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๓ 

 
ค ำน ำ 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นปีที่ ๑6 นับตั้งแต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นเครื่องมือประกำรหนึ่งในกำรประเมินผลและน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และตอบสนองภำรกิจของ
ส ำนักงำนให้ดียิ่งขึ้น 

ส ำหรับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น ได้ค ำนึงถึงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยของประธำนวุฒิสภำและผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรรำชกำรในสภำวะวิกฤติ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพ่ือสะท้อนผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรในแต่ละปี 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันอังคำรที่ 6 ตุลำคม ๒๕๖3 จึงได้จัดท ำเล่มค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดต่อไป 

 
ส ำนักนโยบำยและแผน 

พฤศจิกำยน ๒๕๖3 
 



๕ 

 
สำรบัญ 

 
  หน้ำ 
นโยบำยของประธำนวุฒิสภำ 1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 2 
กำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระหว่ำง ประธำนวุฒิสภำ กับ เลขำธิกำรวุฒิสภำ 5 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระหว่ำง เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับที่ปรึกษำ/รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และผู้บงัคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 

๑. เลขำธิกำรวุฒสิภำ กับ ที่ปรกึษำด้ำนกำรเมอืง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร  
(นำยพงศ์กิตต์ิ  อรุณภักดีสกุล) 

9 

 ๑.๑ ทีป่รึกษำ กบั ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 12 
 ๑.๒ ทีป่รึกษำ กบั ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 16 

2. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
 ๒.๑ เลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ  21 
 ๒.๒ เลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 25 
 ๒.๓ เลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักก ำกบัและตรวจสอบ 29 

3. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ (นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ)         33 
 ๓.๑ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพฒันำทรัพยำกรบุคคล  36 
 ๓.๒ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 40 

4. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ (นำยสรุตัน์  หวังต่อลำภ)  44 
 ๔.๑ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๑   47 
 ๔.๒ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 51 
 ๔.๓ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 55 

5. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ (นำงสำวนิภำวรรณ  ศิริบ ำรุงสุข) 59 
 ๕.๑ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 62 
 ๕.๒ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 66 

6. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ รองเลขำธิกำรวุฒสิภำ (รอ้ยต ำรวจเอกหญิง วริัญญำ  ประสพสุข)   70 
 ๖.๑ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร 73 
 ๖.๒ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม  77 
 ๖.๓ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย 

 
 
 

81 



๖ 

 
สำรบัญ (ต่อ) 

 
  หน้ำ 
๗. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ (นำงปณัณิตำ  สทำ้นไตรภพ)  83 

 ๗.๑ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ  86 
 ๗.๒ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรหิำรงำนกลำง 90 
 ๗.๓ รองเลขำธิกำรวฒุิสภำ กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรพิมพ์  94 

8. เลขำธิกำรวุฒิสภำ กับ ผู้บงัคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน 98 
กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

101 

 สรุปกรอบตัวชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบ โครงกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

103 

 มิติที่ ๑ : มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
 ๑.๑ ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสนบัสนุนกำรตดิตำม เสนอแนะ และเรง่รดักำรด ำเนนิกำร

ตำมแผนปฏิรูปประเทศและกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติของวุฒิสภำ 
(ตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ ๒๗๐) 

107 

 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกระบวนกำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ :  
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนงำนกระทูถ้ำมของวุฒิสภำ 

114 

 1.3 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรบรูณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำย 
ของสว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 

118 

 1.4 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือมุ่งสู่รัฐสภำดิจิทัล
(Digital Parliament) 

127 

  ๑.๔.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบสำรสนเทศรองรับอำคำรรัฐสภำ 133 
  ๑.๔.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ 

         ควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของอำคำรรัฐสภำ 
136 

  ๑.๔.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำทกัษะด้ำนดิจิทลั (Digital Skill)  
         ของข้ำรำชกำรรัฐสภำเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภำดิจิทัล (Digital Parliament) 
 
 
 
 
 
 

139 



๗ 

 
สำรบัญ (ต่อ) 

 
   หน้ำ 

 1.5 ระดบัความส าเร็จของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้นประชาคมอาเซียน 
ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

142 

  ๑.๕.๑ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนปฏิบตัิการ 
         ด้านประชาคมอาเซยีนของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา  
         ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

145 

  ๑.๕.๒ ระดับความส าเร็จของการพฒันาข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
         ด้านประชาคมอาเซยีนส าหรับใช้ในวงงานรฐัสภา 

147 

  ๑.๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพฒันาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน 
         ของส่วนราชการสงักัดรฐัสภา 

150 

 ๑.๖ ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายส าคญั/เร่งด่วนของผู้บริหาร 
ของสว่นราชการสังกดัรฐัสภา 

153 

 มิติที่ ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บรกิาร  
 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนบัสนนุ การด าเนนิการด้านคุณธรรม 

และความโปร่งใสของส่วนราชการสงักดัรัฐสภา 
155 

 2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ 159 
 มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
 3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลลัพธ์และควำมคุม้ค่ำของโครงกำรส ำคัญ

ตำมยุทธศำสตรข์องสว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (ยุทธศำสตร์ละ ๑ โครงกำร) 
160 

 มิติที่ ๔ : มิตดิ้านการพัฒนาองค์กร  
 4.1 ระดบัความส าเร็จของการขบัเคลื่อนการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

164 

 4.2 ระดบัความส าเร็จของการมนีวตักรรมของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา 168 
 4.3 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ 

(Business Continuity Management : BCM) ของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา 
170 

ภาคผนวก 173 
 
 

 

 



๑ 

 
นโยบำยของประธำนวุฒิสภำ 

(ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย) 
ในพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ 
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ ๔ ประการ ดังนี้ 

             ๑. ขอให้สืบสานพระบรมราโชวาท และน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการด ารงตน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 
ใช้ความรู้ในหลักวิชาท่ีถูกต้อง ด้วยเหตุผลและเป็นธรรม 
             ๒. ขอให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
จัดการข้อมูล เพ่ือรองรับภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ 
และภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
             ๓. ขอให้เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมืองท่ีดี 
             ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องย้ายสถานท่ีท าการ
ไปยังอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) จึงขอให้ทุกท่านให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ในการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ รวมท้ัง การใช้ทรัพยากร และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม เพื่ อให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภามี
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดี 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานวุฒิสภา 

 ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๒ 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มสีมรรถนะสูง 
ในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำเพือ่ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

พันธกิจ 
๑. สนับสนุนกำรขับเคลือ่นภำรกิจด้ำนนิติบัญญตัิ 
๒. สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูป

ประเทศ และกำรด ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
๓. ยกระดับกำรพฒันำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวิชำกำรของ

วุฒิสภำ 
๔. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตำมหลักธรร

มำภิบำล และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
๕. พัฒนำและเสรมิสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสรมิกำรมีสว่นร่วมของประชำชน 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
สำมคัคีมวีินัย สุจริตโปรง่ใส รอบรู้งำนสภำ  

มีจิตอำสำ มุ่งงำนสภำสมัฤทธิ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนตำมภำรกิจของวฒุิสภำและสมำชกิวฒุิสภำ 
 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) 

เป็นองค์กรหลักด้ำนนติิบญัญัตขิองประเทศที่มีสมรรถนะสูงในกำรสนบัสนนุภำรกิจวุฒิสภำเพื่อ
ประชำชนและประโยชน์สว่นรวม 

 



๖ 

 

๓. พันธกิจ (Mission) 

 ๑) สนบัสนนุกำรขบัเคลื่อนภำรกิจดำ้นนิตบิัญญตั ิ
    ๒) สนบัสนนุภำรกิจด้ำนกำรตดิตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรปูประเทศ  
       และกำรด ำเนนิกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
    ๓) ยกระดบักำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวชิำกำรของวุฒิสภำ 
    ๔) บริหำรจัดกำรใหเ้ปน็องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมยั ตำมหลักธรรมำภิบำล  
          และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
    ๕) พัฒนำและเสริมสรำ้งกำรเมืองในระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
              และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

๔. เป้ำหมำยกำรให้บริกำร 

 ส่งเสริมและสนับสนุนวุฒิสภำและคณะกรรมำธกิำรในกำรปฏิบัติภำรกิจตำมรัฐธรรมนูญ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๕. ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

 - สมำชิกวฒุิสภำ 
 - คณะกรรมำธิกำร 
 - บุคคลในวงงำนรฐัสภำ (ผูช้ ำนำญกำรประจ ำตัวสมำชกิวุฒสิภำ/ผู้ช่วยด ำเนนิงำนของสมำชิก
วุฒิสภำ/ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัวของสมำชิกวุฒิสภำ) 
 - ประชำชน (กลุ่มเป้ำหมำยตำมกิจกรรมเสริมสรำ้งควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น/สภำจ ำลองสัญจร  
ผู้มำร้องทุกข ์และผู้มำร้องเรียน) 

๖. บุคลำกร 

   จ ำนวน  ๑,202  คน    ประกอบด้วย 
   ข้ำรำชกำร    จ ำนวน  ๑,060   คน  
   ลูกจ้ำงประจ ำ   จ ำนวน       ๓๘   คน      
   พนักงำนรำชกำร       จ ำนวน    ๑04   คน 

   ขอ้มูล : กลุ่มงำนทะเบียนประวตัิและสถติิ ส ำนักบรหิำรงำนกลำง ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ณ วนัที่ 2 กนัยำยน ๒๕๖3 



๗ 

 



๘ 



๙ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ระดับที่ปรกึษำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นำยพงศก์ิตติ์  อรณุภกัดีสกุล 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

          ๑. ส ำนักประชำสมัพันธ ์

          ๒. ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 



๑๑ 



๑๒ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักประชำสัมพนัธ์ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 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 รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมให้ประชำชน  
      ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองร่วมกับสมำชิกวุฒิสภำและติดตำมผล 
  ๑๐) ด ำเนินกำรประสำนงำนควำมร่วมมือ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่สมำชิกวุฒิสภำและส ำนักงำน 
      เลขำธิกำรวุฒิสภำในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
  ๑๑) ปฏิบัติงำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

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

๓. พันธกิจ 

        เผยแพร่ประชำสมัพันธ ์บทบำทอ ำนำจหน้ำทีข่องวุฒิสภำ และสง่เสรมิควำมรู้แก่ประชำชน 
ในกำรมีสว่นร่วมทำงกำรเมอืงตำมระบอบประชำธปิไตย กำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่สมำชิกวุฒิสภำ บุคลำกรในวงงำนของวุฒิสภำ และประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

 สมำชิกวุฒิสภำ บุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องในวงงำนวฒุิสภำ และประชำชน 

๕. ทรัพยำกร 

 ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  101  คน   
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    4  คน     
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2  กันยำยน  2563) 

 

 



๑๔ 



๑๕ 



๑๖ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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

 วำงแผน และติดตำมผลกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้พัฒนำระบบงำนและ    
 กระบวนกำรพิจำรณำทำงด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำและของส ำนักงำนเลขำธิกำร   
 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 
๔) กลุ่มงำนบรหิำรระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
๕) กลุ่มงำนบรกิำรระบบคอมพิวเตอร ์

 
 



๑๗ 

๓.   พันธกิจ 
(ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย) 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 
สมำชิกวุฒิสภำ และบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 
ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  41  คน   
พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    ๒  คน     
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 



๑๙ 



๒๐ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ของผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกบัเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกำรตำ่งประเทศ 
 ๒. ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 
 ๓. ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกำรต่ำงประเทศ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนงำนกำรขอหนังสือเดินทำง และหนังสือน ำตรวจลงตรำ 

เข้ำประเทศ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศให้กับสมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร 
และข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะ
เดินทำงของวุฒิสภำและคณะกรรมำธิกำร 

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 

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



๒๒ 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๓ กลุ่มงำน ดังน้ี 

๑) กลุม่งำนบรหิำรทั่วไป 
๒) กลุม่งำนพิธีกำรทูต 
๓) กลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

๓.   พันธกิจ                   

กำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงประเทศแก่สมำชิกวุฒิสภำและบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำและบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

ข้ำรำชกำร          จ ำนวน  ๒๕  คน    
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 



๒๓ 



๒๔ 



๒๕ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักภำษำตำ่งประเทศ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
 ๑) จัดแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสำรรำชกำรภำษำต่ำงประเทศของส ำนักงำนเลขำธิกำร

สภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เอกสำรรัฐสภำ เอกสำรด้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือนโยบำยด้ำนต่ำงประเทศ เอกสำรที่ได้รับกำร  
ร้องขอให้แปลจำกประธำนรัฐสภำ รองประธำนรัฐสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รองประธำนวุฒิสภำ ผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนคณะกรรมำธิกำร สมำชิกรัฐสภำ เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรและเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๒) จัดกำรแปล  สรุปหรือ เรียบ เรียงเอกสำรเพ่ือ เผยแพร่กิ จกรรมและเรื่องน่ ำรู้ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ 
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) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมในกำรเยือนหรือศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของสมำชิกรั ฐสภำ รวมทั้ง
ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

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



๒๖ 

๘) ส่งเสริมกำรศึกษำและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ำยทอดประสบกำรณ์ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ           
ให้แก่บุคลำกรในวงงำนรัฐสภำ 

๙) ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะคุณสมบัติและค่ำตอบแทนของบุคคลที ่ปฏิบัติหน้ำที ่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 

ข้ำรำชกำร     จ ำนวน  ๒4  คน    
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน  2563) 

 

 



๒๗ 



๒๘ 



๒๙ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอิสระ 

ตำมรัฐธรรมนูญ  (ประกอบด้วย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน โดยท ำหน้ำที่ด้ำนเลขำนุกำรให้กับ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดต่ำง ๆ    

๓) ด ำเนินกำรด้ำนเลขำนุกำรให้กับคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญและ  กฎหมำยอื่นก ำหนด รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ แล้วรำยงำนต่อวุฒิสภำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

๔) เสนอแนะระบบ รูปแบบกำรสรรหำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร  
สรรหำและคณะกรรมำธิกำรตรวจสอบประวัติของบุคคลในองค์กรอิสระ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

๕) ด ำเนินกำรด้ำนเลขำนุกำรให้กับคณะกรรมำธิกำรในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้
บุคคลพ้นจำกต ำแหน่งหรือออกจำกต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยอื่นก ำหนด 

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

๗) ด ำเนินกำรศึกษำ วิ เครำะห์  และติดตำมรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ศำลรัฐธรรมนูญ  ศำลปกครอง คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๓๐ 

 
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 
.3)  เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ 

  คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 ๔)  เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมวุฒิสภำ 
 ๕)  รับและตรวจสอบค ำร้องกำรถอดถอนบุคคลออกจำกต ำแหน่งตำมที่รัฐธรรมนูญและ 

  กฎหมำยก ำหนดออกจำกต ำแหน่ง 
๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

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

๕.   ทรัพยำกร 
 ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๓4  คน   
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    ๑  คน     
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 
 
 
 
 



๓๑ 



๓๒ 



๓๓ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

นำงสำวนภำภรณ ์ ใจสัจจะ 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 ๒. ส ำนักรำยงำนกำรประชมุและชวเลข 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 



๓๕ 



๓๖ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักพฒันำทรพัยำกรบุคคล 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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

พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและสัมมนำ รวมทั้งติดตำมประเมนิผลกำรฝึกอบรมสัมมนำ
ของสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๓) ศึกษำ  วิเครำะห์ก ำหนดควำมจ ำเป ็นในกำรพัฒนำบุคลำกรของวุฒ ิสภำและ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔) ด ำเนินกำรส่งเสริม ประสำนงำนและวำงแผนพัฒนำฝึกอบรมและสัมมนำสมำชิก
วุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  รวมทั ้งบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องในวงงำนวุฒิสภำ 

๕) จัดท ำเอกสำรวิชำกำร จุลสำร คู่มือและสื่อเทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ            
เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่บุคลำกรของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

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 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๔  กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ 
๓) กลุ่มงำนฝึกอบรมและสัมมนำ 
๔) กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 



๓๗ 

๓.   พันธกิจ 

ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำมีศักยภำพในกำรรองรับภำรกิจของวุฒิสภำ และสำมำรถปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน โดยมีภำรกิจหลักในกำรก ำหนดแนวทำง 
นโยบำย ระบบกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ศึกษำวิเครำะห์ เพ่ือก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร  
เพ่ือใช้ในกำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและสัมมนำ ผลิตสื่อกำรเรียน กำรสอน  
คู่มือ เอกสำรวิชำกำรเพ่ือใช้ในกำรอบรมและสัมมนำ สนับสนุนกำรจัดสัมมนำและฝึกอบรมของ
สมำชิกวุฒิสภำ ติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอื่น ๆ เช่น 
จัดสรรทุนกำรศึกษำ ทุนฝึกอบรม และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ อีกทั้งยังสร้ำง
แนวทำงวำงระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรและพัฒนำคุณภำพชีวิต และสร้ำงเสริม
แรงจูงใจในงำน เพ่ือให้มีบุคลำกรที่ดีและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 
-   สมำชิกวุฒิสภำ 
-   ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

ข้ำรำชกำร            จ ำนวน  ๓9  คน   
พนักงำนรำชกำร     จ ำนวน    ๒  คน     
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 
 

 

 



๓๘ 



๓๙ 



๔๐ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 ำหรับ

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 
๕) กลุ่มงำนชวเลข ๓ 
๖) กลุ่มงำนชวเลข ๔ 



๔๑ 

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 

  ข้ำรำชกำร     จ ำนวน  ๗4  คน    
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 



๔๓ 



๔๔ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

นำยสุรัตน์  หวังตอ่ลำภ 

 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 



๔๖ 



๔๗ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส ำนักกรรมำธกิำร ๑ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 ำเน ินกำรจัดท ำ รวบรวมค ำแปรญัตติร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับกำรประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำร
ด ำเนินกำรศึกษำหรือสอบสวนในเรื่องต่ำงๆ ของสมำชิกวุฒิสภำ 

๗) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรที่ พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒)  กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอำ้งอิงในกำรประชุมกรรมำธกิำร 
๓)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ 



๔๘ 

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 

ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๙4  คน 
พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน  ๑5  คน    
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 



๕๐ 



๕๑ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกรรมำธกิำร ๒ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร

ด้ำนควำมมั่นคง กำรเมืองและกำรปกครอง และองค์กรอิสระ 
๓) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้ำนวิชำกำร 

และกฎหมำยเพ่ือประกอบเรือ่งเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรหรือคณะอนุกรรมำธิกำร 
๔) ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำในกำร

พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับกำรประชุม 
ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  ตำมรัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับกำรประชุมของวุฒิสภำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร  
และคณะอนุกรรมำธิกำร 

๕) ด ำเนินกำรค้นคว้ำและจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร  เปรียบเทียบกฎหมำยเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

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

๗) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรที่ พิจำรณำเสร็จแล้ว  
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๑๑ กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒)   กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงองิในกำรประชุมกรรมำธิกำร 
๓)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ 
๔)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรทหำร 
๕)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง 



๕๒ 

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 กำรเมืองและกำร
ปกครอง และองค์กรอิสระ และด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนกำรของวุฒิสภำในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ กรรมำธิกำรและประชำชนทั่วไป 

๖.   ทรัพยำกร 

ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  93  คน 
พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน  ๑3  คน    
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 



๕๔ 



๕๕ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกรรมำธกิำร ๓ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร

ด้ำนสังคมและกิจกำรวุฒิสภำ 
๓) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง  และข้อเสนอแนะด้ำนวิชำกำร 

