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คํานํา 
 
  ด้วยในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  ในการน้ี  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําการลงนามคํารับรองการ  
ปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔      
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สํานักนโยบายและแผน  จึงได้จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้เป็น    
คู่มือประกอบการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตาม                
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ   
ส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

สํานักนโยบายและแผน 
มกราคม  ๒๕๕๕ 



สารบัญ  

 หน้า 
 คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง ประธานวุฒิสภากับเลขาธิการวุฒิสภา ๑ 

►   ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ ๓ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒสิภา   
        กับนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

๕ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒสิภากับ                         ๘ - ๑๗ 
       ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งทีป่รึกษากับผู้อํานวยการสํานัก 

๑. นายมนตรี  รูปสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
กับ ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ 

๘ 

๒. นางมัลลิกา  ลับไพรี  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  
กับ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 

      ๑๓ 

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒสิภากับ                       ๑๘ - ๙๔ 
       รองเลขาธิการวุฒสิภากับผู้อาํนวยการสํานัก 

๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์) ๑๘ 
 ๑.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ๒๑ 

 ๑.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ๒๕ 

๒.  เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) ๒๙ 
 ๒.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ๓๑ 
 ๒.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ๓๕ 
 ๒.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓๙ 

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) ๔๓ 
 ๓.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ ๔๕ 
 ๓.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ๔๙ 
 ๓.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ๕๓ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน์  อติแพทย์) ๕๗ 

 ๔.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ๕๙ 
 ๔.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ๖๓ 
 ๔.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ๖๗ 



  หน้า 

๕. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายไพโรจน์  โพธิไสย) ๗๑ 
 ๕.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา ๗๓ 
 ๕.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ๗๗ 
 ๕.๓   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ๘๑ 

๖. เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) ๘๕ 
 ๖.๑   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ๘๗ 
 ๖.๒   รองเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ ๙๑ 
   

►   คาํรับรองการปฏบัิติราชการ ระหว่าง เลขาธิการวุฒสิภากับข้าราชการ        ๙๕ - ๑๐๒ 
       ที่ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นายมนตรี  รูปสุวรรณ 
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

     ๙๕ 

๒. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางสาววรรณี  เกตุนุติ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

     ๙๗ 

๓. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางมัลลิกา  ลับไพรี 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     ๙๙ 

๔. เลขาธิการวุฒิสภา กับ นางวิอร  สวัสดิ์แก้ว 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

    ๑๐๑ 

   

►   กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสํานักงานเลขาธิการวฒิุสภา            ๑๐๓ - ๑๕๖ 
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มิติท่ี ๑ : มิตดิ้านประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ (น้ําหนักร้อยละ ๔๕)                                                

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  (น้ําหนักร้อยละ ๓๐) ๑๑๔
ตัวชี้วัดที ่๑.๑   ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๑๖) 
๑๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (การบริหารจัดการด้านประชุม) (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

๑๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
(น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๑๕

  



  หน้า 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ด้านการประชุมสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ  (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๑๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติ
ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

๑๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ (ด้านวิชาการ) (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

๑๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๑๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๒ ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๒๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติ
ตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

๑๒๒ 

ตัวชี้วัดที ่๑.๒   ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล    
นิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๒๒ 

ตัวชี้วัดที ่๑.๓  ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๒๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา 
(น้ําหนักร้อยละ ๔) 

๑๒๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ    
(น้ําหนักร้อยละ ๑๕) 

   ๑๒๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของส่วนราชการ  (น้ําหนักร้อยละ ๘) 

   ๑๒๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

   ๑๓๐ 

  
 

มิติท่ี ๒ : มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ  (น้ําหนักร้อยละ ๑๗)                                       ๑๓๑  
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

   ๑๓๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

   ๑๓๔ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (น้ําหนักร้อยละ ๕) 
 

   ๑๓๕ 



                                                                                                               หน้า 

มิติท่ี ๓ : มิตดิ้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  (น้ําหนักร้อยละ ๑๓)                      ๑๓๗  
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ  (น้ําหนักร้อยละ ๘)   ๑๓๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม (น้ําหนักร้อยละ ๔)    ๑๓๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ ๔)   ๑๓๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดําเนินงานตาม

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

 ๑๔๐ 

   

มิติท่ี ๔ :  มิติด้านการพฒันาองค์กร  (น้ําหนักร้อยละ ๒๕)                                           ๑๔๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA)  (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) 
   ๑๔๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  (น้ําหนักร้อยละ ๘) (หมวด ๕ และหมวด ๖) 

   ๑๔๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)   (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) 

   ๑๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

   ๑๕๔ 

  
►   แนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพตัวชี้วดัตามคํารับรอง                  ๑๕๗ - ๑๖๓ 
       การปฏิบตัิราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๑ เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วดัในภาพรวม ๑๕๗
๒ เกณฑ์คณุภาพตวัชีว้ดั (หลัก / ย่อย) (๓ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓ ตัวชี้วัดย่อย) ๑๕๗

