
 
 
 
 
 

กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักนโยบายและแผน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 



สารบัญ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน้า 
มิติที่ ๑ : มิติด้านประสทิธผิลการปฏิบัติราชการ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติและการติดตาม

การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความสาํเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผา่นการพิจารณา 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละความสาํเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการบริหารจัดการงานด้านนิติบัญญัติ 

๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ในภาพรวม 

๑๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ 
 

ระดับความสําเร็จในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชน 
ผ่านโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 

๑๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ๑๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

ของส่วนราชการ 
๑๘ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมายทีส่่วนราชการกําหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

๒๐ 

มิติที่ ๒ : มิติด้านคณุภาพการให้บริการ ๒๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละความสาํเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านคุณธรรม 

และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒๔ 
มิติที่ ๓ : มิติด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ ๒๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ ๒๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑.๑ ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๖ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑.๒ ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๒๗ 

 
 



                    ชือ่ตัวชี้วดั หน้า 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ๒๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และดําเนินงาน 

ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓๐ 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ๓๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ 
๓๒ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ 

๓๕ 

  
   

       



๑. ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ (๔๘) ๓. ร้อยละความส าเร็จของการสง่เสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม ๕. ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ (๕)
  ๑.๑ ระดับความส าเรจ็ของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ และความโปร่งใสของสว่นราชการสงักัดรัฐสภา (๑๕)   ๕.๑ รอ้ยละของอัตราการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ (๒.๕)

  และการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๐) ๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (๕)   ๕.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๑.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ (๑๐)    รายจ่ายลงทุน (๑.๒๕)
๑.๑.๒ ระดับความส าเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพจิารณาของ               ๕.๑.๒ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑๐) รายจ่ายภาพรวม (๑.๒๕)
๑.๒ รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๕.๒ ระดับความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน (๒.๕)

เพ่ือการบรหิารจัดการงานด้านนิติบัญญัติ (๘) ๖. ระดับความส าเร็จของการจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ
๑.๒.๑ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     และด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสทิธภิาพการด าเนินงาน

  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑)     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕)
    ๑.๒.๒ ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
ในภาพรวม (๖)

๑.๒.๓ ร้อยละความพงึพอใจต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (๑) ๗. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารต าแหน่งนักกฎหมาย
๑.๓ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการด้านประชาคมอาเซียน     นิติบัญญัติเพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ (๑๐)

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (๘)     
๑.๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรองรับ

ภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม (๔)

๑.๓.๒ ระดับความส าเร็จของการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๔)

  ๑.๔ ระดับความส าเรจ็ในกระบวนการรบัฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
    ประชาชนผ่านโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (๑๒)

๒. ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (๑๒)
  ๒.๑ รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

     ประจ าปีของส่วนราชการ (๖)
  ๒.๒ รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายที่ส่วนราชการ

     ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (๖)

     มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร (๑๐)

(ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

 กรอบตัวช้ีวัดการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     มิติที่ ๑ มิติด้านประสทิธผิลการปฏิบัติราชการ (๖๐)      มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (๒๐)      มิติที่ ๓ มิติด้านประสทิธภิาพของการปฏิบัติราชการ (๑๐)

มิติที่ ๑
ร้อยละ ๖๐

มิติที่ ๒
ร้อยละ ๒๐

มิติที่ ๔
ร้อยละ ๑๐

มิติที่ ๓
ร้อยละ ๑๐



 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

มิติท่ี  ๑  :  มิติด้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ น้ําหนักร้อยละ  ๖๐   

 

กรอบตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

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

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๒) ผลสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

 
      ตัวชี้วัดที่  ๑  ระดับความสําเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร ์  
  น้ําหนักร้อยละ   ๔๘ 
 

 
      ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ และ 
                          การติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

   น้ําหนักร้อยละ  ๒๐ 

คําอธิบาย  :  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ         

ทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท้ังในด้านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านการประชุมของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้การตรากฎหมาย      
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินฯ อันเป็นภารกิจท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการ     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 

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



๒ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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    ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

             น้ําหนักร้อยละ  ๑๐ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
 เจ้าภาพหลัก :  สํานักการประชุม (ผู้รายงาน) 

สํานักวิชาการ สาํนักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 หน่วยงานสนับสนุน : -  
 

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

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

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

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

 
 
 
 



๓ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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กระบวนงานสนับสนุนการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ :  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนกระบวนการ     

ตราพระราชบัญญัติ 
๑๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

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

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

รับเรื่อง/ศึกษารายละเอียด /  
สรุปสาระสําคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเตรียมการ 
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุม 
ของสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ

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

 