และกฎหมำย เพ่ือประกอบเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรหรือคณะอนุกรรมำธิกำร 
๔) ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนกำรของวุฒิสภำในกำรพิจำรณำ

ร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงข้อบังคับกำรประชุม 
ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  ตำมรัฐธรรมนูญ 
ข้อบังคับกำรประชุมของวุฒิสภำ และกฎหมำยในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและ 
คณะอนุกรรมำธิกำร 

๕) ด ำเนินกำรค้นคว้ำและจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร  เปรียบเทียบกฎหมำยเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำร 

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

๗) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรที่ พิจำรณำเสร็ จแล้ว 
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๑๓ กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)   กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๒)  กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอำ้งอิงในกำรประชุมกรรมำธกิำร 
๓)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำ 
๔)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว 
๕)  กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำนและสวัสดกิำรสงัคม 



๕๖ 

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
ธุรกำรทั่วไปของคณะกรรมำธิกำรและคณะอนกุรรมำธกิำรดำ้นสังคมและกิจกำรวุฒิสภำ และ
ด ำ เนิ นกำรให้ ค ำปรึกษำแนะน ำและเสนอแนะเกี่ ยวกั บกระบวนกำรของวุฒิ สภำ 
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือ  
เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรด ำเนินกำรศึกษำ หรือสอบสวนในเรื่องต่ำง ๆ  

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ กรรมำธิกำรและประชำชนทั่วไป 

๕.   ทรัพยำกร 
ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๑๑8  คน 
พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    16  คน    
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 



๕๘ 



๕๙ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

นำงสำวนภิำวรรณ  ศิริบ ำรุงสุข 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ 

 ๒. ส ำนักนโยบำยและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 



๖๑ 



๖๒ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) เสนอแนะนโยบำยในกำรตั้งและจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรก ำหนดกรอบวงเงิน

และหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๓) ด ำเนินกำรประสำนงำน ติดตำม ควบคุม วิเครำะห์ และประเมินผลกำรจัดท ำงบประมำณ 
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ให้เป็นไปตำมแผนงำนและโครงกำรที่ก 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 ุ
๖) กลุ่มงำนสวัสดิกำร 
๗) กลุ่มงำนยำนพำหนะ 

 



๖๓ 

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 

 ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  60  คน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน    ๘  คน   
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    ๗  คน     
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 



๖๕ 



๖๖ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักนโยบำยและแผน 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรเสนอแนะและจัดท ำนโยบำยของวุฒิสภำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ  แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรเมือง นโยบำยของวุฒิสภำ 
ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ ประธำนกรรมำธิกำรของวุฒิสภำและคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ รวมทั้งก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของวุฒิสภำ แผนแม่บทของวุฒิสภำ 
แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน 
ในเชิงบูรณำกำร  

๓) ด ำเนินกำรเสนอแนะกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

๔) ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและก ำหนดดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน โครงกำรพัฒนำเทคนิค 
วิธีกำรและองค์ควำมรู้ในกระบวนกำรจัดท ำนโยบำยบริหำรรำชกำร กำรจัดท ำแผนแม่บท 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร กำรแปลงนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ 

๕) ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ จัดท ำคู่มือ ระเบียบปฏิบัติและ
เอกสำรทำงวิชำกำร เกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร เพื่อเผยแพร่ 
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 ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อเสนอผู้บริหำรประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำร 

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



๖๗ 

๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
๓) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
๔) กลุ่มงำนตดิตำมและประเมนิผล 

๓.   พันธกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำในกำรด ำเนินกำรด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำนขององค์กร
ให้มีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

 ขำ้รำชกำร จ ำนวน  ๓8  คน    
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 



๖๙ 



๗๐ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ร้อยต ำรวจเอกหญิง วิรญัญำ  ประสพสุข 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักวชิำกำร 

 ๒. ส ำนักกำรประชุม 

 ๓. ส ำนักกฎหมำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 



๗๒ 



๗๓ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักวชิำกำร 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 ไว้เพ่ือบริกำรอ้ำงอิงและค้นคว้ำ 
ทำงวิชำกำรให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในวงงำนของวุฒิสภำ และประชำชนทั่วไป 

๕) ด ำเนินกำรรวบรวม จัด เก็บ  รักษำวัตถุหรือเอกสำรที่ มีค่ำทำงประวัติศำสตร์ 
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 

 



๗๔ 

๓.   พันธกิจ 
กำรให้บริกำร สนับสนุน และรองรับภำรกิจตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกวุฒิสภำและ
คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 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 

      ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๓๖  คน 
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    ๓  คน    
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 



๗๖ 



๗๗ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกำรประชุม 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 



๗๘ 

๓.   พันธกิจ 

กำรให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชุมวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
๑. จัดกำรประชุมวุฒิสภำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำน 

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

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ  หน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

ข้ำรำชกำร           จ ำนวน  42  คน    
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 



๘๐ 



๘๑ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกฎหมำย 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒) ด ำเนินกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยและกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำย 

ตำมควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำ 
๓) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เปรียบเทียบ และข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมำย เพ่ือจัดท ำ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
และพระรำชก ำหนดที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของวุฒิสภำให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ และ
คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ    

๔) ด ำเนินกำรวินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ จัดท ำข้อมูล เสนอควำมเห็น ตอบข้อหำรือและ
ให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำย เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติของ
สมำชิกรัฐสภำ สมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงำนวุฒิสภำ 

๕) ด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำ ยกร่ำงระเบียบ ประกำศและข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและ
สัญญำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำมทั้งคดีแพ่ง คดีอำญำและคดีปกครอง ตลอดจนประสำนงำน
กับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินคดีควำมทั้งปวง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ    

๗) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำร
สอบสวนหำข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัยและกำรสอบสวนอื่น 

๘) ด ำเนินกำรศึกษำ ติดตำม รวบรวม ประมวลเหตุผลและเจตนำรมณ์ในกำรเสนอ และ
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ร่ำงพระรำชบัญญัต ิและพระรำชก ำหนดท่ี
วุฒิสภำต้องพิจำรณำตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในชั้นกระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ 

๙) ด ำเนินกำรติดต่อ ประสำนงำน และเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนรำชกำร องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงำนอื่นของรฐัที่เกีย่วขอ้งในกำรรบัทรำบข้อมูล ควำมเคลื่อนไหว และประเมิน



๘๒ 

สถำนกำรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติ และพระรำชก ำหนดที่วุฒิสภำต้องพิจำรณำตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

             ๑๐)  ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย และติดตำมผลกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ได้รับควำมเห็นชอบของ
รัฐสภำและประกำศใช้บังคับและรวบรวมเป็นข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุง แก้ไข
หรือให้มีกฎหมำยใหม่ 

             ๑๑) ด ำเนินกำรจัดวำงระบบสำรบำญกฎหมำย และกฎหมำยล ำดับรองต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุง 
   แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 
             ๑๒) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำย และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่  
               ๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนกฎหมำย ๑ 
๓) กลุ่มงำนกฎหมำย ๒ 
๔) กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย 

๓.   พันธกิจ 
๑) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญและพระรำชก ำหนดที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ 
และคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ  เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบร่ำงพระรำชบัญญัติ            
และร่ำงพระรำชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำพิจำรณำเสร็จแล้ว
เพื่อสมำชิกวุฒิสภำใช้ประกอบในกำรพิจำรณำเพ่ือลงมติในวำระที่สองและวำระที่สำม 

๒) ด ำเนินกำรวินิจฉัย ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอควำมเห็น และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับ
กฎหมำย และกฎหมำยล ำดับรองต่ำง ๆ ให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงำนวุฒิสภำ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และทำงโทรศัพท์และ
ช่องทำงอื่น 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 ำเอกสำรทำงวิชำกำรกฎหมำยเพื่อเผยแพร่ อำทิ รวมกฎหมำยประจ ำปี
จุลนิติ และอื่นๆ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 
สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงำนวุฒิสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

 ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๕2  คน    
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 



๘๓ 



๘๔ 



๘๕ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ระดับรองเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

นำงปณัณิตำ  สทำ้นไตรภพ 

อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

  มีหนำ้ที่ช่วยเลขำธิกำรวฒุิสภำบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ โดยควบคมุดแูล
และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัตริำชกำรของ 

 ๑. ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ 

 ๒. ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 ๓. ส ำนักกำรพิมพ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 



๘๗ 



๘๘ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนเลขำนุกำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำน    

 วุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ 
๓)  เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของประธำนวุฒิสภำในกำรก ำหนดนโยบำย  

 กำรประสำนนโยบำย รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของประธำน 
 วุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ 

๔)  ประสำนงำนกับคณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร หน่วยงำนองค์กรและสถำบันต่ำง ๆ   
 ทั้งภำครัฐและเอกชน  เพ่ือให้รำชกำรของวุฒิสภำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕)  วิเครำะห์และเสนอควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิ จำรณำของประธำนวุฒิสภำ 
 และรองประธำนวุฒิสภำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 

๖)  ค้นคว้ำทำงวิชำกำรและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และควำม    
 มั่นคงทั้งในและต่ำงประเทศ 

๗)  ด ำเนินกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชำชน  และวิเครำะห์สรุป   
 ควำมเห็นก่อนน ำเสนอประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ 

๘)  จัดวำงและพัฒนำระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
 ของประชำชน 

๙)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี และงำนพิธีกำรของประธำนวุฒิสภำ  และรองประธำน 
 วุฒิสภำ 

             ๑๐)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรุปและเผยแพร่ผลงำนของประธำนวุฒิสภำ และรองประธำน    
    วุฒิสภำ 
             ๑๑)  ด ำเนินกำรเกี่ ยวกับงำนด้ำนเลขำนุกำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของ 
     คณะกรรมกำรตำมที่ประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำมอบหมำย 
             ๑๒)   ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำมอบหมำย 
             ๑๓)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
     ที่ได้รับมอบหมำย 
 



๘๙ 

 

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 ำเนินกำรรั บเรื่องรำวร้องทุกข์หรือ 
เรื่องร้องเรียนของประชำชนที่มีต่อประธำนวุฒิสภำ และรองประธำนวุฒิสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ  สมำชิกวุฒิสภำ  คณะกรรมำธิกำร  ส่วนรำชกำร  
ภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ส่วนรำชกำรภำยนอก  ประชำชน 

๕.   ทรัพยำกร 

 ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  50  คน    
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 



๙๑ 



๙๒ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักบรหิำรงำนกลำง 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.   อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกบังำนสำรบรรณ และงำนบริหำรทั่วไปของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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   
และรำยงำนกำรลงโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรไปยังคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 

๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบ และพัฒนำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของสมำชิกวุฒิสภำ 
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ 
๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในด้ำนบุคคล สถำนที่ เอกสำร 

และกำรจัดระบบเครือข่ำยสื่อสำร รวมทั้งเทคโนโลยีในกำรรักษำควำมปลอดภัย 
ของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๙) ด ำเนินกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรรอ้งทุกข์ของประชำชน  ตลอดจนกำร
ประสำนงำนเรื่องดังกล่ำว 

             ๑๐)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
             ๑๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำ  ผู้ช ำนำญกำร นักวิชำกำร และเลขำนุกำร 
              ประจ ำคณะกรรมำธิกำรสำมัญ  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ และผู้ปฏิบัติงำนให้สมำชิกวุฒิสภำ 
             ๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๙๓ 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๕ กลุ่มงำน ดังน้ี 
๑)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๒) กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
๓) กลุ่มงำนทะเบียนประวัติและสถิติ 
๔) กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 
๕) กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย 

๓.   พันธกิจ 

สนับสนุนงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบคุคล อำคำรสถำนที่ งำนสำรบรรณ ให้แก่สมำชิกวุฒิสภำ  
คณะกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนของสภำ 

๔.   ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

สมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนของสภำ 

๕.   ทรัพยำกร 

 ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  83  คน   
 ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  ๒๒  คน 
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน  33  คน     
 (ข้อมูล ณ วนัที่   2 กนัยำยน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 



๙๕ 



๙๖ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ำนักกำรพมิพ์ 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

๑.    อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
๑)   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
๒)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำตำมข้อบังคับกำรประชุม 
๓)  ผลิตต้นฉบับเอกสำรกำรประชุมของวฒุสิภำ 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 ำสถิติและประเมินผลกำรพิมพ์ 

             ๑๐)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
                     ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.   แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังน้ี 
1)  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
2)  กลุ่มงำนบรรณำธิกำรและเทคโนโลยีกำรพิมพ์ 
3)  กลุ่มงำนกำรพิมพ์ 
4)  กลุ่มงำนบริกำรพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

 

 



๙๗ 

 

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 
      ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๔9  คน  
 ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน    ๘  คน  
 พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน    ๗  คน     
 (ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 



๙๙ 



๑๐๐ 

 

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับส่วนรำชกำร 

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 ซึ่งรวมถึงประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ ข้อเสนอแนะ      
       และแนวทำงในกำรปรับปรุงที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้แก่เลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบหรือ 
              พิจำรณำสั่งกำร 

๔) ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ 
กำรปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมกำรสั่งกำรของเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๕) ประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงำนอื่น หรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.  พันธกิจ 
๑) ตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน

กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้ค ำปรึกษำ ตลอดจนพัฒนำระบบตรวจสอบภำยใน  
เพื่อเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมช ำนำญในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 

๓.  ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.  ทรัพยำกร 
ข้ำรำชกำร      จ ำนวน  ๗  คน 
พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน  ๑  คน 
(ข้อมูล ณ วนัที่  2 กันยำยน 2563) 



๑๐๑ 



๑๐๒ 



๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
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๑๐๕ 

สรุปตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ๕๕ 

 ๑.๑   ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
        การด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตาม 
 ยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๐) 

๑๐ 

 ๑.๒ ร้อยละความส าเร็จของกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : การเพ่ิม 
         ประสิทธิภาพกระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา  

๕ 

 ๑.๓ ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
 สังกัดรัฐสภา 

๑๐ 

 ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่รัฐสภาดิจิทัล     
 (Digital Parliament) 

๑๕ 

          ๑.๔.๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับอาคารรัฐสภา ๕ 
  ๑.๔.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 

  ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารรัฐสภา 
๕ 

  ๑.๔.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill)  
  ของข้าราชการรัฐสภาเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) 

๕ 

 ๑.๕ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๐ 

  ๑.๕.๑  ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนปฏิบัติการ  
   ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓ 

  ๑.๕.๒   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านประชาคม
   อาเซียนส าหรับใช้ในวงงานรัฐสภา 

๓ 

  ๑.๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของ      
  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๔ 

 ๑.๖  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหาร 
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๕ 
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๑๐๖ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๕ 

 ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและ          
 ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๑๐ 

 ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๕ 

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ๑๐ 

 ๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการส าคัญ      
 ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ) 

๑๐ 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ๒๐ 

 ๔.๑ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐ 

 ๔.๒ ระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ๕ 

 ๔.๓ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ 
 (Business Continuity Management : BCM) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๕ 

 



๑๐๗ 

มิติที่ ๑  :  มิติด้านประสทิธิผลการปฏิบัติราชการ
ราชการ 

น้ าหนักร้อยละ ๕๕ 

กรอบตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

ประเด็นการประเมิน  :  ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร ์
 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการวัดจากระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดของผลผลิต (Output)   
และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 
 -  ผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  เจ้าภาพหลัก  ส านักกรรมาธิการ ๓ (ผู้รายงาน) 
     ส านักกรรมาธิการ ๑  ส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักประชาสัมพันธ์   
     ส านักการประชุม  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
     ส านักรายงานการประชุมและชวเลข  

  หน่วยงานสนับสนนุ ส านักงานประธานวุฒสิภา  ส านักบริหารงานกลาง 
      ส านักวิชาการ  ส านักกฎหมาย  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     ส านักนโยบายและแผน 
       

ค าอธิบาย 
  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
แผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๕๗-๒๖๑ และบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙-๒๗๐ ที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
“วุฒิสภา” มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ  
การด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทราบทุกสามเดือน 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑  ระดับความส าเร็จในการสนับสนนุการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ 
   ตามแผนปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา           

 (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๐) 
 

น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 
 



๑๐๘ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภา ประกอบกับส่วนราชการ 
ทุกหน่วยต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับท่ี ๒ ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔) ดังนั้น 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะส่วนราชการหนึ่งที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศดังกล่าว และเป็น 
ส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาในเรื่อง
ของการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นทั้งการสนับสนุน “ภารกิจหลัก” ของวุฒิสภา ทั้งในด้านการตราพระราชบัญญัติ 
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และในเรื่องของงานสนับสนุน การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งเป็น “ภารกิจใหม่” ของวุฒิสภา โดยที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักนี้ให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อสนับสนุน 
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ของวุฒิสภา (ตสร.) อันประกอบด้วย กลไก ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน หน่วยงาน /บุคลากรที่รับผิดชอบ เครื่องมือ  
อุปกรณ์ ฐานข้อมูล และเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ส านักงานมีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจ ของวุฒิสภานี ้ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มต้นจากการออกแบบกลไกเพื่อสนับสนุน การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการด าเนินงาน เครื่องมือ และบุคลากร และการสร้างกลไกดังกล่าว จะเป็นความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะออกแบบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end process design) สามารถส่งผลผลิตหรือ
การบริการไปถึงผู้รับบริการได้  

ในเบื้องต้นมีการวางแผนการด าเนินงานสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ระยะ ๓ ปี คู่ขนานไปกับแผนปฏิบัติ
ราชการและวงรอบระยะเวลาของภารกิจดังกล่าวตามบทเฉพาะกาล และจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน 
งานตามภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ในการตอบสนองต่อความต้องการ
หรือความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเจตนารมณ์ร่วมของสมาชิกวุฒิสภา  

ทั้งนี้ ผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่  
๑. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตาม

แผนการปฏิ รูปประเทศ  และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิ สภา ทั้ งในเรื่องการสืบค้น 
และการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในภารกิจนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ช าติ ประกอบด้วย  
หลักสูตรหลักการและแนวทางการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และงานวิชาการ หลักสูตรแนวทางการจัดท ารายงานผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรเทคนิคการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ 

 



๑๐๙ 

๒. ระบบหรือกลไกเพื่อสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาที่ปรากฏตามคู่มือการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในห้วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สนับสนุนภารกิจนี้ 

๓. รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ได้แก่  

๓.๑ สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓.๒ สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒) 

ทั้งนี้  จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พบปัญหา อุปสรรค ท่ีส าคัญจ าต้อง 
เร่งปรับปรุงแก้ไข คือ ระบบการท างานที่ขาดความชัดเจน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบั ติงาน, เอกสารประกอบ 
การจัดท าข้อมูลมีจ านวนมาก แต่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ เอกสาร/ข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เกิดความล่าช้า 
ในการด าเนินการ การจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขรายงาน  
หลายครั้ง ด้วยเหตุและปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา  
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากที่มีการด าเนินการตามระบบหรือกลไกเพื่อสนับสนุนการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ของวุฒิสภาแล้วนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้มีการทบทวนปัญหา อุปสรรค และการด าเนินการที่ผ่านมา  
เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการ (Process Innovation) มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital technology) มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานของคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ของวุฒิสภา รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้  
อาจมีการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา รวมถึงหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาและการวิจัยเพื่อให้เกิดข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้านเพื่อให้ภารกิจด้านดังกล่าวมีคุณภาพส่งผลให้การปฏิรูปประเทศ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้เกิดคุณภาพในการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา  

ทั้งนี้ ผลผลิต (Output) ท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ 
๑. การทบทวน/ออกแบบระบบหรือกลไกใหม่จากปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานที่ผ่านมา 

พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญและ  
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในห้วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สนับสนุนภารกิจนี้  

 
 
 
 
 



๑๑๐ 

๒. การจัดท าระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการและเช่ือมโยงกับส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทั้ง ๒๖ คณะ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการรายงานน าส่งข้อมูลมายังคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา จากความร่วมมือของส านักต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องภายในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและ  
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย ชุดข้อมูล ๒ ชุด ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจน
ข้อมูลแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ แผน 

แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ด้านกฎหมาย  ด้านกระบวนการยุติธรรม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสังคม  ด้านพลังงาน  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ  ด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 

 
๓. รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของความรวดเร็วสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ และการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  
ซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวน/ออกแบบกระบวนงานใหม่ (End-to-end process redesign) ตามข้อ ๑ โดยด าเนินการ 
วัดคุณภาพที่เพ่ิมขึ้นได้จากก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จและการส ารวจความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  



๑๑๑ 

Roadmap 

การด าเนินการการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๒๗๐) 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๐) ซึ่งจะสะท้อนออกมา
เป็นคุณภาพของรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (Output) ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อการสนับสนุนภารกิจการสนับสนุนการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา 
(Outcome) ซึ่งคุณภาพของรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ที่ดีย่อมที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งเป็นผลมาจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา (Impact) ตามแผนภาพท่ีปรากฏ 

 
 



๑๑๒ 

แผนภาพแสดงกระบวนการในการจัดท ารายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและมเีกณฑ์การให้คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนการด าเนินการสนับสนุนกระบวนการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏริูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (Working plan)  

 มีคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏริูปประเทศ
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (Work manual) 
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

๓  จัดท าระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา  

 ด าเนินการตามแผนการสนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผน 
การปฏิรปูประเทศและการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ไดร้้อยละ ๘๐ 

๕  ด าเนินการตามแผนการสนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏริูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 มีรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วฒุิสภา ที่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จตามข้อบังคับการประชุมวฒุิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มีการส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาต่อการสนับสนุนการจดัท ารายงานของคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วฒุิสภา 
โดยต้องมีคะแนนในภาพรวมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐  

 
 
 
 
 

ข้อมูล 
รายงานผล 

จากส่วนราชการ 
การประมวลผล
ข้อมูลจาก กมธ 

 

กระบวนการ 
สนับสนุน 

ตสร. 
(คู่มือ) 

รายงาน 
ตสร. 

