชี้วดัส ำนักนโยบำยและแผน 
ตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตัวชี้วดั 
เจ้ำภำพหลกั 
(ผู้รำยงำน) 

ผู้ประสำนงำน 
(ส ำนกันโยบำยและแผน) 

มิติที่ ๑ มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการบรรลุ 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร ์
  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จใน 
การเตรียมความพร้อม 
การด าเนินการจัดท า 
ร่างข้อบังคบัการประชุมวฒุิสภา 

ส ำนักกำรประชุม 
๑. นางสาวฐิติมา  ประเสริฐ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๒ 
๒. นางสาวฐิติมา  เฉิดโฉม 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๘ 

กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
นางสาวศุทรา  สิรภัทรนนัทกร 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของ 
การบูรณาการจัดท าฐานข้อมูล
วิชาการและกฎหมายของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส ำนักวิชำกำร 
๑. นางสาวจฑุาลักษณ์  จ าปาทอง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ 
๒. นายปิยชาติ  ศลิปสุวรรณ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ 

กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
นายธชัชัย  แก้ววารี 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ 
Digital Parliament 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

 
 
 
 
 
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
นางสาวณัฐธนัญ  สุนทรกิตติพงศ ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๗ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความส าเร็จของ 
การเตรียมความพร้อม 
การโอนย้าย ระบบสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของรัฐสภา 

๑. นายสุวิทย์  น้อยอยู ่
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๔ 
๒. นายทวีศักดิ์  น้อยภาษ ี
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความส าเร็จของ 
การพัฒนาทักษะดา้นดจิิทัล 
(Digital Skill) ของข้าราชการ
สังกัดรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่รัฐสภาดิจิทลั 

๑. นางสาวพัทธกานต์  วุฒิอัครวัฒน์ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑ 
๒. นางสาวสุดารัตน์  ใจอุดม 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
 
 
 



๑๗๓ 
 

ตัวชี้วดั 
เจ้ำภำพหลกั 
(ผู้รำยงำน) 

ผู้ประสำนงำน 
(ส ำนกันโยบำยและแผน) 

  
 
 
 
 
กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
นางสาวนาตยา  พ่วงพูล 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๓ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความส าเร็จของ 
การขับเคลื่อนระบบงานและ
แผนบูรณาการด้านประชาคม
อาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๑. นางสาวนิสาพร  วิบูลย์จันทร ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๗ 
๒. นางสาววรรณภัสสร ์ ไชยเทพ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความส าเร็จการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านประชาคม
อาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๑. นายเรวัต  วรรณนุรักษ์ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๖ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความส าเร็จของ 
การพัฒนาเครือข่าย 
ด้านประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑. นายสนันท์  ศิริบูรณ ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๖ 
๒. นางสาวกัญจณัฐ  ศิริวงศ ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความส าเร็จของ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข 

ส ำนักประชำสัมพันธ ์
๑. นางสาวพัชรี  ศรีสวสัดิ์เพ็ญ 
๒. นางสาวจิตรลดา  ใจสบุรรณ์ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๒ 

กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
นางสาวทัศนวรรณ  พัฒน์คุ้ม 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕ 
 

มิติที่ ๒ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของ 

การส่งเสริม สนบัสนุน 
การด าเนินการดา้นคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 
 
 
 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑. นางรุ่งนภา  ศิริภาณุรักษ ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๔๖ 
๒. นางสาวจารุวรรณ  ชนิเขว้า 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 
๓. นางสาววรณธร  หงส์จรรยา 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ 

กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
นางสาววรรณวิภา  เลิศปัญญาพร 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๑ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 

นางสาวสุภารัตน์  มาตสวงิ 
โทร. ๐๒ – ๘๓๑๙๓๗๕ 

 
 
 
 



๑๗๔ 
 

ตัวชี้วดั 
เจ้ำภำพหลกั 
(ผู้รำยงำน) 

ผู้ประสำนงำน 
(ส ำนกันโยบำยและแผน) 

มิติที่ ๓ มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จใน 

การประเมินความคุ้มค่า
โครงการพัฒนาบุคลากร 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
นางสาวน้ าเพชร  ศรีวิจิตรโชค 