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

ยืนยันมติ 
ส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 
- พิจารณาวาระที่ ๒ รายละเอียดเป็นรายมาตรา 
- พิจารณาวาระที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 
 

๗ วันทําการ ๑๐ วันทําการ 

๗ วันทําการ 



๔ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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  ตัวชี้วัด ๑.๑.๒     ระดับความสําเร็จของการติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ              
                         สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
          น้ําหนักรอ้ยละ ๑๐ 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการพิจารณาเลือกพระราชบัญญัติท่ีได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ระหว่างปีงบประมาณ 

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

๒  ส่วนราชการจัดทําแผนการดําเนินงานในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

๓  มีการจัดประชุม สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสําคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้กฎหมาย รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมประชุม/สัมมนาฯ 
 สรุปผลและจัดทํารายงานการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เสนอผู้บริหารทราบ 

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

๕  จัดทําสรุปรายงานผล พร้อมท้ังวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคการดําเนินการ เสนอผู้บริหารพิจารณา 
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    ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒   ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
             เพ่ือการบริหารจัดการงานด้านนิติบัญญัติ                   

น้ําหนักร้อยละ ๘ 

ผู้รับผิดชอบ : 
 เจ้าภาพหลัก :   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน)  
    สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง  

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

 หน่วยงานสนับสนุน : - 
คําอธิบาย : 

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

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

๑. การดําเนินการและการประเมินความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

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

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

โดยข้อ ๒ กับ ข้อ ๓ จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาระยะถัดไป 

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

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

เป้าหมายท่ี ๑  พัฒนาการบริหารจัดการ และการให้บริการงานด้านนิติบัญญัติ โดยใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
     สู่ประชาชน 

เป้าหมายท่ี ๒  มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา
และบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามมาตรฐานกลางได้ 
 



๖ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

เป้าหมายท่ี ๓  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  
     โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนงาน 

เป้าหมายท่ี ๔  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารจัดการ 
     งานด้านนิติบัญญัติ  

เป้าหมายท่ี ๕  มีโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือข่าย 
     ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักงาน 
     เลขาธิการวุฒิสภา และการให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา 

เป้าหมายท่ี ๖  พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากร 
     ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
     และประชาชน 

จากการกําหนดเป้าหมายทั้ง ๖ เป้าหมายข้างต้นนํามาสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ จํานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ส่งเสริมการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสนับสนุน 

     และเข้าถึงของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  บูรณาการฐานข้อมูลให้สามารถแลกเปล่ียนและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน 

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

และงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศเช่ือมโยงให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการฏิบัติงาน 

     ของบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

     ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 และสามารถวัดความสําเร็จของแต่ละเป้าหมาย ด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายละเอียด ดังนี้  

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

เป้าหมายท่ี ๑  
พัฒนาการบริหารจัดการ และ 
การให้บริการงานด้านนิติบัญญัติ  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงาน
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สู่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
ส่งเสริมการนําองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสนับสนุนและ
เข้าถึงของภาคประชาสังคม 

๑.๑ จํานวนช่องทางเข้าถึงของ 
ภาคประชาสังคม 
 

๒ ช่องทาง 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
บูรณาการฐานขอ้มูลให้สามารถ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ จํานวนหน่วยงานภายนอก 
ท่ีมีการบูรณาการฐานข้อมูล 
กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๑ หน่วยงาน 



๗ 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

เป้าหมายท่ี ๓  
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นระบบ  
มีมาตรฐาน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
พัฒนาการจัดการนวัตกรรม
ภายในองค์กรในการพัฒนา
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ 

๓.๑ จํานวนนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารภายในองค์กร  

๒ นวัตกรรม

เป้าหมายท่ี ๔  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
สําหรับการบริหารจัดการงาน 
ด้านนิติบัญญัติ 

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

๔.๑ จํานวนระบบสารสนเทศท่ี
ใช้สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 

๑ ระบบ

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

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
พัฒนาระบบโครงข่าย
สารสนเทศเชื่อมโยงให้มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และการให้บริการแก่
สมาชิกวุฒิสภา

๕.๑ จาํนวนชั่วโมงต่อปีของ   
ความขัดข้องในการให้บริการ  
ของระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Downtime) 

ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
ต่อปี 

เป้าหมายท่ี ๖  
พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ให้กับบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความรู้ ทักษะ     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๖.๑ ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๘๐

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

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

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

๖ . สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พร้อมท้ังจัดทํารายงาน 
เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 



๘ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๒.๑ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 
 

๘๕ ๙๐

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

๖      

๑.๒.๒.๑ จํานวนช่องทางเข้าถึงของภาคประชาสังคม ๑ ๑ - ๒ - ๓ 
 นิยามตัวชี้วัด 

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

      