ความ
รวดเร็ว
ในการ
จัดท า

รายงาน 

ผลกระทบ 
ต่อการปฏริูป
ประเทศจาก
ข้อเสนอแนะ
ของวุฒิสภา 

ความ 
พึงพอใจ 
ของ สว.  
ด้าน ตสร. 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

) 

กระบวนการ
(Process) 

 

ผลผลิต
(Output) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

 

ผลกระทบ
(Impact) 

 

คุณภาพในการจัดท ารายงาน ตสร.  
(รวดเร็วขึ้น / ตอบสนองมากขึ้น / มีผลต่อระดับประเทศ) 

 

1 2 3 



๑๑๓ 

เง่ือนไข   
  ๑. แผนการด าเนินการสนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา (Working plan)  

เป็นการวางแนวทางการด าเนินการเพื่ อ สนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ประกอบด้วย กลไก 
ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน หน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ฐานข้อมูล และเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางร่วมกันของทุกส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา 

๒. คู่มือการสนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา 

เป็นเครื่องมือในการก าหนดหน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอน มาตรฐาน คุณภาพ ส าหรับการสนับสนุน 
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ของวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามหน้าที่ของแต่ละส านักที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกระบวนการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา  

๓. ระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการและเช่ือมโยงกับส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ตามระดับคะแนนท่ี ๓ ต้องประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกในภารกิจด้านกระบวนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา 
 



๑๑๔ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก:   ส านักวิชาการ (ผู้รายงาน)  
ส านักการประชุม ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานสนับสนนุ :  ส านักบริหารงานกลาง ส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ค าอธิบาย 
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถาม  
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้ มีการตั้งกระทู้ถามโดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไว้ด้วย”และบทบัญญัติข้างต้นก าหนดให้หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการตั้ง “กระทู้ถาม” ดังนั้น กระทู้ถามจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญประการหนึ่งใน “การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน” ของวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิ 
ตั้งกระทู้ถามรฐัมนตรีในเรือ่งใดที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ แต่รัฐมนตรีมสีิทธิท่ีจะไมต่อบเมื่อคณะรฐัมนตรี เห็นว่าเรื่องนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน การเสนอกระทู้ถาม กรณีเป็นเรื่องฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือเป็นเรื่องที่
กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาก็ได้  

  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา  
ได้สนับสนุน ภารกิจ “การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน” และให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็นพันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการออกแบบ
กระบวนงานกระทู้ถาม ตั้งแต่การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาไปจนถึงการติดตามผลการด าเนินงานตามกระทู้ ถาม 
ของวุฒิสภาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านกระทู้ถาม และรวบรวมข้อมูล  
ด้านกระทู้ถามและประมวลผล ตลอดจนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปรากฏว่าจากการ
ด าเนินการที่ผ่านมา พบปัญหา และอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภายังกระจัดกระจายอยู่ตามส านัก 
ที่อยู่ภายใต้กระบวนการกระทู้ถาม และยังขาดการรวบรวมข้อมูลด้านกระทู้ถาม  เพื่อติดตามและสืบค้นอย่างเป็นระบบ 
และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้ที่สนใจไม่สามารถทราบสถานการณ์ด าเนินการของแต่ละกระทู้ถามได้ ณ จุดเดียว 
ประกอบกับในปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ส่งผลให้ทุกส่วนราชการต้องมี  
การเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกันของทั้งส่วนราชการภายในและระหว่างส่วนราชการ 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงด าเนินการยกระดับงานด้านนิติบัญญัติ 
ในส่วนของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการพัฒนากระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา เริ่มจากการทบทวน
กระบวนงานกระทู้ถาม การปรับปรุงคู่มอืการปฏิบัตงิานด้านกระทู้ถาม และการพัฒนา “ระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา” 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา และระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามจะเป็นศูนย์กลาง  
ในการรวบรวมข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ณ จุดเดียว ตั้งแต่การตั้งกระทู้ถาม การพิจาณากระทู้ถาม การบรรจุ  
เป็นระเบียบวาระ การประสานงานไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐมนตรีมาตอบในท่ีประชุมของวุฒิสภาหรือการตอบในราชกิจจานุเบกษา 
รวมทั้งรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปด าเนินการ และการติดตามผลการด าเนินงาน และมีการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
สะดวกต่อการสืบค้น และเผยแพร่ให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไป  
โดยมีผลผลิต คือ ระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาและผลลัพธ์ คือ การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา ซึ่งประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบดังกล่าว  

ตัวชี้วัดที ่๑.๒   ระดับความส าเร็จของกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   กระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา 

น้ าหนักร้อยละ ๕ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2


๑๑๕ 
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ฐานข้อมูล 
ด้านกระทู้ถาม 

กระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ระบบการยื่นกระทู้ถาม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 



๑๑๖ 

 

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านกระทูถ้ามของวุฒิสภา 

 

แผนภาพแสดงข้อมูลภายใต้ระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 

 

แผนภาพแสดงตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลจากระบบฐานข้อมลูด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 



๑๑๗ 

 

นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกระทู้ถาม ทั้งผู้ถาม ช่ือกระทู้ถาม 
ระยะเวลา เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลออกมาและเรียกใช้ได้ตามความต้องการของผู้ ใช้งานประเภทต่าง ๆ   
ทั้งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชนท่ัวไป อีกท้ังยังใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน
ของสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่าน “ระบบฐานข้อมูล 
ด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา” ดังนั้น จึงก าหนดตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน :  
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ทบทวนกระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
โดยมีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา  

 มีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ 

๓  ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ได้ร้อยละ ๘๐ 
 มีระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 
 มีคู่มือการน าเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา  
 มีการน าเข้าข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ในสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ถึงสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ครบถ้วน 
๕  ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 มีการน าเข้าข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ในสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ถึงสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ครบถ้วน 

 ส ารวจความพึงพอใจของกระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยมีคะแนนความพึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านกระทูถ้ามของวุฒิสภา 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

เง่ือนไข   
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อจัดท าแผนพัฒนา  

ระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 
๒. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ต้องระบุ ขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ  

และระยะเวลาด าเนินการให้ชัดเจน 
๓. ระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาต้องมีข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการกระทู้ถาม  

ตั้งแต่การตั้งกระทู้ถาม การพิจาณากระทู้ถาม การบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประสานงานไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐมนตรี 
มาตอบในที่ประชุมของวุฒิสภาหรือการตอบในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปด าเนินการ  
และการติดตามผลการด าเนินงาน 

๔. มีการฝึกอบรมการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๑๘ 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก ส านักวิชาการ (ผู้รายงาน)  
  ส านักประชาสัมพันธ์  ส านักการประชุม  

ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓   
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

  ส านักกฎหมาย  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ส านักนโยบายและแผน   

หน่วยงานสนับสนนุ  - 

ค าอธิบาย : 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ

ประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรและสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานในแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕  
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น SMART Parliament เพื่อขับเคลื่อนส านักงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament” ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของวุฒิสภา  และสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของสถาบันนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกัน ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ .ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ยกระดับ 
การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา และแผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่  ๔ พัฒนา 
ขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศ 
ที่มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
 ทั้งนี้ ทั้งสองส่วนราชการมีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
โดยการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายของทั้งสองส่วนราชการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายตามภารกิจงาน  
มีการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าด้วยกันให้ครอบคลุม ครบถ้วน และทันสมัยตามกระบวนการ 
นิติบัญญัติ ทั้งภายในส่วนราชการและระหว่างท้ังสองส่วนราชการ 
 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ก าหนดแนวทาง  
การบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของทั้งสองส านักงานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
ด้านนิติบัญญัติที่ถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ตอ่สมาชิกรัฐสภา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
ดังนี ้
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อให้มี
การบูรณาการ เช่ือมโยงข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว  
 ๒. บูรณาการฐานข้อมูล การเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ ควรก าหนดแผนการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยใช้ระยะเวลา
การด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยมีแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
ของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อจะน ามาบูรณาการหรอืเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

ตัวชี้วัดที ่ ๑.๓   ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมลูวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 



๑๑๙ 

  ๒) ก าหนดแนวทาง วิธีการ กระบวนการขับเคลื่อนในการรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ  
ของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 
  ๓) จัดท าคู่มือการน าเข้าข้อมูลส าหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อให้การน าเข้าข้อมูล  มีรูปแบบ
แนวทางที่สอดคล้องกัน และมีคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายส าหรับสมาชิกรัฐสภา และผู้รับบริการอื่น ๆ  
(บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน) สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  ๔) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการของแต่ละปีงบประมาณได้อย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนดผลผลิต 
ผลลัพธ์ของแต่ละปีงบประมาณตามแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละ
ปีงบประมาณโดยเป้าหมายสุดท้าย คือ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  



๑๒๐ 

แผนภาพแสดง Roadmap 
การจัดท าฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

เง่ือนไข 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๒. ต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านนโยบายและแผน งบประมาณ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และบุคลากร 

๓. ร่างพระราชบัญญัติและหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่น าเข้าฐานข้อมูลต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติ
และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอยู่  พบว่า 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติถูกจัดเก็บแยกกันอยู่ในฐานข้อมูลหรือระบบงานของแต่ละส านักซึ่งไม่ได้
เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ท าให้ข้อมูลของร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันกระจายอยู่ในหลายฐานข้อมูลยากแก่การสืบค้น  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจึงได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อเช่ือมโยงข้อมูล
วิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามกระบวนการนิติบัญญัติและการพิจารณาอนุมัติ 
พระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในแต่ละวาระ จากฐานข้อมูลและระบบงานของส านักที่เกี่ยวข้องเข้าสู่
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยใช้ Web Service โดยได้ท าการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแล้ว จ านวน ๒๐ ฉบับ จ าแนกออกเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จ านวน ๑๑ ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมและเข้าสู่ 
การพิจารณาของรัฐสภา จ านวน ๓ ฉบับ และพระราชก าหนดที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาของ
รัฐสภา จ านวน ๖ ฉบับ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)  

 



๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

 



๑๒๔ 

การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 
และการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ภารกิจหลัก
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์กับประชาชน โดยได้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังน้ี 
 

เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
๑. รวบรวมข้อมลูและบูรณาการ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 

๒. ทบทวนแผนบูรณาการข้อมลู
วิชาการและกฎหมายของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ในการพัฒนา 
การเช่ือมโยงข้อมลูวิชาการและ
กฎหมาย และการสรา้งภาคี
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
องค์กร 

๓. จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
บูรณาการด้านวิชาการและกฎหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

๑. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และฐานข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นต่อ
การสนับสนุนกระบวน การนิติบญัญัต ิ

๒. แผนบูรณาการข้อมลูวิชาการและ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕  
(ฉบับปรับปรุง)  

๓. แผนปฏิบัติการบรูณาการข้อมูล
วิชาการและกฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. รายงานผลการสร้างภาคเีครือข่าย
ข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 

๕. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖. รายงานผลความพึงพอใจต่อ 
การใช้งานฐานข้อมูลวิชาการและ
กฎหมาย 
 

- ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มีฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย      
ที่สามารถสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกดิประโยชน์ 
ต่อสมาชิกรัฐสภา ประชาชน  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ บรรลุตามเป้าหมาย และมีผลผลิต ผลลัพธ์
ตามที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแผนงานการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายไว้ ดังนี้ 

๑. นิยาม/ขอบเขตของข้อมูลของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (สผ./สว.) 
  ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย หมายถึง แหล่งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล    
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งมีการจัดเก็บเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์  
ต่อการด าเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ บุคคลในวงงานรัฐสภา ส่วนราชการ และประชาชนท่ัวไป 
  กระบวนการนิติบัญญัติ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการจัดท ากฎหมายเริ่มตั้งแต่
การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
  การบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย หมายถึง การเช่ือมโยงข้อมูลวิชาการและกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายตามกระบวนการนิติบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนด และการพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  
 
 
 



๑๒๕ 

เอกสารด้านวิชาการและกฎหมายสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย พระราชก าหนด และหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณาและเอกสารตามกระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณา 
ร่างกฎหมายตามกระบวนการนิติบัญญัติการอนุมัติพระราชก าหนด และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ เช่น ร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณา เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุม รายงานการประชุม  
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ และพระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปได้ตามที่กฎหมายและข้อบังคับการประชุมก าหนด   
  ข้อมูลวิชาการและกฎหมายเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศท่ีน าเสนอประเด็นทางวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  
ตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา  

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภทที่จัดท าขึ้นเป็น 
ลายลักษณ์อักษรระหว่างประเทศไทยกับรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ      
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนด      

 ๒. ขอบเขตข้อมูลที่จะน าเข้าฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑) ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 
๒) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ ว่าด้วย

การปฏิรูปประเทศท่ีบรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 
๓) พระราชก าหนดที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 
๔) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีบรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 

๓. การสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมายกับหน่วยงานภายนอก        

ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมลูวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
 มีแผนปฏิบตัิการบรูณาการข้อมลูวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔  

โดยมีการจัดท าฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูลของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และระยะเวลาในการด าเนินการ  
ทั้งนี้ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการใหเ้กิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

        - ข้อมูลที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        - ข้อมูลในฐานข้อมูลมีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย  
        - เอกสารเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการและกฎหมาย  

- การสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กร 
- การส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 

 ทั้งนี้ แผนดังกล่าวข้างต้นต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๓  ด าเนินการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์ตามแผนปฏบิัติการบูรณาการฐานขอ้มูลวิชาการและกฎหมายของ          

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ร้อยละ ๘๐ 
๕  ด าเนินการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์ตามแผนปฏบิัติการบูรณาการฐานขอ้มูลวิชาการและกฎหมายของ          

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ (๑  คะแนน) 
 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการบูรณาการฐานขอ้มูลวิชาการและกฎหมายของ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรายงาน
ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการตามล าดับ (๑ คะแนน) 

 



๑๒๖ 

เง่ือนไข 
๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
๒. ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่จัดท าในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ จะมีการพัฒนาต่อยอด  

กรณีมีข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้เผยแพร่เพิ่มเติม โดยต้องมีการน าข้อมูลนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูล  
เพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
 ๓. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๔ . รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบผลการด าเนินการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาให้การด าเนินการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๕. รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบ 
ผลการด าเนินการ 

 



๑๒๗ 

 
 
 
 

 

ค ำอธิบำย 
 ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเข้ำสู่  
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ และน ำควำมรู้มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อน  
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม นอกจำกนั้นควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะเทคโนโลยี 
ด้ำนอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  
และเครือข่ำยสังคม (Social Network) ท ำให้ทั่วโลกก้ำวเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นกลจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกกับหลำย
องค์กร ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง ด้วยกำรสร้ำงบุคลำกรและองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เป็นตัวขับเคลื่อน นอกจำกนี้นโยบำยส ำคัญในระดับชำติ อำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี , นโยบำยไทยแลนด์ 4.๐ และหน่วยงำน
ระดับกระทรวงหลำยหน่วยงำนต่ำงสนองนโยบำยเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  
 ด้วยภำรกิจหลักของรัฐสภำซึ่งมีหน้ำที่สนับสนุนสถำบันนิติบัญญัติตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและเผยแพร่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข เพื่อให้สำมำรถบรรลุพันธกิจข้ำงต้น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เหมำะสมจึงถือ  
เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เช่น สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ  
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ ประชำชนทั่วไป และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของรัฐสภำสำมำรถรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นรัฐสภำดิจิทัล (Digital Parliament) ดังนั้น กรอบแนวคิดกำรออกแบบและพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ ซึ่งครอบคลุม ๕ มิติ ดังนี ้

 

ตัวชี้วัดที ่ ๑.๔   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่รัฐสภาดิจิทัล  
  (Digital Parliament) 
 

น้ าหนักร้อยละ ๑๕ 
 



๑๒๘ 

แนวคิดกำรออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นรัฐสภำดิจิทัล (Digital Parliament) 

 มิติท่ี ๑ กำรบริหำรจัดกำรกำรประชุมที่ทันสมัย    
 กำรบริหำรและกำรจัดกำรกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมถือเป็นภำรกิจหลักที่ส ำคัญของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เนื่องจำก เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุน
กระบวนงำนของสถำบันนิติบัญญัติตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรประชุมได้รับกำรบูรณำกำรในกำรออกแบบ และพัฒนำระบบให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงครบ
วงจร รองรับกำรเช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมนั้นๆ ตั้งแต่ก่อนกำรประชุม ระหว่ำงกำรประชุม จนเสร็จสิ้นกำร
ประชุม เพื่อให้สมำชิกรัฐสภำและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถสืบค้น เรียกดูข้อมูล และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนอุปกรณ์  
Smart Device ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทุกท่ี ทุกเวลำ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 
 มิติท่ี ๒ กำรพัฒนำ บูรณำกำรและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรบูรณำกำร กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมกับกระบวนกำรท ำงำน   
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ร่วมกันผลักดันกำรก้ำวสู่กำรเป็นรัฐสภำดิจิทัล 
(Digital Parliament)   ให้ประสบควำมส ำเร็จได้ เช่น เทคโนโลยีกำรรู้จดจ ำเสียง เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรจัดท ำรำยงำน    
กำรประชุมเทคโนโลยีกำรรู้จดจ ำภำพและใบหน้ำ ( Image and Facial Recognition) เทคโนโลยีสมำร์ทกำร์ด RFID และ 
Biometric เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และรองรับกระบวนงำนด้ำนกำรประชุม เทคโนโลยี         
กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อรองรับกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ    
และกำรงบประมำณ เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรไฟล์ และกำรแก้ไขเอกสำรร่วมกัน เป็นต้น 