โทร. ๐๒ – ๘๓๑๙๓๗๗ 
นางสาวณัฐธนัญ  สุนทรกิตติพงศ์ 

โทร. ๐๒ – ๘๓๑๙๓๗๗ 
มิติที่ ๔ มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
๑. นายเศรษฐพงศ์  ยอดอินทร ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ 
๒. นางนนัทญิาพร  สมัพนัธ์ทวีกจิ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ 

กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
นางสาวปรียานุช  วัจนะคปุต ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖ 
นายภัทรพงศ์  ช่วยบ ารุง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖ 

 



๑๗๕ 

 

 

เจ้าภาพหลัก และหน่วยงานสนับสนุน 
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ด้าน 
(มิติ) 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

น้ าหนัก 
เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

มิติที่ ๑ มิตดิ้านประสิทธผิลการปฏิบัติราชการ ๖๐   

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ 

๖๐   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการเตรียมความ
พร้อมการด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา 

๑๒ ส านักการประชุม (ผู้รายงาน) 
ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
ส านักก ากับและตรวจสอบ ส านักกฎหมาย 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการบูรณาการ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๖ ส านักวิชาการ (ผู้รายงาน) 
ส านักการประชุม ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข  
ส านักกฎหมาย ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักนโยบายและแผน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ Digital Parliament 

๑๒ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ผู้รายงาน) 

ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักนโยบายและแผน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความส าเร็จของการเตรียมความ
พร้อมการโอนย้ายระบบสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา 

๗   

 



๑๗๖ 

 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

น้ าหนัก 
เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการ
สังกัดรัฐสภาเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภา
ดิจิทัล 

๕   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๐ ส านักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
ส านักวิชาการ ส านักกฎหมาย ส านัก
ภาษาต่างประเทศ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักนโยบายและแผน 

ส านักงานประธานวุฒิสภา ส านักประชาสัมพันธ ์
ส านักบริหารงานกลาง ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักการประชุม ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ส านัก 
การพิมพ์ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
ระบบงานและแผนบูรณาการ 
ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

๓   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ด้านประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่าย
ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
 

๔   



๑๗๗ 

 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

น้ าหนัก 
เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๑๐ ส านักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)  

มิติที่ ๒ มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ ๒๐   

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการดา้นคุณธรรม
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

๑๕ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้รายงาน) 
ส านักนโยบายและแผน 

ส านักงานประธานวุฒิสภา ส านักประชาสัมพันธ ์
ส านักบริหารงานกลาง ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักการต่างประเทศ  
ส านักวิชาการ ส านักการประชุม ส านักก ากับ
และตรวจสอบ ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
ส านักกฎหมาย ส านักภาษาต่างประเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข  
ส านักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๕ ส านักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
ส านักงานประธานวุฒิสภา ส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักบริหารงานกลาง ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักการต่างประเทศ  
ส านักวิชาการ ส านักการประชุม ส านักก ากับ
และตรวจสอบ ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 

 



๑๗๘ 

 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

น้ าหนัก 
เจ้าภาพหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ส านักกฎหมาย ส านักภาษาต่างประเทศ  
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
ส านักการพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

มิติที่ ๓ มิตดิ้านประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ ๑๐  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จในการประเมิน 
ความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ ส านักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส านักท่ีเป็นเจ้าของโครงการ 

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ๑๐   

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑๐ ส านักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)  
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักภาษาต่างประเทศ 

ส านักงานประธานวุฒสิภา ส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักการ
ต่างประเทศ ส านักกฎหมาย ส านักวิชาการ 
ส านักการประชุม ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ ส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
ส านักการพิมพ์ ส านักนโยบายและแผน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 



 

 

 

 

 

คะแนนภาพรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 
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คะแนนภาพรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑



 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑            

 



๑๘๒

 มติิที่ 1 มติิด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 60.00 4.8981
1  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 48.00 4.8851

    1.1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตรา

พระราชบัญญติัและการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่าน

การพิจารณาของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตรา

พระราชบัญญติั

1.1.2 ระดับความส าเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

   1.2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการบริการจดัการงานด้านนิติบัญญติั

1.2.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปร าจปี พ.ศ. ๒๕๕๙

1.2.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ในภาพรวม

1.2.2.1 จ านวนช่องทางเข้าถึงของภาคประชาสังคม ระดับ 1.00 1 2 2 3 3 3.0000 5.0000 0.0500
1.2.2.2 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีการบูรณาการ

ฐานข้อมูลกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.2.2.3 จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารภายในองค์กร

1.2.2.4 จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงาน

ด้านนิติบัญญติั

1.2.2.5 จ านวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการ

ของระบบเครือข่ายไร้สาย (Downtime)

1.2.2.6 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านประชาคมอาเซียน

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติการรองรับภารกิจด้านประชาคมอาเซียน

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ในภาพรวม

1.3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้

เกี่ยวกับอาเซียน

1.3.1.2 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ

ด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

1.3.1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

ความเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในงาน

ด้านนิติบัญญติั

1.3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

3.7710

3.0000 5.0000 0.0500

85 96.3850 5.0000

ระดับ 4.00

5.0000

ระดับ 1.00

ร้อยละ 6.00

1.00 70.00 75.00 80.00 85.00ร้อยละ 

3 4 5 5.0000 5.0000

4.9250

0.5000

90 95 100 100.0000 5.0000 0.5000

ระดับ

ร้อยละ 10.00 80 85

10.00 1 2

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

20.00 5.0000

8.00

90.00 96.5900 4.9000 0.0490

ระดับ 1.00 3.0000 5.0000 0.0500

ระดับ 1.00 3.0000 5.0000 0.0500

ระดับ 1.00 40 35 30 25

ระดับ 1.00 65 70 75 80 0.0500

20 0.0000 5.0000 0.0500

0.045080 87.9300 4.5000ร้อยละ 1.00 60 65 70 75

8.00 4.3855

ระดับ 1.00 65 70 75 80 4.5640 0.0456

ระดับ 1.00 60 65 70 75

1 2 2 3

85 82.8200

3 2.0000 3.0000 0.0300

80 86.2000 5.0000 0.0500

3 3

1 2 2 3 3

ระดับ 1.00 65 70 75

1 2 2

ระดับ 1.00

80 85 72.6000 2.5200 0.0252

1 2 2 3 3



๑๘๓

1.3.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

1.4 ระดับความส าเร็จในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น

ของประชาชนผ่านโครงการสมาชิกสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

พบประชาชน

2  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 12.00 4.9500
2.1 ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ

2.1.1 ร้อยละของการสนับสนุนการท างานด้านนิติบัญญติั ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 481.25 5.0000 0.0500
2.1.2 ร้อยละของการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมาธิการ ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 140.59 5.0000 0.0500
2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

พัฒนาบุคลากร

2.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะตามที่ก าหนด

2.1.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วม

ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

2.1.6 จ านวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการ

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ

มติิที่ 2 มติิด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 20.00 4.8750
3 ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ

ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 5.00 65 70 75 80 85 82.5000 4.5000 0.2250
มติิที่ 3 มติิด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10.00 5.0000
5 ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ 5.00 5.0000

5.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 2.50 5.0000
          ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน ร้อยละ 1.25 75 78 81 84 87 98.6600 5.0000 0.0625

5.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมร้อยละ 1.25 88 90 92 94 96 100.2300 5.0000 0.0625
5.2 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250

6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และ

ด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติิที่ 4 มติิด้านการพัฒนาองค์กร 10.00 1.0000
7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารต าแหน่ง

นักกฎหมายนิติบัญญัติ เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภา

มืออาชีพ

น  าหนัก 100 4.5138
หมายเหตุ : ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารต าแหน่งนักกฎหมายนิติบญัญัติเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการได้

ตามแผนงานหรือเกณฑ์การใหค้ะแนนที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การด าเนินงานเดียวกับการพัฒนาระบบการบริหารต าแหน่งนักกฎหมายนิติบญัญัติ เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ

ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ.ก.ร. ระบบงานและอัตราก าลัง คณะกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา และคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายนิติบญัญัติ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซ่ึงยังไม่มีข้อยุติ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนงานหรือ
เกณฑ์การใหค้ะแนนที่ก าหนดได้

5
ผลการ

ด าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง

น  าหนัก

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น  าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน

1 2 3

ระดับ 4.00 1 2 3

4

ระดับ 12.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.6000

4 5 5.0000 5.0000 0.2000

5.0000

ร้อยละ 6.00 65 70 75

3

6.00

5 5.0000 5.0000 0.7500

80 85 86.3500 4.9000 0.2940

32110ระดับ

4ระดับ 15.00 1 2

4 0.1000*1.0000N/A5

ระดับ 5.00 1 2 3

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 102.82 5.0000 0.0500

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 104.06 5.0000 0.0500

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 122.47 5.0000 0.0500

ร้อยละ 1.00 60 70 80 90 100 0.55 5.0000 0.0500

ค่าคะแนนที่ได้

4 5 5.0000 5.0000 0.2500



๑๘๔

มติิที่ 1 มติิด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 60.00 4.9475
1  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 48.00 4.9344

    1.1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญติั

และกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ

ตราพระราชบัญญติั

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการจดัท ารายงานการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญติัที่ถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ

1.1.2.1 ร้อยละความถูกต้องของการจดัท ารายงาน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญติัของคณะกรรมาธิการ

1.1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อ

ต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญติัของ

คณะกรรมาธิการ

1.1.3 ระดับความส าเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายและ

การสนับสนุนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

1.1.3.1 ระดับความส าเร็จของการติดตามการออกกฎหมาย

ล าดับรอง

1.1.3.2 ระดับความส าเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

1.1.3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการติดตาม

กระทูถามของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

   1.2 ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament

และการส่ือสารเพื่อการบริการจดัการงานด้านนิติบัญญติั

1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

Digital Parliament ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงาน

ภายนอก

1.2.1.3 ระดับความส าเร็จของการน าระบบ ICT มาประยุกต์ใช้

ส าหร้บบริหารจดัการเอกสารการประชุม

เพื่อการลดการใช้กระดาษ

1.2.1.4 ระดับความส าเร็จของการจดัท าแผนบริหาร

ความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

1.2.2 ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนพัฒนา Digital Parliament

ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านประชาคมอาเซียน

ของส่วนราชการสังกรัดรัฐสภา

1.3.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท าแผนด้านประชาคมอาเซียน

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

5.0000

0.14704.90004.90001 5432

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

24.00 4.9125

ร้อยละ 8.00 80 85 90 95 100 100.0000 5.0000 0.4000

8.00 5.0000 0.4000

9.00 4.8833

6.00 4.8750 0.2925

3.00

4 5 5.0000 5.0000 0.1500
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ระดับ 3.00 1 2 3

9.00

ระดับ

0.0750

0.07354.90004.900054

2 3 4 5 5.0000 5.0000

1

0.15005.00005.0000531

0.07204.80004.8000543

ร้อยละ 

ร้อยละ 

3.00

54321

2

5.00

8.00

ร้อยละ 3.00

3.00

2.00

ระดับ

ระดับ

ระดับ 1.50

1.50ระดับ

1.50ระดับ

1.50ระดับ

1

0.12904.30004.3000543

0.07204.80004.8000

3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

0.37904.7375

2

21

1

0.25005.000092.00009075706560

0.15005.0000100.000010095908580
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1.3.2 ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือข่าย

ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

1.3.3 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูล

ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกระบวนการพิจารณา

เสนอร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 12.00 5.0000
2.1 ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของส่วนราชการ

2.1.1 ความส าเร็จของการสนับสนุนงานการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญติัเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1.2 ความส าเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ

เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1.3 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานด้านกฎหมาย

และวิชาการ 

2.1.4 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

2.1.5 บุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ร้อยละ 1.20 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.0600
2.2 ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการก าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ

มติิที่ 2 มติิด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 20.00 4.8375
3 ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ

ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมจริยธรรม

ในองค์กร

5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 5.00 65 70 75 80 85 81.7500 4.3500 0.2175
มติิที่ 3 มติิด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10.00 4.5750
6 ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ

6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 2.50
          ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา6.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน ร้อยละ 1.25 75 78 81 84 87 89.6300 5.0000 0.0625

6.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย

ภายรวม

6.2 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250
7 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และด าเนินงาน

ตามแผนเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

มติิที่ 4 มติิด้านการพัฒนาองค์กร 10.00 4.9500
8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9 ร้อยละความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร

ให้มีความเช่ียวชาญด้านภาษาส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน

น  าหนัก 100.00 4.8885
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

100 100.0000 5.0000

90 100 100.0000 5.0000

90 100 100.0000 5.0000 0.0600

0.0600

0.0600

5.0000

90

70 80 90 100 100.0000 0.0600

60

60

60

60

70 80

70 80

70 80

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ 1.20

1.20

1.20

1.20

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น  าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน

1 2 3

5

4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน  าหนัก
4

5.0000 5.0000 0.1500

0.15005.00005.0000

6.00

5

4 5

3.00ระดับ

0.2500

5.0000

80 85 87.1000 5.0000

2 3 4 5 5.0000 5.0000

2 3

ร้อยละ 5.00 1 2 3

0.5000

ร้อยละ 6.00 65 70 75

4.9000

4 5 4.1500 4.1500 0.2075

0.2450

3.00ระดับ

1 2 3 4

321

ค่าคะแนนที่ได้

4 5 4.9000

4 5

96 98.3500

5.0000

ระดับ 6.00 1 2 3

5

ระดับ 10.00 1 2

5.0000 5.0000 0.3000

1 5.0000 0.2500

5.0000 5.0000

0.3000

3

90 92 94

ระดับ 2 3 45.00

ร้อยละ 5.0000 0.0625

ระดับ

ระดับ

15.00

15.00

881.25
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มติิที่ 1 มติิด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 65.00 4.8118
1  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 55.00 4.7836

    1.1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญติั

และกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ

ตราพระราชบัญญติั

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการจดัท ารายงานการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญติัที่ถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ

1.1.2.1 ร้อยละความถูกต้องของการจดัท ารายงาน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญติัของคณะกรรมาธิการ

1.1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมาธิการต่อ

รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญติัของ

คณะกรรมาธิการ

1.1.3 ระดับความส าเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายและ

การสนับสนุนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

1.1.3.1 ระดับความส าเร็จของการติดตามการออกกฎหมาย

ล าดับรอง

1.1.3.2 ระดับความส าเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

1.1.3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการติดตาม

กระทู้ถามของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

   1.2 ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนพัฒนา Digital Parliament

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.3 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการท างานด้านประชาคมอาเซียน      ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ของส่วนราชการสังกรัดรัฐสภา

1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการแผนงาน/โครงการ

ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
5 5.0000 5.0000 0.1500

5.0000

ระดับ 3.00 1 2 3 4

4 5 4.4500 4.4500 0.4450

9.00

4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ระดับ 10.00 1 2 3

4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ระดับ 3.00 1 2 3

4 5 5.0000 5.0000 0.1000

ระดับ 3.00 1 2 3

5.0000

ระดับ 2.00 1 2 3

80 85 91.9700 5.0000 0.2500

8.00

95 100 100.0000 5.0000 0.2500

ร้อยละ 5.00 65 70 75

5.0000

ร้อยละ 5.00 80 85 90

95 100 100.0000 5.0000 0.5000

10.00

5.0000

ร้อยละ 10.00 80 85 90

4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วง

28.00

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน

1 2 3
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1.3.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และ

การน าไปใช้สนับสนุนการท างานฝ่ายนิติบัญญติั

1.3.3 ระดับความส าเร็จของการท างานด้านประชาคมอาเซียน

ระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและองค์กรเครือข่าย

1.4 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ของประชาชนต่อการด าเนินงาน

ของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

2  ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการ ร้อยละ 10.00 1 2 3 4 5 4.9667 4.9667 0.4967
ด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

มติิที่ 2 มติิด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 20.00 4.8875
3 ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ

ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 5.00 65 70 75 80 85 82.7500 4.5500 0.2275
มติิที่ 3 มติิด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10.00 5.0000
5 ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ 5.00 5.0000

5.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 96.7700 5.0000 0.1250
5.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 96.0600 5.0000 0.1250

มติิที่ 4 มติิด้านการพัฒนาองค์กร 10.00 4.5000
6 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
น  าหนักรวม 100.00 4.8052

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562

4 5 4.5000 4.5000 0.4500

ค่าคะแนนที่ได้

4 5 5.0000 5.0000 0.7500

ระดับ 10.00 1 2 3

4 5 4.2000 4.2000 0.3360

ร้อยละ 15.00 1 2 3

4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ระดับ 8.00 1 2 3

4 5 5.0000 5.0000 0.1500

ระดับ 3.00 1 2 3

4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน  าหนัก
ระดับ 3.00 1 2 3

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น  าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน

1 2 3



 
 
 

ภาคผนวก 
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