๑.๒.๒.๒ จํานวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการฐานข้อมูล 
กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑ ๑ - ๒ - ๓ 

นิยามตัวชี้วัด 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๒.๒.๓ จํานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในองค์กร 

๑ ๑ - ๒ - ๓ 

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

      

๑.๒.๒.๔ จํานวนระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนงานด้านนติิบัญญัติ ๑ ๑ - ๒ - ๓ 
 นิยามตัวชี้วัด 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีใช้สนับสนุนงาน 
ด้านนิติบัญญัติท้ังภารกจิหลัก และ ภารกจิสนบัสนุนอ่ืน  ๆ

      

๑.๒.๒.๕ จํานวนชั่วโมงของความขัดข้องในการให้บริการของ 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Downtime) 

๑ ๔๐ 
 

๓๕ ๓๐ 
 

๒๕ 
 

๒๐ 
 

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

      

๑.๒.๒.๖ ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 
 

๗๕ ๘๐



๙ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
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ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

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

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

 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                      

                                                                                                   น้ําหนักร้อยละ ๘ 
 

 คําอธิบาย : 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดําเนินการด้านประชาคมอาเซียนมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จนถึงปัจจุบัน โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากร ฐานข้อมูล รวมท้ังเครือข่ายในการประสานงานเกี่ยวกับภารกิจด้านประชาคม
อาเซียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

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

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

   

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๑.๓.๑ ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรองรับภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในภาพรวม 

๔ 

๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔ 

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

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

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

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

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

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

 
มาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

มาตรการท่ี ๑  
การสร้างความตระหนัก 
และพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

เป้าหมาย 
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และมีทักษะด้านภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานด้าน
รัฐสภาระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

มาตรการท่ี ๒  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลด้านนิติบัญญัติ 
ของประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย 
พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล
ในศูนย์ประสานงาน
ประชาคมอาเซียนของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๘๐ 

โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มาตรการท่ี ๑  การสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป้าหมาย 
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน และมีทักษะด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือสนับสนุน
การทํางานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

      

๑.๓.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้
เก่ียวกับอาเซียน 

๑ ๖๕ 
 
 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

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

๑.๓.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

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

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

      

มาตรการท่ี ๒  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ระบบข้อมูลด้านนิติบัญญัติของประชาคมอาเซียน 

      

เป้าหมาย 
พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

      

๑.๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง
สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติ 

๑ ๑ - ๒ - ๓ 

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

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



๑๔ 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

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

 
 

    

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

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

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

 
 
    ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
                           กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

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

 หน่วยงานสนับสนุน : - 
 
คําอธิบาย :  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(พ .ศ . ๒๕๕๖  – ๒๕๕๘ ) ในมาตรการท่ี ๓  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



๑๕ 
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กับประเทศสมาชิกอาเซียนจากการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ซ่ึงเป็นเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน 
จํานวน ๓ เครือข่าย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และจะขยายผล 
จากเครือข่ายกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีได้ดําเนินการในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเพ่ิมเติมการสร้างเครือข่ายหน่วยงาน
ภายในประเทศท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน อาทิ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
๓ เสาหลักอาเซียน เป็นต้น 

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

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 กําหนดประเด็นหรือหัวข้อในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 

ด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒  ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 

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

นิยามเครือข่ายภายใต้ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓.๒  
๑. เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ท่ีให้ความร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ซ่ึงต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือจัดกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือการแลกเปลี่ยนข้าราชการ เป็นต้น  

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

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

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

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

ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม 
๒) การขยายเครือข่ายใหม่ภายในประเทศ และเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน  

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

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

๔. ส่วนราชการต้องจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรายงานแก่หัวหน้าส่วนราชการทราบ ดังนี ้
    (๑) รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

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

    (๒) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
กับภารกิจด้านประชาคมอาเซียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

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

คําอธิบาย : 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

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

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

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

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑  จัดต้ังกลไกในการดําเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  

(คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานท่ีมีส่วนราชการ หรือประชาชนในพ้ืนท่ี     
เข้าร่วมเป็นกรรมการในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของการดําเนินโครงการ)  

 ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการสมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนท่ีผ่านมา 
เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางในการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 สรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการพบประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจัดทําเป็นเอกสาร/รายงานสรุป 
ตามที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

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

- การติดตามความก้าวหน้าหรือแจ้งผลความคืบหน้าไปยังประชาชนให้รับทราบ 
 กําหนดประเด็น/วาระการพบปะ (Agenda) ในการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  

ในพ้ืนท่ีตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  
 จัดทําแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใต้โครงการ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓  มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดได้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนด 
๔  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 