  

 



๑๒๙ 

 มิติท่ี ๓ กำรให้บริกำรสมำชิกรัฐสภำ บุคคลในวงงำนรัฐสภำและประชำชน 
 กำรให้บริกำรสมำชิกรัฐสภำ บุคคลในวงงำนรัฐสภำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้บริกำร
และเผยแพร่ข้อมูลสู่ภำคประชำชนรวมถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนที่ส ำคัญส ำหรับแนวคิดกำรออกแบบรัฐสภำดิจิทัล 
(Digital Parliament) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อมูลที่ได้รับอนุญำตให้มีกำรเผยแพร่ต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ทันสมัย น่ำเช่ือถือ
และเป็นปัจจุบัน มีศูนย์กลำงกำรเผยแพร่และกำรให้บริกำรข้อมูล เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล และบริกำรได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

 มิติท่ี ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบควำมมั่นคงปลอดภัย 
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บริกำรสมำชิกรัฐสภำ บุคคลในวงงำนรัฐสภำ และประชำชนรวมถึง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรของรัฐสภำ โดยต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำน และสอดคล้อง
กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีควำมต่อเนื่องในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ 

 มิติท่ี ๕ กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล 
 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่สมำชิกรัฐสภำ และบุคคลในวงงำนรัฐสภำในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล       
และกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล (Digital Skill) ให้แก่บุคลำกรส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพื่อสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำรในกำรปฏบิัติงำน ให้ตระหนักรู้ถึงกำรปรับเปลี่ยนบริบท และรูปแบบวิธีกำรท ำงำน โดยมีควำมพร้อม
ทั้งด้ำนกรอบควำมคิด และทักษะด้ำนดิจิทัลที่เหมำะสม สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
มีควำมรู้เท่ำทัน และมีควำมพร้อมที่น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  และกำรท ำงำนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
น ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม เพื่อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนหรือระบบงำนในองค์กรให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ  

 กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 กำรก ำหนดแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และกำรด ำเนินกำร
ที่ผ่ำนมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งเป็นส่วนรำชกำรในสังกัดรัฐสภำ        
โดยแต่ละส่วนรำชกำรมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบริหำรงำนโดยใช้งบประมำณแยกแต่ละ     
ส่วนรำชกำรมีเนื้องำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย งำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนบริหำร
จัดกำรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและระบบควำมมั่นคงปลอดภัย และงำนด้ำนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้กับ           
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และรัฐสภำได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
๒๕๖๕) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของทั้งสองส่วนรำชกำร ที่ สำมำรถใช้       
ในกำรติดตำมประเมินผล หรือให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนำฯ ได้ก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ดังแผนภำพด้ำนล่ำง ดังนี้ 



๑๓๐ 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 กำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ มดีังนี ้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบและบูรณำกำรฐำนข้อมูลมุ่งสู่กำรเป็น Digital Parliament ได้แก่ 
 ๑. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ประกอบด้วย ระบบบริหำรจัดกำรห้องประชุม
อัจฉริยะ  ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมดิจิทัล  ระบบบริหำรกำรประชุมรัฐสภำ ระบบบริหำรข้อมูลป้ำยประกำศดิจิทัล 
ระบบบริหำรจัดกำรบัตรรัฐสภำ 
 ๒.  มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล ประกอบด้วย กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ กำรเช่ือมโยงข้อมูลภำยใน ได้แก่ การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       
ในส่วนของระบบจัดซื้อจัดจ้าง กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : 
e-GP) ของกรมบัญชีกลาง การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบพัฒนาบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) กับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เป็นต้น รวมทั้ง การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก โดยกำรบูรณำ
กำรเช่ือมโยงข้อมูลระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรกับหน่วยงำนอื่น ประกอบด้วย 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรบูร
ณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วย กระทรวงยุติ ธรรม 
กระทรวงพัฒนำสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 
 



๑๓๑ 

 ๓. กำรพัฒนำแอปพลิเคชันผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device ได้แก่ ระบบกำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำยเพื่อสนับสนุน 
กำร มีส่วนร่วมของภำคประชำชน และแอปพลิเคชันกำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ แอปพลิเคชัน Senate Services 
ได้แก่ แอปพลิเคชันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แอปพลิเคชันข้อบังคับการประชุม เว็บไซต์วุฒิสภา แอปพลิเคชันศัพท์
และส านวนรัฐธรรมนูญการประชุมวุฒิสภา สมุดโทรศัพท ์

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศของรัฐสภำ จัดท ำแผนต่อเนื่องกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของรัฐสภำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (ระบบ
ควำมมั่นคงปลอดภัย)  กำรประเมินเพื่อหำช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบสำรสนเทศของรัฐสภำ         
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัย แก่บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศของรัฐสภำ  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิกรัฐสภำ และบุคคลในวงงำนรัฐสภำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ   
และทักษะในกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 มีกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร กลุ่มผุ้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน
ดิจิทัล และกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ และมีกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง ๔ กลุ่ม  

 แนวทำงกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 กำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Parliament ให้บรรลุเป้ำหมำยตำม        
ที่ก ำหนดนั้น กำรด ำเนินงำนจะมีกำรก ำกับ ควบคุม และเร่งรัดกำรปฏิบัติให้ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบแนวทำงที่ก ำหนด         
โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และผู้บริหำร        
ที่ก ำกับดูแลงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของทั้งสองส่วนรำชกำร ตำมแผนพัฒนำ Digital Parliament 
ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งท้ังสองส่วนรำชกำรใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้ระบบข้อมูลและสำรสนเทศของรัฐสภำมีกำรเช่ือมโยงและบูรณำกำรเพื่อให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรและประชำชนได้รับข้อมูลสำรสนเทศของรัฐสภำที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร 
มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมมั่นคงปลอดภัย เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล และสมำชิกรัฐสภำและบุคคลในวงงำนรัฐสภำรู้เท่ำทัน สำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 จำกกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรด ำเนินงำน   
เพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Parliament ทั้งสองส่วนรำชกำรจึงได้พิจำรณำ
จำกทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ Digital Parliament ของ
รัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นกำรวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ             
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ทั้ง ๕ ระบบ มำประเมินเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศสำมำรถตอบสนองได้ตรง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และยังก ำกับ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำของระบบสำรสนเทศที่ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ โดยจะน ำมำ
พัฒนำต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และกำรด ำเนินงำนท่ีต่อเนื่องของกิจกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของรัฐสภำ รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ โดยมีตัวช้ีวัดเกณฑ์ในกำรประเมินผล ดังนี ้
 
 
 
 



๑๓๒ 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
KPI ๑.๔.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรบัอำคำรรัฐสภำ      ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPI ๑.๔.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรกำรพัฒนำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ 

     ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPI ๑.๔.๓ กำรพัฒนำทักษะดำ้นดิจิทัล (Digital Skill) ของข้ำรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภำดิจิทัล (Digital  Parliament) 

     ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 



๑๓๓ 

       

 น้ าหนักร้อยละ ๕ 
 
 
 

  

น้ าหนักร้อยละ  ........ 
 

 
    ตัวชี้วัดที่  ๑.๔.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับอำคำรรฐัสภำ 
 
   
 
ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้ำภำพหลัก  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ผู้รำยงำน) 

            หน่วยงำนสนับสนุน  ส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำ  ส ำนักประชำสมัพันธ์  ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
    ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร 
    ส ำนักกำรประชุม  ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,3 
    ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  
    ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  ส ำนักกำรพิมพ์  ส ำนักนโยบำยและแผน 
    กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 ตำมแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำ
ระบบและบูรณำกำรฐำนข้อมูลมุ่งสู่กำรเป็น Digital Parliament เพื่อให้ระบบข้อมูลและสำรสนเทศของรัฐสภำมีกำรเช่ือมโยง
และบูรณำกำรเพื่อให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรและประชำชนได้รับข้อมูลสำรสนเทศของรัฐสภำที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำร มีควำมพร้อมรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะเกิดขึ้น  และ            
มีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งรองรับกับอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ และสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศของกระบวนกำรนิติบัญญัติ        
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐสภำ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ           
มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ จ ำนวน ๑๐ ระบบ และมีระบบที่พัฒนำแล้วเสร็จ จ ำนวน ๕ ระบบ ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงได้ก ำหนดกำรวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำระบบ
สำรสนเทศท่ีพัฒนำเสร็จแล้วไปประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อีกท้ัง มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนระบบสำรสนเทศ ที่ยังพัฒนำไม่เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดของระบบที่พัฒนำ  
๑๐ ระบบ มีดังนี้  
 ระบบที่พัฒนำแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 5 ระบบ ได้แก่ 

๑)  ระบบบริหำรจัดกำรห้องประชุมอัจฉริยะ  
เป็ นระบบงำนที่ ให้ บริ กำร และจัดกำรเกี่ ยวกั บกำรจองห้ อ งประ ชุม  ห้ อ งอบรมสั มมนำ  

กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริกำรห้องประชุม โดยสำมำรถขอจองห้องประชุม กำรขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ         
ในห้องประชุม ขอบริกำรเครื่องดื่ม และเจ้ำพนักงำนชวเลข กำรค้นหำห้องประชุมว่ำงหรือไม่ว่ำงในรูปแบบปฏิทิน รวมทั้ง
กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับห้องประชุม รองรับกำรให้บริกำรผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device 

ผู้ใช้บริกำร : ทุกหน่วยงำนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
๒)  ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมดิจิทัล  

เป็นระบบงำนท่ีสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำร
ประชุม รวมถึงกำรขออนุมัติ วำระกำรประชุม และกำรจัดท ำหนังสือเชิญประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถ      
จัดเตรียมกำรประชุมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลำมำกขึ้น อีกทั้งสำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับระบบงำนอื่น ๆ 

ผู้ใช้บริกำร : ส ำนักกำรประชุม ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
 
 



๑๓๔ 

๓)  ระบบบริหำรกำรประชุมรัฐสภำ  
เป็นระบบงำนที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ในระหว่ำงขั้นตอนกำรประชุม ซึ่งสำมำรถใช้สนับสนุนได้

ทั้งกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร และกำรประชุมวุฒิสภำ และกำรประชุมสภำร่วม รวมถึงกำรประชุมในคณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ 
ผู้ใช้บริกำร : ส ำนักบริหำรงำนกลำง ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ส ำนักกำรประชุม ส ำนักกรรมำธิกำร 

๑,๒,๓ ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
๔)  ระบบบริหำรจัดกำรบัตรรัฐสภำ  

เป็นระบบที่สนับสนุนกำรจัดท ำบัตรแสดงตน และบัตรลงคะแนน ของกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและ
สถิติ ส ำนักบริหำรงำนกลำง ซึ่งมีหน้ำที่บันทึกค ำขอจัดท ำบัตร จ่ำยบัตร ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ผู้ใช้บริกำร : ส ำนักบริหำรงำนกลำง ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
๕)  ระบบบริหำรข้อมูลป้ำยประกำศดิจิทัล  

เป็นระบบที่บริหำรจัดกำรข้อมูลป้ำยดิจิทัล ส่วนที่เป็นข้อมูล Input (Key-In) โดยรูปแบบข้อมูลจะ
เป็นทั้งข้อควำม ภำพนิ่ง และ ภำพเคลื่อนไหว เพื่อส่งข้อมูลเหล่ำนี้ไปยังป้ำยประกำศดิจิทัล 

ผู้ใช้บริกำร : ส ำนักประชำสัมพันธ์ ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 ระบบที่น ำไปพัฒนำต่อเน่ืองในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ จ ำนวน 5 ระบบ ได้แก่ 
  1)  ระบบบริหำรกำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 
   เป็นระบบงานที่สนับสนุนการประชุมสภาระหว่างประเทศ เมื่อมีการจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 
และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
       ผู้ใช้บริกำร : ส ำนักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ส ำนักองค์กำรรัฐสภำ
ระหว่ำงประเทศ ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
  2)  ระบบบันทึกกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
       เป็นระบบงานจัดเก็บข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการที่ได้จากการสแกนลายนิ้วมือหรือบัตรประจ าตัว
พนักงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างเป็นระบบ 
       ผู้ใช้บริกำร : ทุกหน่วยงำนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
  3)  ระบบบริหำรจัดกำรไฟล์อัจฉริยะ 
       เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการไฟล์เอกสารต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารการเรียกใช้งาน
เอกสาร การสืบค้นเอกสาร การเก็บประวัติการใช้งานเอกสาร ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสาร        
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และง่ายต่อการใช้งาน 
      ผู้ใช้บริกำร : ทุกหน่วยงำนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
  4)  ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภำ  
   เป็นการพัฒนาโปรแกรมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างข้อมูลคือ ข้อมูล
รายงานการประชุม ข้อมูลรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้อมูลรายช่ือสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งพัฒนาโปรแกรม Web 
Service เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่างกฎหมาย กับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
       ผู้ใช้บริกำร : ทุกหน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง
หน่วยงำนภำยใน และส่วนรำชกำรภำยนอก 
  5) ระบบเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมรัฐสภำ ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
      เป็นระบบรองรับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูลการประชุมของ
วุฒิสภา และข้อมูลการประชุมของกรรมาธิการ 
      ผู้ใช้บริกำร : ส ำนักกำรประชุม ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ ของ
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
 



๑๓๕ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับอำคำรรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

๒  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศรองรับ    
อำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐  

๓  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศรองรับ    
อำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๔  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศรองรับ    
อำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 

๕  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศรองรับ    
อำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 

 ประเมินควำมพึงพอใจในกำรน ำระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำไปใช้ปฏบิัติงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำร โดยระดบัควำมพึงพอใจของ
ระบบสำรสนเทศแตล่ะระบบต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรประเมินต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร และปัญหำอุปสรรคในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับอำคำรรัฐสภำ 
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 
เง่ือนไข : 

1. วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีควำมต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔      
จ ำนวน 5 ระบบ ประกอบด้วย 
  (1) ระบบบริหำรกำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ 
  (2) ระบบบันทึกกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
  (3) ระบบบริหำรจัดกำรไฟล์อัจฉริยะ 
  (4) ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภำ 
  (5) ระบบเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมรัฐสภำ 
 2. กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรน ำระบบสำรสนเทศของรัฐสภำไปสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๕ ระบบ 
ประกอบด้วย 

(1) ระบบบริหำรจัดกำรห้องประชุมอัจฉริยะ  
(2) ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมดิจิทัล 
(3) ระบบบริหำรกำรประชุมรัฐสภำ 
(4) ระบบบริหำรจัดกำรบัตรรัฐสภำ 
(5) ระบบบริหำรข้อมูลป้ำยประกำศดิจิทัล 

 



๑๓๖ 

    
 

น้ าหนักร้อยละ ๕ 
 
 
 

  

น้ าหนักร้อยละ  ........ 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒   ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
  สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 
 เจ้ำภำพหลัก  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ผู้รำยงำน) 

            หน่วยงำนสนับสนุน  ส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำ  ส ำนักประชำสมัพันธ์  ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
    ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร 
    ส ำนักกำรประชุม  ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,3 
    ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  
     ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ส ำนักกำรพมิพ์  
    ส ำนักนโยบำยและแผน  กลุม่ตรวจสอบภำยใน 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 รัฐสภำได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำเป็นเครื่องมือในกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำน    
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยมีกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงแพร่หลำยและต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นช่องทำง  
ในกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข่ำวสำร ข้อมูล รวมไปถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล  ทั้งในด้ำน
ข่ำวสำรผ่ำนระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำกกำรให้บริกำรในรูปแบบดังกล่ำวนับว่ำมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในปัจจุบันและ
อนำคต ในกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรั ฐสภำแห่งใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภำพ และต้องค ำนึงถึง 
ควำมปลอดภัย และลดควำมเสี่ยง ป้องกันจุดอ่อนของระบบสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำ ย และระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้ผู้รับบริกำรมีควำมเช่ือมั่นกับ  
ควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และขับเคลื่อนตำมเป้ำหมำยของแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของส่วนราชการสามารถให้บริการและรองรับการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องหยุดให้บริการระบบสารสนเทศ สามารถ
ให้บริการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพ และมีกิจกรรม  
ที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
      ๑. แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
  ๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของรัฐสภา และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของรัฐสภา 
  ๓. แผนการส ารองข้อมูลรัฐสภา (Back up Plan) 
  ๔. การโอนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา (ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย      
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 

๕. แผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศของรัฐสภา (IT Risk Management Plan)  
๖. แผนต่อเนื่องการบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา (Business Continuity Plan) 



๑๓๗ 

๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภา (ระบบความมั่นคงปลอดภัย) ประกอบด้วย 
๗.๑ ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
๗.๒ ระบบบริหารจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management) 
๗.๓ Network Operating Center (NOC) ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย  

  ๗.๔ Security Operation Center (SOC) ศูนย์ปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์  
๘. การประเมินเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบสารสนเทศของรัฐสภา  
๙. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (Information Security Awareness)          

แก่บุคลากรของรัฐสภา 
 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการก้าวสู่มาตรฐาน ISO 27001:2013 (Data Center) ของรัฐสภา 
โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการให้ได้มาตรฐานดังกล่าว รายละเอียดตามภาคผนวก ก โดยมีการก าหนดกิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ 

๑) การประเมินระบบสารสนเทศของรัฐสภา (Vulnerability Assessment)  จัดท าขึ้นเพื่อหาช่องโหว่หรือ
จุดอ่อนของระบบสารสนเทศรัฐสภาว่ามีช่องโหว่หรือไม่ และช่องโหว่นั้นมีระดับความรุนแรงและมีผลต่อระบบสารสนเทศ
รัฐสภาอย่างไร เพื่อหาแนวทางป้องกันการถูกโจมตีจากการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ 
ของรัฐสภาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของรัฐสภาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

  ๒ ) แผนการตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) ของรัฐสภา จัดท าเพื่อตอบสนอง
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติเพื่อมาด าเนินการจัดหามาตรการ             
ทีเ่หมาะสม ในการตอบสนองเหตุการณ์ผิดปกติ ดังนั้นส านักงานควรมีการก าหนดขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การล้มเหลวของระบบสารสนเทศ ผลกระทบจากซอฟต์แวร์ไม่ประสงค์ดี (Malicious 
code) การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) เป็นต้น 

    ๓) การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินทางด้าน ICT ของรัฐสภา (Inventory of Assets) การจัดท าบัญชีรายการ
ทรัพย์สินของอุปกรณ์ภายในห้อง (Data Center) จะช่วยให้ส านักงานรู้ว่า มีทรัพย์สินใดบ้างที่ต้องบริหารจัดการดูแลให้เกิด
ความมั่นคงปลอดภัยภายในห้อง (Data Center) โดยให้ความส าคัญกับทรัพย์สินที่มีผลกระทบต่อส านักงาน สามารถน า
นโยบายในการบริหารจัดการอุปกรณ์ภายในห้อง (Data Center)  

    ๔) การทบทวนแผนต่อเนื่องการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Business 
Continuity Plan: BCP) ของรัฐสภา โดยจะมีการทบทวนแผนต่อเนื่องการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเมื่อย้าย (Data Center) จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปยังอาคาร
รัฐสภา เกียกกาย ในการด าเนินงานด้าน (Data Center) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกัน 

  ๕) กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้มาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสารของรัฐสภา (Information Security) เพื่อรองรับการก้าวสู่มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 (Data Center)      
ของรัฐสภา 



๑๓๘ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง  

๒  ด ำเนินกำรแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ      
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐  

๓  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐   

๔  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ  
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  

๕  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐  

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอตอ่หัวหน้ำส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 
๑) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบควำมมั่นคงปลอดภัย   

ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ กรณีพบปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำมำรถแก้ไขปญัหำได้ รอ้ยละ ๑๐๐ 

๒) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำอุปสรรค ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
ควำมมั่นคงปลอดภัย ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำคำรรัฐสภำ  

 
  



๑๓๙ 

    
 

 
น้ าหนักร้อยละ ๕ 

 
 
 

  

น้ าหนักร้อยละ  ........ 
 