ตามที่ได้จัดกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๕  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  

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

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

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

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                                                                                       น้ําหนักร้อยละ ๑๒  

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ  

หน่วยงานสนับสนุน :  สํานักการคลังและงบประมาณ 

คําอธิบาย :  
การประเมินความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้ประเมิน 

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

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

เกณฑ์การประเมิน  
  การประเมินความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีนํามาทําความตกลง  

 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 

      น้ําหนักร้อยละ ๖ 



๑๙ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ 

ตัวชี้วัด 
(I) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

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

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

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

น้ําหนัก
รวม 

∑ Wi = ๑  ∑ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ  
 
 
หรือ   
 
 

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

๑, ๒, ... , i  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ร้อยละ ๑ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ ∑ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ ∑ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ ∑ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ ∑ (Wi x SMi) = ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :   สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  

    สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานกลาง สํานกัการคลังและงบประมาณ  
สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์ 

หน่วยงานสนับสนุน :         –   
คําอธิบาย  

เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภายในสังกัดให้เกิดความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างสมบูรณ์  

เกณฑ์การประเมิน  
การประเมินความสําเร็จของโครงการให้พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ 

หรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีกําหนดในแผน โดยจะประเมินผลเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สูตรการคํานวณ  
 
   จํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
  =        X ๑๐๐ 
                  จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีนํามาประเมิน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อคะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒   ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
                    ประจําปีของส่วนราชการ 

น้ําหนักร้อยละ ๖ 



๒๑ 
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ตัวชี้วัดที่ ๓     ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริม สนบัสนนุ การดําเนนิการด้านคณุธรรม 
                   และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

                                                                                         น้ําหนักร้อยละ ๑๕

มิติท่ี ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ      น้ําหนักร้อยละ ๒๐ 
ประเด็นการประเมิน : เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผูร้ายงาน) สํานักนโยบายและแผน 

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

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

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

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

 ตัวชี้วัดท่ี ๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเป็นในการประเมิน      
โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คําถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็น
หรือรายงานจากข้อมูลเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน โดยองค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน               
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้  



๒๒ 
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  ๑) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณใ์นการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ๓) การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๔) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
ภาครัฐและจากข้อมูลข่าวสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
 ๕) คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 การดําเนินการตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นการดําเนินการท่ีผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ต่างคนต่างดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้ วัดดังกล่าว ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการดําเนินการยังไม่ส่งผล 
ต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร  
 ดังนั้น  เพ่ือให้มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดภาพลักษณ์ ท่ี ดี ต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภา             
และข้าราชการรัฐสภาได้รับการยอมรับในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิ          
ต่อองค์กร จึงจําเป็นต้องมีการบูรณาการการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์  
ขององค์กร ภาพลักษณ์ของบุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยกําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินการ         
แนวทางเดียว เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยได้บูรณาการการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ    
ของการดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส การดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ และการดําเนินการตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน เป็นดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 



๒๓ 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ รอ้ยละความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
 น้ําหนักร้อยละ ๕ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ  
๕  มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการดําเนินการด้านคุณธรรม

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

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

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

 ๔. การสํารวจความความคิดเห็นในระดับคะแนน ๕ ส่วนราชสังกัดรัฐสภาจะต้องดําเนินการสํารวจตามหลักวิชาการ 

และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :      สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  

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

หน่วยงานสนับสนุน :    –   



๒๔ 
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คําอธิบาย : 
ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นผู้รับบริการ เช่น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิก    

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสว่นราชการ โดยผู้ประเมินจากภายนอกมาดําเนินการ มีประเด็นการสํารวจ ดังนี้  

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

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

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
เง่ือนไข  

๑. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะต้องส่งรายละเอียดประเด็นท่ีจะทําแบบสํารวจให้ท่ีปรึกษาเพ่ือทําการสํารวจ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

๒. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดเตรียมฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานท่ีจะนํามา
สํารวจไว้ท่ีส่วนราชการ เพ่ือใช้เปน็ข้อมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ  

๓ . งานท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสงวนสิทธ์ิในการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการสํารวจ         
ความพึงพอใจและจะต้องให้เป็นไปตามหลักการทางสถิติเพ่ือการสํารวจหรือวิจัย  

๔. งานท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอให้สํารวจ ท่ีปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการปรับเปลี่ยนได้
กรณีท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือเป็นงานท่ีไม่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 
 น้ําหนักร้อยละ ๕ 

 

มิติท่ี ๓ : มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ  
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผูร้ายงาน)  

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

หน่วยงานสนับสนุน :  –   

คําอธิบาย : 
ผลสําเร็จของการบริหารงบประมาณประจําปีพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ

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

 

ตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕.๑.๑  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน  
๑.๒๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

๕.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

๑.๒๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ําหนักร้อยละ ๒.๕ 



๒๖ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 
น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕

 
 
 
 
 
คําอธิบาย :  

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

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา 
ไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน  
ในการคํานวณ  

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

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

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

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

 

 



๒๗ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 
น้ําหนักร้อยละ ๑.๒๕

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  

 
 

 
 
 

คําอธิบาย :  
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักการคลังและงบประมาณของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  

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

สูตรการคํานวณ :  
 
   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  

ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
                           =        X ๑๐๐ 
   วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ  

ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
 

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

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

เง่ือนไข  
๑. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ  
๒ . ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

 



๒๘ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย  

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

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน) สํานักการคลังและงบประมาณ  

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

คําอธิบาย  
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  

ซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ  

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบระบบงานภายในใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน 
โดยจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  

• วัตถุประสงค์  
• สายการบังคับบัญชา  
• อํานาจหน้าท่ี  
• ความรับผดิชอบ  
• คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 
 
 

    ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

 น้ําหนักร้อยละ ๒.๕
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๒  การจัดทําแผนการการตรวจสอบประจําปี ต้องจัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยง โดยมีการนํา

ข้อมูลของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นถึง  
• ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีนํามาใช้  
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
• การจัดลําดับความเสี่ยง  
• พิจารณาคาํร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยรับตรวจในการวางแผนการตรวจสอบ  

     ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมท้ัง เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป ี
ประกอบด้วย  

• วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
• การจัดสรรทรัพยากร  
• แผนการปฏิบัติงาน  

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

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

๕  มีการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
รายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 จัดทํารายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นพร้อมสรุปในภาพรวม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ       

เหตุผล  
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน          

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

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

 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าภาพหลัก :    สํานักการคลังและงบประมาณ (ผูร้ายงาน)  

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

หน่วยงานสนับสนุน :         –  

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน  

ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน  
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

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

เกณฑ์การให้คะแนน  
กําหนดเป็นระบบข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 น้ําหนักร้อยละ ๑๐ 

 

มิติท่ี ๔ : มิตดิ้านการพัฒนาองค์กร                             น้าํหนักร้อยละ ๑๐ 

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : 
เจ้าภาพหลัก :    สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน)  

  สํานักงานประธานวุฒิสภา สํานักการประชุม สํานกักํากับและตรวจสอบ 
 สํานักวิชาการ สาํนักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ สํานักกฎหมาย 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานสนับสนุน :  –  

คําอธิบาย : 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการดําเนินการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้มีการนําแนวทาง        

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

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

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

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

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการดําเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบ        
การบริหารตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติเพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรรัฐสภามืออาชีพ โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

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

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

๑ มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังของสายงานนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๒ มีการเสนอ ก.ร. เพ่ือเห็นชอบเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งของสายงานนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
๓ มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานนักกฎหมายนิติบัญญัติ การเข้าสู่ตําแหน่งของสายงาน     

นักกฎหมายนิติบัญญัติและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

๔ มีการแต่งต้ังนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

๕ มีการติดตามและประเมินผลการทํางานหลังเข้าสู่ตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
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 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังการรับผิดชอบดําเนินการเองหรือดําเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายในองค์กรหรือดําเนินการร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีประเภทของงานครอบคลมุลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  

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

คําจํากัดความ  
- การปฏิบัติงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

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

๑. พัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพด้านนิติบัญญัติ 
๒. สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและมีบทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซียน 

และรัฐสภาระหว่างประเทศ  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการปฏิรูป

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



๓๖ 
 

 กรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 58 

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

๑. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ  

 - การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีได้ดําเนินการตามคํารับรอง 

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

สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มอบหมายและหรือให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติ ซ่ึงผลผลิต 
และผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร  

โดยให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการ ดังนี้  
 ๑) ให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา  
 ๒) ให้คณะกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา
เสนอเลขาธิการเห็นชอบแล้วแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ ข้าราชการที่ ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาได้ รับทราบภายใน 
วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  
 ๓) ให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา กําหนดแผนงานหรือแนวทางการการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 ๔) ให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  
ต่อคณะกรรมการ ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือนเพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อเสนอแนะ  
ในปฏิบัติราชการ  
 ๕) ให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารวบรวมผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย รอบ ๑๒ เดือน
ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
 ๖) ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
แล้วเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อเลขาธิการพิจารณาก่อนนําเสนอ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภาเห็นชอบ เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปคํานวณการจัดสรร
เงินรางวัลของข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาต่อไป  
 
 
 
 
 
 

 