 
    ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓  กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล (Digital Skill) ของข้ำรำชกำรสังกัดรฐัสภำเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่  
               รัฐสภำดิจิทัล (Digital  Parliament) 
 
 
         

ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้ำภำพหลัก  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ผู้รำยงำน) 
    ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล   

            หน่วยงำนสนับสนุน  ส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำ  ส ำนักประชำสมัพันธ์  ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
    ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร 
    ส ำนักกำรประชุม  ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,3 
    ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
    ส ำนักกำรพิมพ์  ส ำนักนโยบำยและแผน  กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ค ำอธิบำยตัวชี้วดั 
 ด้วยยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี นโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรให้บริกำร
ภำครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งหน่วยรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำสนับสนุนและพัฒนำกระบวนงำนต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร และ    
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำ Digital Parliament 
ของรัฐสภำ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมำชิกรัฐสภำ และบุคคลในวงงำน
รัฐสภำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ      
ในกลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของรัฐสภำด้ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกลยุทธ์ ๓.๓ 
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลำกรให้มีกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับควำมต้องกำร  
ของผู้รับบริกำรและประชำชน รวมถึงยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓             
(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยีมำ
สนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ กลยุทธ์ที่ ๒ น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) ได้ก ำหนดมำตรกำรบริหำรก ำลังคนของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อก ำหนดบทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
ให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนฯ เพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำก ำลังคนให้ตระหนักรู้ถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรปรับเปลี่ยนบริบท 
และรูปแบบวิธีกำรท ำงำนภำครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่กำรเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีควำมพร้อมทั้งด้ำนกรอบควำมคิด  
และทักษะดิจิทัลที่เหมำะสม สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งมีควำมรู้เท่ำทัน  
และมีควำมพร้อมที่น ำเทคโนโลยีดิจทิัลมำใช้ในกำรปฏบิัติงำน กำรท ำงำนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนหรือระบบงำนในองค์กรให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ โดยส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะต้องศึกษำ วิเครำะห์  
กำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ          
ซึ่งคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (อ.ก.ร.ระบบงำน โครงสร้ำง และอัตรำก ำลัง ) ได้พิจำรณำและมีมติให้ส่วนรำชกำร  
สังกัดรัฐสภำแบ่งกลุ่มบุคลำกรเพื่อพัฒนำทักษะ ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้บริหำร ๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำย 
และวิชำกำร ๓) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนดิจิทัล และ ๔) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล ได้ก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดรัฐสภำตำมบทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวังของกลุ่มเป้ำหมำย รำยละเอียด 
ตำมภำคผนวก ข 



๑๔๐ 

        โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลข้ำรำชกำรรัฐสภำ  ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้บริหำร มีกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำร (Digital  Leadership) โดยมี
เนื้อหำเกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำร  วิเครำะห์และกำรสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ กำรมองภำพรวมระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่  เสริมสร้ำงควำมรู้เบื้องต้นของกำรวำงแผนสถำปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise  Architecture : EA) มุ่งเน้นกำรเป็นผู้น ำองค์กรดิจิทัล กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้ทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม สนับสนุน ผลักดัน กำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 

 กลุ่มที่ ๒  กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร  มีกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์และกำรใช้
เครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรือแอปพลิเคช่ัน โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเช่ือมโยงทิศทำง นโยบำย ยุทธศำสตร์ของประเทศกับแผนยุทธศำสตร์
ของส ำนักงำนฯ และแผนพัฒนำ Digital  Parliament ของรัฐสภำเพื่อกำรเป็นรัฐสภำดิจิทัล ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย กฎระเบียบ 
ด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและวิเครำะห์ชุดข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อกำร
วำงแผนและกำรตัดสินใจ  มุ่งเน้นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจ กำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
มำตรฐำน แนวทำงหรือกำรจัดบริกำรขององค์กรและมีควำมเข้ำใจกระบวนงำนและสำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนดิจิทัล  มีกำรอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน
เฉพำะด้ำนดิจิทัล (Digital Technology) โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำรวำงแผนและ
กำรตัดสินใจ แนวคิดเทคนโลยี AI กับกำรประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนฯ แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของรัฐสภำ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร กำรเลือกเทคโนโลยี      
ที่เหมำะสม กำรสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบ ระบบอัจฉริยะให้หน่วยงำน (Automated Public Service) บ ำรุงรักษำระบบให้มี         
ควำมมั่นคง ปลอดภัย มีเสถียรภำพ พร้อมใช้งำนเสมอ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 

 กลุ่มที่ ๔  กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนอื่นๆ มีกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) มุ่งเน้นให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำร กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง ปลอดภัยเพื่อพัฒนำตนเองและผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ จะมุ่งเน้นให้แต่ละ
กลุ่มเป้ำหมำย ทั้ง ๔ กลุ่ม มีกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและสำมำรถเช่ือมโยงและบูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น มีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงเพื่อเปิดให้ผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกระบวนกำร 
วิธีกำรด ำเนินงำนรวมถึงเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ ด้วยเครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรือแอพปริเคช่ัน กำรออกแบบกระบวนงำน รูปแบบข้อมูล 
เพื่อกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับกำรท ำงำนในลักษณะกำรเช่ือมโยงข้อมูลข้ำม
หน่วยงำน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑   มีแผนปฏิบตัิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ    
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒   ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
  ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 6๐ 

๓   ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 8๐ 

๔   ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10๐ 

๕   รำยงำนผลกำรประเมินบทบำทพฤติกรรมที่คำดหวังของกลุ่มเปำ้หมำยตำมแผนพัฒนำทักษะดจิิทัล 
ของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำ ระยะที ่๑ (พ.ศ. 2562-2563) 
  รำยงำนผลกำรตดิตำมกำรน ำไปใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำยหลงักำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทลัของ   

 บุคลำกรสังกัดรัฐสภำ  
  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัลของบุคลำกรสังกัดรัฐสภำที่ก ำหนด  

ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

 
เง่ือนไข 
 การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องพัฒนาเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบสารสนเทศท่ีด าเนินการเสร็จแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทัง้ ๕ ระบบ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
 ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทขององค์กรในการสนับสนุนงานและอ านวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่  
ของฝ่ายนิติบัญญัติ และได้ด าเนินการด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันตามตัวช้ีวัดต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
โดยมีองค์ประกอบหลักของตัวช้ีวัดตามระบบงานสี่ด้าน คือ  ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน  
ด้านงานวิจัยและพัฒนากฎหมาย ด้านการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน และด้านการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน   
ด้านประชาคมอาเซียน โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้น าเอาผลลัพธ์ของการท างานร่วมกันทั้งในรูปแบบแผนงาน โครงการ
งาน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมิติยุทธศาสตร์ของอาเซียน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยมุ่งเน้น
การถ่ายทอดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไปสู่การท างานที่มี
ข้าราชการรัฐสภาของทั้งสองส่วนราชการ อย่างน้อย ๔ สายงาน มาร่วมกันขับเคลื่อนทั้งสายงานวิทยาการ นิติการ วิเทศสัมพันธ์ 
และวิเคราะห์นโยบายและแผน ผ่านกลไกการท างานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้น 
การยกระดับการขับเคลื่อนการท างานร่วมกันทั้งประเด็นครอบคลุมยุทธศาสตร์หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์
ส าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕        
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา เพื่อให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
ด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ” และการมีระบบ
สารสนเทศที่ รองรับการเป็น SMART Parliament และการเช่ือมโยงบูรณาการการท างานด้านประชาคมอาเซียน 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับระหว่างอาเซียนและระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     โดยในปี  ๒๕๖๓ ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น าข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน 
และผลการประชุมกับประเทศผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่  ๔๐ ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน 
ไปปฏิบัติและปรับใช้ผ่านกลไกการท างานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านประชาคมอาเซียน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาในขอบเขตของนิติบัญญัติ      
อีกทั้งด าเนินการจัดท าเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียนตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียน         
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ และจัดท าข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมาย และกระทู้ถามด้านประชาคมอาเซียนในสมัย       
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภาให้เป็นปัจจุบัน  ตลอดจนการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ หมวด   

 ในด้านการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการน าผลการเจรจาหารือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม โดยการร่วมกันจัดการเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน        
การก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกันด้านนิติบัญญัติ เพื่อสนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ  
นอกจากน้ี ยังได้มีการขยายความร่วมมอืเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรฐัสภาในระดบัระหว่างประเทศ
กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยการลงนามท าบันทึก

ตัวชี้วัดที ่ ๑.๕   ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 
   สังกัดรัฐสภา 
 

น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 
 



๑๔๓ 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ๒ ฝ่าย วัตถุประสงค์เพ ื่อให้สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตลอดจนบุคคลในวงงาน
รัฐสภาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียน           

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร จะได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาน าผลจากความร่วมมือกับ
เครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียนระหว่างประเทศ ไปปฏิบัติและปรับใช้ผ่านกลไกการท างานในรูปแบบ
คณะอนุกรรมการและคณะท างาน และระบบงานด้านประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคม
อาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทรัฐสภากับการสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) การเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียนตามพันธกรณีความร่วมมือ 
ของประชาคมอาเซียนครบถ้วนทั้งด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง ด้านประชาคมเศรษฐกิจ และด้านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม เผยแพร่ในเว็บไซต์  ตลอดจนการพัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ให้เป็นปัจจุบัน 
ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ มีการพัฒนาข้อมูลและน าเข้าข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนในวงงานรัฐสภาภาคภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัด และรายละเอียดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และการติดตามประเมินผลในตัวช้ีวัดต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ดังนี ้



๑๔๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



๑๔๕ 

 ตัวชี้วัดที ่๑.๕.๑   ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียน
   ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

น้ าหนักร้อยละ ๓ 
 

  

น้ าหนักร้อยละ  ........ 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก   ส านักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
  ส านักการคลังและงบประมาณ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  ส านักนโยบายและแผน     

หน่วยงานสนับสนนุ   - 
 

ค าอธิบาย  
 การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เริ่มต้นด าเนินการ        

ครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดรับกับการการท างานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตรด์้านประชาคมอาเซยีนของส่วนราชการสังกัดรฐัสภาไปสูก่ารปฏบิตัิ 
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง 
ระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา  เพื่อสร้างความยั่งยืนในการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน  
ซึ่งการมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท างานร่วมกัน  
ในลักษณะประสานเช่ือมโยงที่น าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวช้ีวัดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการบริหารจัดการ  
แบบองค์รวม มีเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และโดยค านึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระยะเวลาห้าปี ตลอดจน
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ที่มุ่งให้แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีมติ
ให้งานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาเป็นกลุ่มงานประชาคมอาเซียนสังกัดส านักรัฐสภาพหุภาคีภายใต้หน่วยบริการกลาง 
ของรัฐสภาตามการปรับโครงสร้างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานเช่ือมโยงภารกิจและการด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่มุ่งเน้นการท างานท่ีต่อยอด    
จากปี ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อสานต่อวาระ (agendas) ส าคัญของสมัชชารัฐสภาอาเซียนของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพ    
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนในปี ๒๕๖๒  
 ส าหรับการบูรณาการระบบงานและแผนปฏิบตัิการดา้นประชาคมอาเซยีนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงข้อมูลด้านนิติบัญญัติกับส านักงานเลขาธิการรัฐสภา
ของรัฐสมาชิกอาเซียน จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัด และหลักเกณฑ์รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

ค านิยาม 

 ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติบัญญัติกับส านักงานเลขาธิการรัฐสภาของรัฐสมาชิกอาเซียน หมายถึง  
ระบบของการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการ เพื่อให้ได้สารสนเทศในเรื่องระบบงาน 
ด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพิจารณาหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา  
การออกกฎหมายอนุวัติการตามหนังสือสัญญาและการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (การพิจารณาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนของที่ประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ) 
ของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 
 



๑๔๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามยุทธศาสตรด์้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Function) และมิติส าคัญ 
ของอาเซียน (ASEAN Agenda) และผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการประชาคมอาเซียน 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๒  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ในมิติตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Function) และ 
มิติส าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคมอาเซียน  
ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

๓  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ในมิติตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Function) และ 
มิติส าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคมอาเซียน  
ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๔  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ในมิติตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Function) และ 
มิติส าคัญของอาเซียน (ASEAN Agenda) ที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักด้านประชาคมอาเซียน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๕  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 ตัวชี้วัดที ่๑.๕.๒   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนส าหรับ  
   ใช้ในวงงานรัฐสภา 

น้ าหนักร้อยละ ๓ 
 

  

น้ าหนักร้อยละ  ........ 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก   ส านักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
  ส านักวิชาการ  ส านักกฎหมาย  ส านักภาษาต่างประเทศ  

  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานสนับสนนุ   - 

 
ค าอธิบาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมาย และกระทู้ถาม
ด้านประชาคมอาเซียนในสมัยของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภาชุดปัจจุบัน  และจัดท าข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบ    
ของรัฐสมาชิกอาเซียนตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ในรูปแบบ Matrix จ านวน ๑ เรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการจัดท าข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในรัฐสมาชิกอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังได้จัดท าข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหว
ของประชาคมอาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติ โดยเช่ือมโยงกับผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐  
การพัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ให้ทันสมัยและน าเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ 
มีการพัฒนาข้อมูลและน าเข้าข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนในวงงานรัฐสภาภาคภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงได้มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ กฎหมาย
และการด าเนินงานในวงงานรัฐสภาให้ต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูล  คือ เว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา  
ให้มีความต่อเนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ด้านประชาคม
อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในยุทธศาสตร์ที ่๒  คือ ส่งเสริมให้รัฐสภามีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียน        
การวิจัยและการพัฒนาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามพันธกรณีของไทยในฐานะ 
รัฐสมาชิกอาเซียน ตลอดจนพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไปสู่ระดับสากล 

ค านิยาม  
 ฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน หมายถึง กลุ่มของข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บ
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น สนับสนุนการท างานของสถาบันนิติบัญญัติและ        
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภา ซึ่งฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียน        
ของรัฐสภา (www.parliament.go.th/ac2017) และข้อมูลกฎหมายอาเซียน (http://asean-law.senate.go.th)  

  ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการ คือ บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้แก่  สมาชิกรัฐสภา ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกฯ  
คณะกรรมาธิการรัฐสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

  การเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียน หมายถึง การเปรียบเทียบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
ตามพันธกรณีอาเซียน ที่จะส่งผลต่อการด าเนินการของอาเซียนและสนับสนุนการตรากฎหมายภายในของไทย ในรูปแบบ
ตารางเปรียบเทียบกฎหมาย (Matrix) 

    ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา  หมายถึง น าไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการศึกษาค้นคว้าเพื่องานวิชาการ  เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงานการติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  การติดตามการน าข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ  
ฝ่ายนิติบัญญัติ หมายถึง การติดตามไปยังส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้กรอก
ข้อมูลแบบติดตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ทั้งนี้ ให้ติดตามในภาพรวมของเว็บไซต์   
และในส่วนของข้อมูลที่จัดท าขึ้นมาใหม่ เช่น ข้อมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียนของรัฐสภา กระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซียน 
ข้อมูลวิชาการ และกฎหมายเปรียบเทียบ  

 

 

 

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


๑๔๘ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบตัิกำรขับเคลื่อนให้เกดิกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศดำ้นประชำคมอำเซียน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอต่อคณะกรรมกำรทีเ่กี่ยวข้อง  

๒  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรฯ และมีกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศดำ้นประชำคมอำเซียน  
อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
(เปรียบเทียบกฎหมำยของรัฐสมำชิกอำเซียนตำมพันธกรณีควำมร่วมมือของประชำคมอำเซียน
ด้ำนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง/ด้ำนประชำคมเศรษฐกิจ/ดำ้นประชำคมสังคมและ
วัฒนธรรม อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน (เรื่อง) เสนอต่อคณะกรรมกำรประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์) 

๓  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรฯ และมีกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศดำ้นประชำคมอำเซียน  
อย่ำงน้อย ๒  เรื่อง 
(๑. จัดท ำข้อมูลวิชำกำรด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำ ตลอดจนติดตำมควำมเคลื่อนไหว 

ของประชำคมอำเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติ เกี่ยวกับบทบำทรัฐสภำกับกำรสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมกำรประชำคมอำเซยีนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
และเผยแพร่บนเว็บไซต ์

๒.  เปรียบเทียบกฎหมำยของรัฐสมำชิกอำเซียนตำมพันธกรณคีวำมร่วมมือของประชำคม
อำเซียนด้ำนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง/ดำ้นประชำคมเศรษฐกิจ/ด้ำนประชำคม
สังคมและวัฒนธรรม อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน (เรื่อง) เสนอต่อคณะกรรมกำรประชำคมอำเซียน 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์) 

๔  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรฯ และมีกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศดำ้นประชำคมอำเซียน  
อย่ำงน้อย ๓ เรื่อง 
(๑. เปรียบเทียบกฎหมำยของรัฐสมำชิกอำเซียนตำมพันธกรณคีวำมร่วมมือของประชำคม

อำเซียนด้ำนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง/ดำ้นประชำคมเศรษฐกิจ/ด้ำนประชำคม
สังคมและวัฒนธรรม อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน (เรื่อง) เสนอต่อคณะกรรมกำรประชำคมอำเซียน 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และเผยแพร่ในเว็บไซต ์

๒. จัดท ำข้อมลูควำมตกลง สนธสิญัญำ กฎหมำย และกระทู้ถำมด้ำนประชำคมอำเซียนในสมยั
ของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำและรัฐสภำชุดปัจจุบัน รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประชำคม
อำเซียนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และเผยแพร่บนเว็บไซต ์

๓.  พัฒนำเว็บไซต์ “ศนูย์ประชำคมอำเซยีนของรฐัสภำ” ใหเ้ป็นปจัจุบันตำมโครงสรำ้งที่ก ำหนดไว)้          

๕  มีรำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ศูนย์ประชำคมอำเซียน ของรัฐสภำ      
ในปีงบประมำณ โดยผู้ใช้บริกำรมคีวำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  

 มีรำยงำนกำรติดตำมกำรน ำข้อมูลฐำนข้อมูลด้ำนประชำคมอำเซียนของรัฐสภำไปใช้สนับสนุน    
กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติบัญญัต ิ

 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร พร้อมปัญหำอุปสรรคต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 



๑๔๙ 

เง่ือนไข 
 แผนปฏิบัติการในระดับคะแนน ๑ ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  ดังนี้ 
 ๑) การติดตามและจัดท าข้อมูลความตกลง  สนธิสัญญา  กฎหมาย  และกระทู้ถามด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา 
 ๒) การจัดท าข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาและความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนในขอบเขต
ของนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและข้าราชการ  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้สอดคล้องกับหลักการสากลภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals :SDGs) 
 ๓) การจัดท าข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในรัฐสมาชิกอาเซียน 
 ๔) การน าเข้าข้อมูลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาอย่างต่อเนื่องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 ตัวชี้วัดที ่๑.๕.๓   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของ   
   ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

น้ าหนักร้อยละ ๔ 
 

  

น้ าหนักร้อยละ  ........ 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก   ส านักการต่างประเทศ (ผู้รายงาน) 
  ส านักวิชาการ  ส านักกฎหมาย  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
หน่วยงานสนับสนนุ   - 
   

ค าอธิบาย 
การพัฒนาการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หมายถึง ความร่วมมือ

ระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากับเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียนภายในประเทศและภายนอกประเทศ  โดยมี
เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการท างานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและมิติส าคัญของอาเซียน (Asean Agenda) อย่างมีนัยส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์และบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงานกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและ 
เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประเทศภายนอก มีการรวมตัวและพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น ทั้งในระดับรัฐสมาชิกของอาเซียนและ  
ระดับประชาชน โดยยึดมั่นหลักการความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อให้รัฐสภาแห่งชาติของประเทศไทยสามารถ
ด าเนินบทบาทท่ีส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีการน าผลการเจรจาหารือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานเลขาธิการรัฐสภา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม โดยการร่วมกันจัดการเสวนา
วิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน การก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกันด้านนิติบัญญัติ เพื่อสนับสนุนให้มีการน า
ผลการวิจัยไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายความร่วมมือเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในระดับระหว่างประเทศกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) โดยการลงนามท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ๒ ฝ่าย วัตถุประสงค์เพ ื่อให้สมาชิกรัฐสภา 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติ 
เพื่อสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาเครือข่ายการท างาน  
ด้านประชาคมอาเซียน           

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
จะได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาน าผลจากความร่วมกับเครือข่ายการท างาน  
ด้านประชาคมอาเซียนระหว่างประเทศ ไปปฏิบัติและปรับใช้ผ่านกลไกการท างานในรูปแบบคณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม และระบบงานด้านประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคม
อาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติ เกี่ยวกับบทบาทรัฐสภากับการสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

 
 



๑๕๑ 

ค านิยาม 

เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน หมายถึง องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพันธกิจ หรือพันธกรณีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มีความมุ่งหวัง  
จะสานสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกันในการท างานและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนกับ  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในบริบทนิติบัญญัติ รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติระหว่าง
กันในส่วนส านักงานเลขาธิการรัฐสภาในประเทศอาเซียน ส านักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
 การประชุม การเจรจาและการหารือ หมายถึง การประชุม การเจรจาและการหารือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านนิติบัญญัติ ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภาในประเทศอาเซียนและเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียนภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ได้แก่ ความก้าวหน้าของการด าเนินการ หรือการเจรจา หรือ การหารือในข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ ดังนี้ 

(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)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินการร่วมกับเครอืข่ายด้านประชาคมอาเซียนตามกรอบความร่วมมือ
การพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากับองค์กรเครือข่าย
การท างานด้านประชาคมอาเซยีนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเสนอคณะกรรมการ
ประชาคมอาเซียนให้ความเห็นชอบ 

๒  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซยีน 
ตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายดา้นประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภากับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซยีน ในมิติเชิงพื้นที่ 
และมิติยุทธศาสตร์ส าคญัของอาเซียน  ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๓  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซยีน  
ตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายดา้นประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภากับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซยีน ในมิติเชิงพื้นที่ 
และมิติยุทธศาสตร์ส าคญัของอาเซียน  ได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านประชาคมอาเซยีน 
ตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายดา้นประชาคมอาเซียนระหว่างส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภากับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียน ในมิติเชิงพื้นที่ 
และมิติยุทธศาสตร์ส าคัญของอาเซียน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายดา้นประชาคมอาเซียน อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม 
๕  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน 

ระหว่างส่วนราชการสังกดัรัฐสภากับองค์กรเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียน 
ทั้งภายในและนอกประเทศ พร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 



๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ   
  เจ้าภาพหลัก    ส านักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)  

หน่วยงานสนับสนนุ ส านักงานประธานวุฒสิภา  ส านักประชาสมัพันธ์ 
    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 านักการพิมพ ์
    ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ส านักนโยบายและแผน 
    กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ค าอธบิาย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานวุฒิสภาได้มอบนโยบายส าคัญ/เร่งด่วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้น านักประชาธิปไตยส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในกองทุนการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่ และอ านาจ
ของรัฐสภา รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตย อันจะเป็นการวางพื้นฐานและปลูกฝังค่านิยม
เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี เป็นก าลังส าคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป  

ส าหรับการจัดโครงการพัฒนาผู้น านักประชาธิปไตยส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการจัดกิจกรรมโดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับจิตอาสา พระราชทาน และกิจกรรมสภาจ าลองให้แก่
เด็กนักเรียน และครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  (ค่ายลูกเสือสมพลโตรักษา) 
ประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวน ๑๔ โรงเรียน รวม ๒๐๙ คน ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง และสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ปลูกฝังจิตส านึกให้กับเยาวชนของการบ าเพ็ญประโยชน์ ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ท าให้ตนเองมีคุณค่า มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตย  
ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการต่อยอด ขยายผลเพื่อให้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีความก้าวหน้าสืบไป 

 ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้กราบเรียนประธานวุฒิสภา         
เพื่อมอบนโยบายส าคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และด าเนินการตามนโยบายส าคัญ/เร่งด่วนดังกล่าว       
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

 
 
 

 

 

 

ตัวชี้วัดที ่ ๑.๖   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหาร 
                     ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

น้ ำหนักร้อยละ 5 
 



๑๕๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  มีโครงการตามนโยบายจากประธานวุฒิสภาให้ส่วนราชการไปปฏิบตัติามกรอบ/แนวทาง 

และระยะเวลาที่ก าหนด  
 ส่วนราชการจดัท าแผนการด าเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒสิภา และได้รับความเห็นชอบ 

จากหัวหน้าส่วนราชการ 
๓  ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

๕  ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 
 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายประธานวุฒสิภาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

พร้อมผลลัพธ์ ผลกระทบ น าเสนอรายงานประธานวุฒิสภาเพื่อทราบ  

เง่ือนไข 

 อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมทีส่่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญ/เร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้น ากราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบให้เป็นโครงการตามนโยบายก็ได้ 



๑๕๕ 

มิติที่ ๒  :  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ าหนักร้อยละ ๑๕  

 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน : เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
  
 เจ้าภาพหลัก ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (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  

ค าอธิบาย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบแผนส่งเสริม สนับสนุน  
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อประกอบการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยแผนส่งเสริมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เป็นองค์กรคุณธรรมตำมแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชำติ และเสริมสร้ำงให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร รวมทั้งส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำหน่วยงำนที่มีกำรปฏิบัติงำนที่มีมำตรฐำน มีควำมโปร่ งใส  
และมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสไม่น้อยกว่ำระดับดีมำก โดยมีมำตรกำรและผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 มำตรกำรที่ ๑ กำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
รวมถึงค่ำนิยมร่วม น ำไปสู่องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย ๔ แนวทำง ได้แก่ 
  ๑.๑ กำรขับเคลื่อนนโยบำยและเจตจ ำนงกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร     
สังกัดรัฐสภำ 
  ๑.๒ กำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
  ๑.๓ กำรขับเคลื่อนค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ คือ สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง 
  ๑.๔ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่ ๒.๑   ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนนุ การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
                     ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 
 



๑๕๖ 

  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ โดยผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้มอบนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร 
โดยมุ่งเน้นควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีวินัย รวมทั้งมีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและด ำเนินกำรตำม  
หลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมแนวทำงของส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม        
เพื่อขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้ผ่ำนกำรประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับที่ ๒ คือ องค์กรคุณธรรม ตำมแนวทำงของ
กรมกำรศำสนำ (องค์กรคุณธรรมมี ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม และระดับที่ ๓ 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)  รวมทั้ง มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนค่ำนิยมร่วมของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ คือ สำมัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง และมีกำรติดตำม ประเมินผลพฤติกรรมดังกล่ำวของบุคลำกร 
 มำตรกำรที่ ๒ กำรส่งเสริมให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำปฏิบัติงำน โดยยึดหลักคุณธรรม 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร รวมทั้งควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
  ประกอบด้วย ๔ แนวทำง ได้แก ่
  ๒.๑ กำรขับเคลื่อนและผลักดันกำรด ำเนินกำรตำม ประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
  ๒.๒ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต/กำรตั้งชมรมที่เป็นองค์กร
พอเพียงต้ำนกำรทุจริต (STRONG Model)                       
  ๒.๓ กำรสร้ำงและด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กรคุณธรรม 
  ๒.๔ แนวทำงกำรใช้หลักธรรมและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ำไปสู่องค์กรคุณธรรม 
  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมและธรรมำภิบำล  
มีกำรคัดเลือกคนดีและหน่วยงำนต้นแบบด้ำนคุณธรรมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรตั้งชมรมที่เป็นองค์กรพอเพียง              
ต้ำนกำรทุจริต (STRONG Model) เพื่อด ำเนินกำรเฝ้ำระวังและต่อต้ำนกำรทุจริตในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ รวมทั้งกระตุ้น 
ให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน นอกจำกนี้  ได้ส่งเสริมให้น ำหลักธรรมของศำสนำ หลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้กับกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
 มำตรกำรที่  ๓ กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ตำมแนวทำงของส ำนักงำน ป.ป.ช.  
  ประกอบด้วย ๒ แนวทำง ได้แก ่
  ๓.๑ กำรขับเคลื่อนมำตรกำร กลไก สนับสนุนกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
  ๓.๒ กำรเสริมสร้ำงมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร 
  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำร หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริต
ภำยในองค์กร โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงำนภำยในใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะด าเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประพฤติ ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม ตามแนวทางที่กรมการศาสนาก าหนด รวมทั้ง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในระดับดี ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด โดยน าแนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะท างาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง              
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา และ ก.ร. มาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

 



๑๕๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนนิการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีการน าผลการวเิคราะห์ผลลพัธ์ของการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการด าเนินการตามแผนส่งเสรมิฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                       
มาประกอบการด าเนินการจดัท าแผนดังกล่าวฯ และจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ร. และเสนอ ก.ร. 
ตามล าดับ 

๒  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้งองค์กรมีความเข้าใจและตระหนักรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนดงักล่าว 

 ร้อยละของการรับรู้ และความเข้าใจของข้าราชการรัฐสภาเกี่ยวกับแผนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ
ด้านคุณธรรมฯ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้

- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๓๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๕๐ คะแนน 

๓  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนส่งเสรมิ สนับสนนุการด าเนินการด้านคุณธรรมฯ โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๐.๕๕ คะแนน 

- ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๗๐ คะแนน 

- ด าเนินการได้ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 

- ด าเนินการได้ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
๔  ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินการด้านคณุธรรมฯ โดยมี

เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- ด าเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๐.๘๕ คะแนน 

- ด าเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
๕  ร้อยละของบุคลากรภายในและผูร้บับริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เห็นด้วยและมีความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- ผลการส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๐.๓๐ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๕ ได้คะแนน ๐.๓๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ ได้คะแนน ๐.๔๕ คะแนน 

- ผลการส ารวจความคดิเห็น/ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน ๐.๕๐ คะแนน 

 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนส่งเสรมิ สนับสนุน การด าเนินการด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอ อ.ก.ร. และ ก.ร. 
เพื่อพิจารณาตามล าดับ  

 

 

 



๑๕๘ 

เง่ือนไข  
 ๑. แผนการด าเนินการดังกล่าวต้องมีการบูรณาการการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การด าเนินการตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (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. 
 ๓. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินการ รอบ ๑๒ เดือน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ อ.ก.ร. ท่ีเกี่ยวข้อง และ ก.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๔. การส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ในระดับคะแนนท่ี ๕ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการส ารวจตามหลักวิชาการ 
ทั้งนี้ในส่วนของบุคลากรภายใน จะต้องส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม ส่วนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการตามแผนดังกล่าว       
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 ๕. ผู้รับบริการ หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชน หรือผู้รับบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ องค์กรอัยการ สื่ อมวลชนและ
ประชาชน 

 



๑๕๙ 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก    ส านักกรรมาธิการ ๒ (ผู้รายงาน)  
   ส านักงานประธานวุฒสิภา  ส านักประชาสมัพันธ์  ส านักบริหารงานกลาง  
   ส านักการคลังและงบประมาณ  ส านักการต่างประเทศ  ส านักวิชาการ  
   ส านักการประชุม  ส านักก ากับและตรวจสอบ  ส านกักรรมาธิการ ๑, ๓  
   ส านักกฎหมาย  ส านักภาษาต่างประเทศ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
   ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
   ส านักการพิมพ์   
 
 หน่วยงานสนับสนนุ  ส านักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 
ค าอธิบาย  
 ผู้รับบริการ หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชน หรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง 
 โดยพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละส่วนราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอกมาด าเนินการ  
มีประเด็นการส ารวจ ดังน้ี  
 ๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ  
 ๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  
 ๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการใหบ้ริการ  
 ๕. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจดัการ  
 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 

ตัวชี้วัดที ่ ๒.๒    ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

น้ าหนักร้อยละ ๕ 
 



๑๖๐ 

 

มิติที่ ๓ :  มิติด้ำนกำรประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตริำชกำร น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 
 

 
 
ประเด็นการประเมิน : ความคุ้มคา่ของโครงการ 

 
  
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก ส านักที่เปนนเจ้าของโครงการ (ผู้รายงาน) 
 

   หน่วยงานสนับสนนุ หน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการทีไ่ด้รับคัดเลือก 
ค าอธิบาย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของ  
อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ได้ก าหนดให้มีตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จ  
ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ จึงเป็นการด าเนินการที่สอดคล้อง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา เลือกมาประเมินส่วนราชการละ ๕ โครงการ  
 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เลือกโครงการที่จะน ามาประเมินความคุ้มค่า
เพิ่มเติมซึ่งจะเป็นโครงการใหม่ ส่วนราชการละ ๕ โครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ได้ก าหนดให้มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการด้านพัฒนาบุคลากรและโครงการส าคัญ  
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในส่วนของโครงการด้านพัฒนาบุคลากร    
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัดฯ และ อ.ก.ร. ประเมินฯ เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ดังนั้น  
เมื่อมีการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว  เห็นควรมีการประเมินความคุ้มค่า 
ตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ  
 การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ด าเนินการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการด้านพัฒนาบุคลากรในทุกโครงการที่มีการใช้งบประมาณ จ านวน ๑๐ โครงการ โดยด าเนินการตามคู่มือประเมิน    
ผลลัพธ์และความคุ้มค่าฯ ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เลือกโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่า จ านวน  ๑ โครงการ ดังน้ี 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยมี ส านักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น า    
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมี  ส านักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑   ร้อยละความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์             
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ) 

น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 
 
 



๑๖๑ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาก าหนดกรอบตัวช้ีวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ได้ก าหนดให้มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ละ ๑ 
โครงการ) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากร ซึ่งถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการประเมินผลลัพธ์     
และความคุ้มค่าของโครงการที่แต่ละส านักรับผิดชอบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นควรมีการประเมินผลลัพธ์     
และความคุ้มค่าโครงการตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ     
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินผล ใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล              
มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ มีรายละเอียดในการประเมินในแต่ละมิติ ดังนี ้
 ๑. มิติประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
โดยเปรียบเทียบผลที่ ได้รับจากการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่า                     
จะได้รับที่ก าหนดไว้ก่อนด าเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด ๒ ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

  •  การบรรลุวัตถุประสงค์ : หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงาน เทียบกับเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานว่าสามารถบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์เพียงใด รวมทั้งประเมินว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานนั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าใด เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) 

  •  ความพึงพอใจ : ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการนั้น ๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์

อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง 
   โครงการที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่ เปรียบเทียบกับ Cost ได้แก่  Benefit-Cost Ratio หรือ  
Cost-Effectiveness ก็ควรจะแสดงผลการประเมินเพิ่มเติมด้วย 
 ๒. มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหา
ทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างานที่ประหยัดทรัพยากร โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

•   ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การผลิต ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

แผนที่ก าหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนที่ก าหนด การรายงานและการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น 

•   การประหยัด หมายถึง การได้รับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ต่ าสุด ประเด็น     

ในการประเมิน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการท าปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
 ๓. มิติผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย  
ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติงาน ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น  
หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
ตามพันธกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวก 
และด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน   
 
 
 



๑๖๒ 

 ขอบเขตการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ     
   และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการเชิงรุกและ   
   ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาคดัเลือกโครงการที่น ามาตกลงประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการ 
ได้ตามแนวทางในคู่มือการประเมนิผลลัพธ์และความคุ้มคา่ของที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ     
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

๓  โครงการที่น ามาท าความตกลงเพือ่ประเมินผลลัพธ์และความคุม้ค่าของโครงการ ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ แล้วเสรจ็คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๕  โครงการที่น ามาท าความตกลงเพือ่ประเมินผลลัพธ์ความคุม้ค่าของโครงการ ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ แล้วเสรจ็คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 รายงานผลการด าเนนิการ พร้อมเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะตอ่หัวหนา้ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
 
เง่ือนไข 
 ๑.  แนวทางการคัดเลือกโครงการที่จะประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าต้องมีลักษณะ ดังนี ้
  ๑)  เป็นโครงการที่มีการใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๒)  เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
  ๓)  เป็นโครงการที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๔)  เป็นโครงการที่ด าเนินการเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการเสร็จ            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ทั้งนี้ ในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเลือกมาด าเนินการ  
อาจก าหนดสัดส่วนน้ าหนักของแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้นได้แตกต่างกันตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 

 ๒. สูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัด 

(I) 
น้ าหนัก 
(Wi) 

ร้อยละความส าเร็จของ 
ผลการด าเนินการ 

รายโครงการ 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(Wi x Pi) 

KPI๑ W๑ P๑ (W๑ x P๑) 
KPI๒ W๒ P๒ (W๒ x P๒) 
-- -- -- ---- 
--- --- -- ---- 
KPIi ∑ Wi ∑ Pi (Wi x Pi) 

ผลรวมร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการ 
ทุกโครงการ 

 ∑ (Wi x Pi) 

 ผลการด าเนินโครงการที่ท าความตกลงบรรลุ เป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตามแผน  
ปฏิบัติราชการประจ าปี แล้วเสร็จ เฉลี่ย 

  = ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการทุกโครงการที่ท าความตกลง 
                                                           จ านวนโครงการที่ท าความตกลง 
  = ∑ (Wi x Pi) 
                           N 
  โดยท่ี  
  W หมายถึง   น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติงานของโครงการ 
     และผลรวมของน้ าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑ 
  P หมายถึง  ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการโครงการที่ท าความตกลง เทียบกับเป้าหมาย 
 
  i หมายถึง  ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานของโครงการของส่วนราชการ 
     ; ๑, ๒, ..., i 
  N หมายถึง  จ านวนรวมของโครงการที่ท าความตกลง 

 ๓. การด าเนินการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการตามคู่มือการประเมินผลลัพธ์       
และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  

  



๑๖๔ 

 

น้ าหนักร้อยละ ๒๐ 
 

มิติที่ ๔ :  มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  

ประเด็นกำรประเมิน : กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  

 

 

 

 
ผู้รับผิดชอบ  

เจ้ำภำพหลัก    ส ำนักบริหำรงำนกลำง (ผู้รำยงำน)   
    ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    

หน่วยงำนสนับสนุน     ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  

    
ค ำอธิบำย    

 ด้วยในครำวประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศำสตร์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมอบหมำยให้ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ เป็นผู้ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว  
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล 
  เป้ำหมำย : มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก โดยที่ยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมคล่องตัว สำมำรถ

รองรับกำรเปลี่ยนแปลงบทบำทและภำรกิจของรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ำยืนหยั ด 
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

  เป้ำหมำย : ทรัพยำกรบุคคลประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม วินัยข้ำรำชกำร และนโยบำย 
ควำมโปร่งใสของรัฐสภำ เพื่อรักษำเกียรติของตนเองและภำพลักษณ์ขององค์กร 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมเช่ียวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนภำรกิจ
ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  เป้ำหมำย : ๑. ทรัพยำกรบุคคลมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะในสำยงำนท่ีปฏิบัติอย่ำงเชี่ยวชำญ 
และมีศักยภำพสูง 

    ๒. ทรัพยำกรบุคคลมีทักษะและขีดควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และสำมำรถ 
น ำเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    ๓. ผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลมีกระบวนกำรคิดในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุล  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้ำหมำย : ทรัพยำกรบุคคลมสีุขภำพกำยและสุขภำพใจที่แข็งแรงสมบรูณ์ มีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิต 
กำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว (Work - life balance) และด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑   ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
น้ าหนักร้อยละ ๑๐ 

 
 



๑๖๕ 

 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลกำรด ำเนินกำรในแตล่ะยุทธศำสตร์ สรุปไดด้ังนี ้

   ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล 
   ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรส ำรวจข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนก ำลังคนของแต่ละส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ      
มีกำรขับเคลื่อนแผนบริหำรก ำลังคนเชิงกลยุทธ์ ทั้ ง ๔ แผน ได้แก่ แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ แผนสืบทอด
ต ำแหน่ง แผนกำรด ำเนินกำรตำมระบบบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีศกัยภำพสงู และแผนกำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรขยำย
กลุ่มเป้ำหมำยให้เพิ่มขึ้นกว่ำปีงบประมำณที่ผำ่นมำ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลด้ำนบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ซึ่ง ก.ร. , อ.ก.ร. ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำและหน่วยงำน        
ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                   และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม      
ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้ำหมำยกำรประเมินกำรเป็นองค์กรคุณธรรม
ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม มีกำรด ำเนินกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำร โดยมีกำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มมำกขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และคำดหวังให้ มีข้ำรำชกำรมีกำรกระท ำ      
ผิดวินัยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

 ยุทธศำสตร์ที่  ๓  พัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยี 
                                              มำสนับสนุนภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้พัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งมีกำรพัฒนำเพื่อร่วมสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพในสำยงำนต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะ   
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ตำมแผนที่ก ำหนด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรนิติบัญญัติ
ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งขับเคลื่อนเป้ำหมำยขององค์กรในกำรเป็น SMART Parliament กำรพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำต่ำง ๆ ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเพิ่มทักษะด้ำนภำษำ รวมทั้งกำรเผยแพร่       
องค์ควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อให้ข้ำรำชกำรที่สนใจสำมำรถเข้ำไปศึกษำ หำควำมรู้ได้ด้วยตนเองตำม       
ควำมเหมำะสม 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๔  สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทรพัยำกรบุคคล ให้มีควำมสุข 
         อย่ำงสมดุลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีกำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน ำ
ผลกำรส ำรวจ กำรด ำเนินกำร และข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก ในปีงบประมำณ            
พ.ศ. ๒๕๖๒ มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง และจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุก ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓         
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน รวมทั้งมีกิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำอย่ำงต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
               ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใหม้ีประสิทธิภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล 
    ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด ำเนินกำรน ำระบบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพไปปฏิบัติทั้ง ๔ แผนงำน ได้แก่  
แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ แผนสืบทอดต ำแหน่ง ระบบข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง และแผนหมุนเวียน  
กำรปฏิบัติงำน โดยจะมีกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยให้เพิ่มมำกขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ จัดท ำแผนก ำลังคนของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ โดยใช้ระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนบุคคล (Humen Resources Information System : HRIS) เป็นระบบงำน
หลักและเช่ือมโยงข้อมูลจำกระบบของส ำนักงำนเลขำธิก ำรวุฒิสภำ ซึ่ งใช้ระบบ DPIS (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ที่แต่ละส่วนรำชกำรจะต้องน ำเข้ำข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย 



๑๖๖ 

               ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยำกรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ำ      
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

     ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน  
กำรปฏิบัติกำรตำมประมวลจริยธรรม เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก และกระตุ้นให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประพฤติ ปฏิบัติ
ตำมคุณธรรม เพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและชีวิตส่วนตัว นอกจำกนี้จะมีกำรส่งเสริม สนับสนุน แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมเพื่อให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเป็นองค์กรคุณธรรมตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ รวมทั้งรักษำมำตรฐำน
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่ วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. อยู่ในระดับ A (คะแนน ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙) 

               ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มคีวำมเชีย่วชำญ มีศักยภำพสูง และน ำเทคโนโลยมีำสนบัสนุน  
ภำรกิจด้ำนกระบวนกำรนิติบญัญตัิอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

      ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรัฐสภำในแต่ละสำยงำนให้มีควำมรู้ ทักษะ เพื่อให้
มีควำมเช่ียวชำญในสำยงำนของตนเอง เพื่อสนับสนุนภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยพัฒนำ  
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น    กำรอบรมสัมมนำ หรือ Classroom –Training กำรศึกษำด้วยตนเอง โดยส่งเสริมควำมรู้ตำมสำยงำน 
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนทักษะดิจิทัล รวมทั้งกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร และองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ
เพื่อให้ข้ำรำชกำรได้น ำองค์ควำมรู้ไปสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

     ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมผำสุกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมสุขอย่ำงสมดุล 
                ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้กับ  
กำรปฏิบัติงำนและชีวิตส่วนตัว รวมทั้งมีกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรท ำงำน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุข มีควำมผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน นอกจำกน้ี ยังให้ควำมส ำคัญกับสังคมภำยนอก โดยด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำค ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ 
 มีแผนปฏิบตัิกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติกำรฯ ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

๓ 
 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ ตำมแผนปฏิบตัิกำร

ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผลผลติ ผลลัพธ์ ดังนี ้
- ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๕๐ ได้คะแนน ๑.๐๐ คะแนน 
- ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๖๐ ได้คะแนน ๑.๕๐ คะแนน 
- ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๒.๐๐ คะแนน 

๕  ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดไว้ตำมแผนปฏิบตัิกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผลผลติ ผลลัพธ์ ดังนี ้
- ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๘๐ ได้คะแนน   ๑.๐๐ คะแนน 
- ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน   ๑.๕๐ คะแนน 
- ด ำเนินกำรได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนน ๒.๐๐ คะแนน 

 



๑๖๗ 

เง่ือนไข 
 ๑. แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
รัฐสภำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น สนับสนุนหรือให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสนับสนุนภำรกิจด้ำนอำเซียน กำรสนับสนุน  
ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพของข้ำรำชกำรรัฐสภำ เป็นต้น 
 ๒. กำรประเมินผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรของกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเมิน
จำกกำรติดตำมประเมินผลลัพธ์ ผลผลิต และควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 ๓. เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ต่อ อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ และเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว  
ต่อ ก.ร. รอบ ๑๒ เดือน เท่ำน้ัน 



๑๖๘ 

 

 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าภาพหลัก ส านักที่เปนนเจ้าของนวัตกรรม  (ผู้รายงาน) 

หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานท่ีสนับสนุนนวัตกรรม 
 
ค าอธิบาย 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม (นิยามของ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) โดยผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมา
ตั้ งแต่การคิดค้น ( Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่ งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน  
(Pilot Project) แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา นวัตกรรมจึงเป็นแนวความคิด         
การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย  
และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  
ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้อีกด้วย  

นวัตกรรมภาครัฐ หมายถึง งานของภาครัฐที่เกิดขึ้นใหม่จากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา ที่สร้างขึ้นเพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่ า (Public Value) หรือประโยชน์ 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นนโยบายใหม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 

นวัตกรรมจ าแนกเป็น 
๑)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย 

เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 ๒) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการ

ภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสรา้งบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

๓)  นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง
กระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ 
หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัที่  ๔.๒   ระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

น้ าหนักร้อยละ ๕ 
 
 



๑๖๙ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีการจัดท าข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ช่ือนวัตกรรม หลักการ 
เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค ์วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
และประโยชน์ที่จะไดร้ับ ทั้งนี้ ในการจัดท าข้อเสนอนวัตกรรมในรูปแบบของ Infographic และได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

๓  มีการน าข้อเสนอนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วไปปฏิบัติและด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอที่ก าหนด 

๕  นวัตกรรมทีผ่ลติขึ้นสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อใช้งานได้จริง และมีข้อมลูอ้างอิงชัดเจน 
 นวัตกรรมทีผ่ลติขึ้นเพื่อน าไปใช้ ตอ้งสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างชัดเจน        

โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งแสดง    
ให้เห็นถึงการยกระดับคณุภาพของการด าเนินงานท่ีแตกตา่งไปจากกระบวนการ/ วิธีการเดิม 
ได้อย่างชัดเจน  

เง่ือนไข 
๑. ข้อเสนอนวัตกรรม 

๑.๑ ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่น าเสนอต้องเป็นแนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ๆ ในการ
จัดองค์กร การด าเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๑.๒ ต้องเป็นเรื่องที่หน่วยงานยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน หรือถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องมีลักษณะที่มีผล      
การด าเนินงานท่ีแตกต่างไปจากเดิม อย่างเห็นผลชัดเจน 

๑.๓ ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ได้ในรอบการประเมินนั้น 
๒. วิธีการประเมินคุณภาพตามข้อเสนอนวัตกรรม แบ่งเป็น 

๒.๑ พิจารณาจากความครบถ้วนของเนื้อหาข้อเสนอนวัตกรรม ตามระดับคะแนน ๑  
๒.๒ การด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามข้อเสนอที่ก าหนด ตามระดับคะแนน ๓  
๒.๓ คุณภาพของนวัตกรรม ตามระดับคะแนนที่ ๕ โดยพิจารณาจากนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นได้แสดงให้เห็นถึง   

ความเช่ือมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความต้องการ     
ของกลุ่มเป้าหมาย และแสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน มีหลักฐานการด าเนินการจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน  

โดยอาจจัดท าแบบ Checklist เพื่อประกอบการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมด้วยก็ได้ เช่น 
- มิติคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ประเมินจากความคล่องตัว ความรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ 
- มิติการให้บริการ/การด าเนินงาน ประเมินจากความสะดวกในการเข้าถึงบริการ การลดขั้นตอน 

การด าเนินงาน ฯลฯ 
- มิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๓. วิธีการประเมิน   ให้ใช้เป็นแนวทางการตรวจนวัตกรรม ซึ่งอาจมีการแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อเสนอนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้าภาพหลัก    ส านักนโยบายและแผน  (ผู้รายงาน)  
    ส านักบริหารงานกลาง  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  หน่วยงานสนับสนนุ     ส านักงานประธานวุฒสิภา  ส านักประชาสมัพันธ์   
    ส านักการคลังและงบประมาณ  ส านักการต่างประเทศ  ส านักวิชาการ  
    ส านักการประชุม  ส านักก ากับและตรวจสอบ  ส านักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓  
    ส านักกฎหมาย  ส านักภาษาต่างประเทศ  ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
    ส านักรายงานการประชุมและชวเลข  ส านักการพิมพ์  กลุม่ตรวจสอบภายใน  

 
ค าอธิบาย 

สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติต่ำง ๆ อย่ำงไม่คำดคิดและมักจะรุนแรงที่ส ำคัญส่งผล
กระทบต่อชีวิตของคนท่ัวโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว กำรจลำจล กำรประท้วง โรคระบำด 
เป็นต้น ทั้งนี้กรณีส ำคัญ ในช่วงปลำยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั่วโลกได้เผชิญกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้ออกมำตรกำรอย่ำงเข้มงวดเพื่อยับยั้งกำรแพร่เช้ือ รวมทั้งกำร     
เดินทำงเข้ำ-ออกประเทศของพลเมือง กำรปิดเมือง กำรกักตัว สถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของประชำชน รวมถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ  มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชน         
ในสภำวะวิกฤตเพื่อให้ภำครัฐสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่องในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

กำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนต่อสภำวะวิกฤต  เป็นการบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปวัฏจักรการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การป้องกันและ
ลดผลกระทบ ๒) การเตรียมความพร้อมรับภัย ๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ๔) การจัดการหลังเกิดภัย ทั้งนี้ หากเกิดสภาวะ
วิกฤติต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น  มีความจ าเป็นที่หน่วยงาน
ต้องจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM) ซึ่งการเตรียมความพร้อม
จะให้ความส าคัญในกระบวนการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และความรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน มีดังนี้ 

๑.  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤต 
๒.  เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
๓.  เพื่อลดผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ จำกกำรหยุดชะงักกำรด ำเนินกำร เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำร 

สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
๔.  เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  ๔.๓   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business 
Continuity Management : BCM) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
น้ าหนักร้อยละ ๕ 

 
 



๑๗๑ 

  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ มีภำรกิจในกำรสนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ โดยจัดให้มีกำรประชุม 
กำรศึกษำดูงำน กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ รวมทั้งเรื่องต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกำรปฏิบัติตำมภำรกิจดังกล่ำวมี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
บุคคลต่ำง ๆ เช่น สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร บุคคลในวงงำนรัฐสภำ ประชำชน และบุคลำกร
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ซึ่งหำกเกิดสภำวะวิกฤตหรือเกิดภัยพิบัติต่ำง ๆ จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จะ
สนับสนุนกระบวนกำรนิติบัญญัติ ซึ่งจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพตำมที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น  
จึงมีควำมจ ำเป็นที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำจะต้องเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนำคต จึงได้ก ำหนดให้มีตัวช้ีวัด
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิฤติ (Business Continuity Management : 
BCM) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  มีแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP)  
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

 เผยแพร่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ  
เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

๓  ด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฯิ ไดร้้อยละ ๘๐ 
๕  ด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฯิ ไดร้้อยละ ๑๐๐ 

 มีการซักซ้อม ทดสอบ การด าเนินการตามแผนบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤตฯิ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง 

 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติฯ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงรายละเอียดของการด าเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 
(ประกอบตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภา) 

 
 
 
 
 

 



๑๗๗ 

 

ตารางแสดงรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 
 

มาตรฐาน ISO 27001:2013 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ปีที่ด าเนินการ 

๑. Information Security Policy 
นโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์กร 

นโยบายระบบความมั่นคงปลอดภัย 
-นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
รัฐสภา และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของรัฐสภา 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. Organization of Information 
Security 
โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

-นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
รัฐสภา และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของรัฐสภา 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. Human Resource Security 
การรักษาความปลอดภัยด้านทรัพยากร
มนุษย ์
 

-นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
รัฐสภา และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของรัฐสภา 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. Asset Management 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน 
 

การจัดท าทะเบียนทรัพยส์ินทางดา้น ICT ของรัฐสภา 
(Inventory of Assets)   

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. Access Control 
การควบคุมการเข้าถึง 

Access control Policy นโยบายการควบคุมการ
เข้าถึงระบบ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖. Cryptography 
การเข้ารหสั 

SSL Certification  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗. Physical and environmental 
Security 
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

การควบคุมการเข้าออก (Physical entry controls) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. Operations Security 
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรบัการ
ด าเนินงาน 
 

- แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
- การประเมินเพื่อหาช่องโหว ่(Vulnerability 
Assessment) ของระบบสารสนเทศของรัฐสภา 
- แผนการส ารองข้อมูลรัฐสภา (Backup Plan) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 
 
 
 

๙. Communication Security 
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรบัการสือ่สาร
ข้อมูล 

- มาตรการทางเครือข่าย (Network Control) มีการ
บริหารจดัการและการควบคุมเครอืข่าย เพื่อให้มั่นใจว่า
มีการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น การแบ่งแยก VLAN   

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐. System acquisition 
development and maintenance 
การจัดหา พัฒนา และดูแลระบบ
สารสนเทศ 

- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของรัฐสภา และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของรัฐสภา 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๗๘ 

 

มาตรฐาน ISO 27001:2013 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ปีที่ด าเนินการ 

๑๑. Supplier relationships 
ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก 

- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของรัฐสภา และแนวปฏิบตัิการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒. Information Security Incident 
Management 
การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
 

- แผนการตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response 
Plan) ของรัฐสภา   

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๓. Information security aspects 
of business continuity 
management 
ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของการบรหิารจดัการ เพื่อ
สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

- การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- แผนต่อเนื่องการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา (Business 
Continuity Plan) 
 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๔. Compliance 
การปฏิบัติการตามข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมาย และบทลงโทษของการละเมิด
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหน่วยงาน 

- การทบทวนนโยบายระบบความมั่นคงปลอดภยัของ
รัฐสภา 
- การทบทวนแผนต่อเนื่องการบรหิารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Business 
Continuity Plan: BCP) ของรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงบทบาท และพฤติกรรม 
ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย 

(ประกอบตัวชี้วัดที่ ๑.4.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของข้าราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อ

ขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

 

ตารางแสดงบทบาท และพฤติกรรมความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะที่ ๑ 
ปีที่ ๑ – ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) 

ทบทวนกระบวนงำนและ
ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของ       
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ         

ด้วยเทคโนโลยี  

ระยะที่ ๒ 
ปีที่ ๓ – ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและ
สำมำรถเชื่อมโยงและบูรณำกำร

ข้อมูลข้ำมหน่วยงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระยะที่ ๓ 
ปีที่ ๕ – ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕-

ปัจจุบัน) 
กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำน 

บทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวัง บทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวัง บทบำทและพฤติกรรมที่คำดหวัง 
๑. กลุ่มผู้บริหำร 
ได้แก่ ผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งเลขำธิกำร
ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ  
รองเลขำธิกำร         
ที่ปรึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร 

 สำมำรถก ำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงเพื่อกำรพัฒนำสู่องค์กร
ดิจิทัล 

 สำมำรถกระตุ้นและผลักดันให้
ข้ำรำชกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนินงำน 

 สำมำรถสื่อสำรนโยบำยและ
ทิศทำงองค์กรเพื่อเป็นแนว
ทำงกำรทบทวนและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนสู่
องค์กรดิจิทัล 

  สำมำรถก ำหนดนโยบำยและทิศ
ทำงกำรเช่ือมโยงและบูรณำกำร
ข้อมูลข้ำมหน่วยงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
  สำมำรถก ำหนดนโยบำยและ

ทิศทำงเพื่อเปิดให้ผู้รับบริกำรเขำ้มำ
มีส่วนร่วมและตรวจสอบ
กระบวนกำร วิธีกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงเอกสำรและข้อมูลต่ำง ๆ 
ด้วยเครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรือ
แอปพลิเคช่ัน 

  ส่งเสริมผลักดันให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยน กำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำงำน 

๒. กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนนโยบำยและ
วิชำกำร ได้แก่ ผู้ที่
ปฏิบัติและด ำรง
ต ำแหน่งด้ำนวิชำกำร 
ยกเว้นนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 

 สำมำรถวิเครำะห์และใช้ข้อมูล
ผ่ำนเครื่องมือด้ำนดิจิทัลหรือ
แอปพลิเคช่ันส ำหรับกำร
สนับสนุนกำรตัดสินใจ กำร
ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แผนงำน มำตรฐำน แนวทำง 
หรือกำรจัดบริกำรขององค์กร 

 มีควำมเข้ำใจกระบวนงำนและ
สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 สำมำรถออกแบบ กระบวนงำน 
รูปแบบข้อมูล เพื่อกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 
 

 สำมำรถวิเครำะห์และใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อ
ยอดและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
หรือกำรพัฒนำงำน 

๓. กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน
เฉพำะด้ำนดิจิทัล 
ได้แก่ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์            
เจ้ำพนักงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เจ้ำหน้ำที่งำน
คอมพิวเตอร์ทั่วไป 

 สำมำรถเลือกเครื่องมือด้ำน
ดิจิทัลหรือแอปพลิเคช่ันที่
เหมำะสมมำสร้ำงสรรค์และ
ออกแบบให้องค์กร 
  สำมำรถดูแล บ ำรุงรักษำระบบ

ให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย มี
เสถียรภำพ อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำนตลอดเวลำ 

  สำมำรถก ำกับกำรบริหำรโครงกำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT 
Project Manager) ดังนี้ 
- ระบบควำมมั่นคงปลอดภัย 
- ระบบกำรจัดเก็บและพัฒนำ
ฐำนข้อมูล 
- ระบบกำรให้บริกำร และกำร   
บูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำน 

  สำมำรถริเริ่มและวำงแผน
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมและพัฒนำกำร
ท ำงำน 

๔. กลุ่มผู้ปฏิบตัิงำน 
อื่น ๆ ได้แก่ ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งนอกเหนือจำก
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๒ และ
กลุ่มท่ี ๓ 

  สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส ำหรับกำรท ำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง ปลอดภัย 

 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับ
กำรท ำงำนในลักษณะกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลข้ำมหน่วยงำน 

 สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 



๑๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางจ าแนกคุณลักษณะของตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

 
ตารางจ าแนกคุณลักษณะของตัวชี้วัด 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตัวช้ีวัด  

คุณลักษณะตัวชี้วัด มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

 ๑.๑  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
 การด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของ
 วุฒิสภา (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๐) 

ผลลัพธ์ 

 ๑.๒ ร้อยละความส าเร็จของกระบวนการควบคุมการบริหารราชการ
 แผ่นดิน : การเพ่ิมประสิทธิภพากระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา  

ผลลัพธ์ 

 ๑.๓ ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย
 ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่รัฐสภา
 ดิจิทัล (Digital Parliament) 

ผลลัพธ์ 

          ๑.๔.๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ
อาคารรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

  ๑.๔.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
  ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
  อาคารรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

  ๑.๔.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital 
  Skill) ของข้าราชการรัฐสภาเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาดิจิทัล 
  (Digital Parliament) 

ผลลัพธ์ 

 ๑.๕ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประชาคม
 อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

  ๑.๕.๑  ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานและ 
   แผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัด
   รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลลัพธ์ 

  ๑.๕.๒   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศ
   ด้านประชาคมอาเซียนส าหรับใช้ในวงงานรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

  ๑.๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคม
  อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ๑.๖  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ/เร่งด่วนของ
 ผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 



๑๘๖ 

 

 
ตัวช้ีวัด 

คุณลักษณะของตัวชี้วัด 
มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้าน
 คุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ 

มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

 ๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของ
 โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 (ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ) 

ผลลัพธ์ 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร  

 ๔.๑ ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลลัพธ์ 

 ๔.๒ ระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผลลัพธ์ 

 ๔.๓ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อ
 สภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM) ของ
 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ผลลัพธ์ 

 
 

 



๑๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
และผู้ประสำนงำนตัวชี้วัดส ำนักนโยบำยและแผน 
กรอบตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

 

ส ำนักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ประสำนงำนตัวชี้วัดส ำนักนโยบำยและแผน 
กรอบตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
มิติท่ี ๑ มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร (ค่ำน้ ำหนัก 55) 
ตัวช้ีวัดที ่1.1 
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรสนับสนุนกำรตดิตำม 
เสนอแนะ และเร่งรัด 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศและกำรจัดท ำ
และด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติของวุฒิสภำ 
(ตำมบทเฉพำะกำลของ
รัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 270)
น้ ำหนักร้อยละ 10 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกรรมำธิกำร 3  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักกรรมำธิกำร ๑  ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
ส ำนักประชำสัมพันธ์  ส ำนักกำรประชุม  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
หน่วยงำนสนับสนุน 
ส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำ  ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
ส ำนักวิชำกำร  ส ำนักกฎหมำย  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล   
ส ำนักนโยบำยและแผน 

กลุ่มงำนแผนงำน 
และโครงกำร 
นำยธัชชัย  แก้ววำรี 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔ 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกรรมำธิกำร 3 
นำงสำวจิรวิน คะประสิทธ์ิ 
นำงสำวลักษณ์นรี ไชยเดช 
นำงรัตนำ ชัชวำลรัตน ์
นำงสำวภัทรำพร มูณ ี
โทร. 0 283 19240 – 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 
 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กระบวนกำรควบคุม 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน :  
กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กระบวนงำนกระทู้ถำมของ
วุฒิสภำ  
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักวิชำกำร  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักกำรประชุม  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
หน่วยงำนสนับสนุน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  ส ำนักประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
 

กลุ่มงำนติดตำม 
และประเมินผล 
นำยภัทรพงศ์  ช่วยบ ำรุง 
โทร. 0 2831 9377 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักวิชำกำร 
กลุ่มงำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ 
นำยปิยชำติ ศิลปะสุวรรณ 
นำยกิตติศักดิ์ อุไรวงศ ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓16 
 



๑๙๐ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.3 ระดับควำมส ำเร็จ 

ของกำรบูรณำกำรฐำนข้อมลู
วิชำกำรและกฎหมำย 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 10 
 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักวิชำกำร  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักประชำสัมพันธ์  ส ำนักกำรประชุม   
ส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
ส ำนักกฎหมำย  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักนโยบำยและแผน   
หน่วยงำนสนับสนุน : - 

กลุ่มงำนแผนงำน 
และโครงกำร 
นำยธัชชัย  แก้ววำรี 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔ 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักวิชำกำร 
กลุ่มงำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ 
นำงสำวจุฑำลักษณ์ จ ำปำทอง 
นำยปิยชำติ ศิลปะสุวรรณ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓16 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.4 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่รัฐสภำดจิิทัล  
(Digital Parliament) 
น้ ำหนักร้อยละ 15 

กลุ่มงำนติดตำม 
และประเมินผล 
นำงศศกร รอดโฉม 
นำยภัทรพงศ์ ช่วยบ ำรุง 
โทร. 0 2831 9377 
 

ตัวช้ีวัดที่  
๑.4.๑ 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อรองรับอำคำรรัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  ส ำนักประชำสัมพนัธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร  
ส ำนักกำรประชุม ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  
ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ 3 
ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักกำรพิมพ์  
ส ำนักนโยบำยและแผน  กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กลุ่มงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
นำงสำวพัทธกำนต์ วุฒิอัครวัฒน ์
นำยสมชำย ชัยเชษฐ์ด ำรงกุล 
โทร. 0 2831 9271 
 
 



๑๙๑ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
ตัวช้ีวัดที่  
๑.4.๒ 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และระบบควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรของอำคำร
รัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  ส ำนักประชำสัมพันธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร  
ส ำนักกำรประชุม ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  
ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ 3 
ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักกำรพิมพ์  
ส ำนักนโยบำยและแผน  กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กลุ่มงำนบริหำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
นำยสมหวัง เรืองพรชัย 
นำยสุวิทย์ น้อยอยู ่
โทร. 0 2831 9275 

ตัวช้ีวัดที่  
๑.4.๓ 

กำรพัฒนำทักษะด้ำนดจิิทัล 
(Digital Skill) ของข้ำรำชกำร
รัฐสภำ เพื่อขับเคลื่อน 
ไปสูร่ัฐสภำดิจิทลั (Digital 
Parliament) 
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  ส ำนักประชำสัมพันธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร  
ส ำนักกำรประชุม ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  
ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ 3 
ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
ส ำนักกำรพิมพ์  ส ำนักนโยบำยและแผน   
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กลุ่มงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
นำงสำวพัทธกำนต์ วุฒิอัครวัฒน ์
นำงสำวสุดำรัตน์ ใจอุดม 
โทร. 0 2831 9271 
 
 



๑๙๒ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลือ่นยุทธศำสตรด์้ำนประชำคมอำเซยีน 

ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ น้ ำหนักร้อยละ 10 
กลุ่มนโยบำย 
และยุทธศำสตร ์
น.ส.นำตยำ  พ่วงพลู 
โทร. 0 2831 9373 

ตัวช้ีวัดที่  
๑.5.๑ 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ของกำรขับเคลื่อนรำยงำน 
และแผนปฏิบัติกำร  
ด้ำนประชำคมอำเซียน 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖4 
น้ ำหนักร้อยละ 3 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักนโยบำยและแผน   
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
หน่วยงำนสนับสนุน : - 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
กลุ่มงำนพิธีกำรทูต 
นำงสำวนิสำพร วิบลูย์จันทร ์
นำงสำววรรณภสัสร์ ไชยเทพ 
โทร. 0 2831 9382 

ตัวช้ีวัดที ่
๑.5.๒ 

ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
ด้ำนประชำคมอำเซยีนส ำหรบัใช้
ในวงงำนรัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 3  

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักวิชำกำร  ส ำนักกฎหมำย   
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
หน่วยงำนสนับสนุน : - 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนกักำรต่ำงประเทศ  
กลุ่มงำนพิธีกำรทูต 
นำยเรวัต วรรณนุรักษ ์
นำยกริญ จันทรจรสัวัฒน์ 
โทร. 0 2831 9382 

ตัวช้ีวัดที่  
๑.5.๓ 

ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำ 
กำรด ำเนินกำรรว่มกบัเครือขำ่ย
ด้ำนประชำคมอำเซยีนของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 4 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  ส ำนักวิชำกำร  
ส ำนักกฎหมำย  
หน่วยงำนสนับสนุน : - 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  
กลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
นำยสนันท์ ศิริบรูณ ์
นำงสำวกัญจณัฐ ศิริวงศ ์
โทร. 0 2831 9386 



๑๙๓ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.6 ระดับควำมส ำเร็จ 

ของกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยส ำคัญ/เร่งด่วนของ
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 
(ส ำนักงำนสีเขียว) 
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  ส ำนักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  ส ำนักกำร
ต่ำงประเทศ ส ำนักวิชำกำร ส ำนักกำรประชุม  
ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ ๓  
ส ำนักกฎหมำยส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
ส ำนักกำรพิมพ์ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   
ส ำนักนโยบำยและแผน กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มงำนแผนงำน 
และโครงกำร 
น.ส. ศุทรำ สิรภัทรนันทกร 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔ 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
นำงนันทิญำพร สัมพันธ์ทวีกิจ 
นำงพรรษพร เปี่ยมจิตรสุข 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙479 

มิติท่ี ๒ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ค่ำน้ ำหนัก 15) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.1 ร้อยละควำมส ำเรจ็ 

ของกำรส่งเสริม สนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 10 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักนโยบำยและแผน 
หน่วยงำนสนับสนุน 
ส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำ  
ส ำนักประชำสัมพันธ์  ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  ส ำนักกำร
ต่ำงประเทศ ส ำนักวิชำกำร  ส ำนักกำรประชุม ส ำนัก
ก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักกรรมำธกิำร ๑ ๒ ๓ 
ส ำนักกฎหมำย ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข   
ส ำนักกำรพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์
นำยศักดิเดช รัตนประทีปพร 
โทร. 0 2831 9372 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
กลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
นำงสำวจำรุวรรณ ชินเขว้ำ 
นำงสำวรณธร หงส์จรรยำ 
โทร. 0 2831 9118 - 9 



๑๙๔ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละควำมพึงพอใจ 

ของผู้รับบริกำร 
น้ ำหนักร้อยละ 5 
 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกรรมำธิกำร 2   
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  ส ำนักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ  ส ำนักวิชำกำร  
ส ำนักกำรประชุม ส ำนักกรรมำธิกำร ๑   
ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ  
ส ำนักกฎหมำย ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ   
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข   
ส ำนักกำรพิมพ์ 
หน่วยงำนสนับสนุน 
ส ำนักนโยบำยและแผน  กลุม่ตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มงำนแผนงำนและ
โครงกำร 
น.ส.สภุำรตัน์ มำตสวิง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗5 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกรรมำธิกำร 2  
กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั 3 
นำงสำวสุวพร นลิทัพ 
โทร. 0 2831 9194 - 5 

มิติท่ี 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร (ค่ำน้ ำหนัก 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรประเมินผลลัพธ์และควำมคุ้มคำ่ของโครงกำรส ำคญัตำมยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ (ยุทธศำสตรล์ะ 1 โครงกำร) 
น้ ำหนักร้อยละ 10 

 เรื่องท่ี 1 ยกระดับ 
กำรสนับสนุนงำน 
ด้ำนนิติบัญญัติ 
(น้ ำหนักร้อยละ 2) 
โครงกำรจดัท ำฐำนข้อมูล 
ด้ำนวิชำกำรเพื่อสนับสนุน 
กำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำย/
กำรควบคุมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกรรมำธิกำร 2  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักกรรมำธิกำร 1  ส ำนักกรรมำธิกำร 3 
หน่วยงำนสนับสนุน 
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

กลุ่มงำนติดตำมและ
ประเมินผล 
น.ส.น้ ำเพชร ศรีวิจิตรโชค 
น.ส.ณัฐธนญั สุนทรกติติพงศ ์
นำยศุภกิตต์ มำเกดิ 
โทร 0 2831 9377 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกรรมำธิกำร 2 
กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิงในกำรประชุม
กรรมำธิกำร 
นำงปิยมำภรณ์ ทองปุย 
โทร. 0 2831 9198 – 9 
 
 



๑๙๕ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
 เรื่องท่ี 2 พัฒนำงำนด้ำนกำร

ติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด
กำรด ำเนินกำรตำม 
แผนกำรปฏิรูปประเทศและ
กำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ 
(น้ ำหนักร้อยละ 2) 
โครงกำรสำรสนเทศสนับสนุน
งำนนิติบัญญตัิ 
“Committee’s Info Room” 
 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกรรมำธิกำร 3  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักกรรมำธิกำร 1  ส ำนักกรรมำธิกำร 2 
หน่วยงำนสนับสนุน : - 
 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกรรมำธิกำร 3 
กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิงในกำรประชุม
กรรมำธิกำร 
นำงสำวอมรรตัน ์อินนุมำตร 
โทร. 0 2831 9242 – 3 
 

 เรื่องท่ี 3 พัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร เพ่ือให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรเชิงรกุ  
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในอนำคต 
(น้ ำหนักร้อยละ 2) 
โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบญัญตัิ
และกำรติดตำม 
งำนตำมยุทธศำสตร ์
 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน : - 
 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
กลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ 
นำยธงไท ไชยหิรญักำร 
โทร. 0 2831 9108 - 9 

 เรื่องท่ี 4 พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรให้มี
ขีดสมรรถนะสูง 
(น้ ำหนักร้อยละ 2) 
โครงกำรเตรยีมควำมพร้อม
รองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินกรณี
เกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว 
ประจ ำอำคำรสุขประพฤต/ิ
รัฐสภำแห่งใหม่ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  
 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย 
นำงสำวอำภำเทพินน์ วัธนเวทย ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙462 
 
 
 



๑๙๖ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
 เรื่องท่ี 5 พัฒนำและ

เสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุและส่งเสริมกำรมสี่วน
ร่วมของประชำชน 
(น้ ำหนักร้อยละ 2) 
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อม
แก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนกำรเสรมิสร้ำงผู้น ำ
นักประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักประชำสัมพันธ์   
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน : - 
 
ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักประชำสัมพันธ์ 
กลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตยและกจิกรรมวุฒิสภำ
ภูมิภำค 
นำงสำวโยษิตำ ขุนพินิจ 
นำยเอกภักดิ์ หอมสมบตั ิ
นำยพลณัฐ เครือเช้ำ 
โทร. 0 2831 9352 – 4 

มิติท่ี ๔ มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (ค่ำน้ ำหนัก 20) 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับควำมส ำเร็จ 

ของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
น้ ำหนักร้อยละ 10 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

กลุ่มนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์
นำยภีรภัทร์ ดิษฐำกรณ ์
โทร. 0 2831 9372 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล  
นำยเศรษฐพงศ์ ยอดอินทร ์
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙362 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรมีนวัตกรรม 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
(ระบบ Reform Senate) 
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักกรรมำธิกำร 3 
เจ้ำภำพหลัก : - 
หน่วยงำนสนับสนุน 
หน่วยงำนท่ีสนับสนุนนวัตกรรม 

กลุ่มงำนแผนงำนและ
โครงกำร 
น.ส.ทัศนวรรณ พัฒน์คุ้ม 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗5 
 

ผู้ประสำนงำน  
ส ำนักกรรมำธิกำร 3  
กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั 6 
นำงสำวลักษณ์นรี ไชยเดช 
โทร.  0 2831 9238 



๑๙๗ 

 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสำนงำน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ระดับควำมส ำเร็จ 

ของกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนบริหำรควำมพร้อม
ต่อสภำวะวิกฤติ (Business 
Continuity Management : 
BCM) ของส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ 
น้ ำหนักร้อยละ 5 

เจ้ำภำพหลัก (ผู้รำยงำน) 
ส ำนักนโยบำยและแผน  
เจ้ำภำพหลัก  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
หน่วยงำนสนับสนุน  
ส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำ  ส ำนักประชำสมัพันธ์  
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  ส ำนักกำร
ต่ำงประเทศ ส ำนักวิชำกำร  ส ำนกักำรประชุม   
ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ ๓ 
ส ำนักกฎหมำย  ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ  
ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข   
ส ำนักกำรพิมพ์ กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์
นำยภีรภัทร์  ดิษฐำกรณ ์
โทร. 0 2831 9372 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2563 



๑๙๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 

 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
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๒๐๖ 

 



๒๐๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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๒๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ท่ี 1193/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

- และ – 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ท่ี 1407/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 

 



๒๑๔ 

 



๒๑๕ 

 



๒๑๘ 

 

 

 

 