  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ    
(น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๕๘

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ
ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

๑๕๙

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
(น้ําหนักร้อยละ ๗) 

๑๖๑



   หน้า 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  (น้ําหนักร้อยละ ๔) ๑๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิตและดําเนินงานตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕) 

๑๖๓

   

►   คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชีว้ัด คํารับรองการปฏิบตัริาชการ       ๑๖๕ - ๑๖๘ 
       ของขา้ราชการท่ีดาํรงตําแหน่งท่ีปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       ๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ (น้ําหนักร้อยละ ๔๐)     ๑๖๕ 

       ๒. ผลงานที่เกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร (น้ําหนกัร้อยละ ๖๐)      ๑๖๗ 

   

►   สํานักผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดเจ้าภาพหลัก (ผู้รายงาน) และผู้ประสานงานตัวชี้วัด   ๑๖๙ - ๑๗๔ 
        ของสาํนักนโยบายและแผน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
        สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   

►   สรปุผลการประเมินการปฏบิัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ                         ๑๗๕ - ๑๘๘ 
        พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

                 ๑. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑     ๑๗๕ 

                 ๒. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒     ๑๗๘ 

                 ๓. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓     ๑๘๑ 

                 ๔. ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     ๑๘๕ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร ผู้รับคํารับรอง 
  ประธานวุฒิสภา    
      

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้ทําคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔.   ข้าพเจ้า พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร  ประธานวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางนรรัตน์  พิมเสน  

เลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด         
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ          
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง     
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า  นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับประธานวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
         พลเอก   
 (ธีรเดช  มีเพียร) (นางนรรัตน์   พิมเสน) 
                   ประธานวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา  

 วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

พระราชบัญญั ติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ .ศ .  ๒๕๑๘  ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเ ติมโดย
พระราชบัญญั ติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่  ๒ )   พ .ศ .  ๒๕๓๕  กําหนดหน้าที่                
ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ ดังนี้ 

๑.  รบัผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
๑.๑   งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
๑.๒   งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

๒.  สนับสนุน  ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์              
ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 

๓.  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
ดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 

๔.  ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย  รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ     
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 

๕ .  ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน                 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 

๖.  ปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิ บั ติงานตามภารกิจของวุฒิสภา                 
เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น 

๗.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 
๒.   วิสัยทัศน์  (Vision) 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 

๓.   พันธกิจ (Mission) 
๑.   สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.   พฒันาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
๓.   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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๔.  เป้าหมายการให้บริการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

๕.   ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 
-   สมาชิกวุฒิสภา 
-   คณะกรรมาธิการ 
-   ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-   สาธารณชน 

 
๖.   ทรัพยากร 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๑๖๘,๗๐๐ บาท  โดยแบ่งเป็น  
๒  ส่วน  คือ 

๑.   งบประมาณในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา  ๖๘๐,๑๑๘,๖๐๐  บาท 

๒.  งบประมาณในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๖๐๘,๐๕๐,๑๐๐  บาท 

๒.๑   งบบุคลากร  ๒๗๔,๙๖๐,๘๐๐  บาท 

๒.๒   งบดําเนินงาน  ๓๑๙,๕๗๑,๓๐๐  บาท 

๒.๓   งบลงทุน      ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๒.๔   งบเงินอุดหนุน     ๓,๘๑๘,๐๐๐  บาท 

๒.๕   งบรายจ่ายอ่ืน        ๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท 

  บุคลากร จํานวน  ๑,๑๒๒  คน  (ข้าราชการ ๑,๐๖๖ และลูกจ้างประจํา ๕๖ คน) 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางกอบแก้ว   แสงทอง ผู้ทําคํารับรอง 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน  ตามตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางกอบแก้ว  แสงทอง   

นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้   และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางกอบแก้ว  แสงทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ      
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า  นางกอบแก้ว  แสงทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิด 
ผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว              

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
    
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นางกอบแก้ว  แสงทอง) 
    เลขาธิการวุฒิสภา      นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ   

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                              
 
 
 
 
            พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑   อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
 เป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒)   ตรวจสอบส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในด้านการดําเนินงานการเงิน 
      และบญัชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามระบบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
      การตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา 
๓) รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติให้แก่เลขาธิการวุฒิสภาทราบหรือ 
พิจารณาสั่งการ 

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหค้ําปรึกษาแก่ผูบ้ริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ 
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามการสั่งการของเลขาธิการวุฒิสภา 

๕)   ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น หรือคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๖)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒   พันธกิจ 

๑)   ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการเงิน การดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้คําปรึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๒) พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ 
ให้เกิดความคุ้มค่า 

๑.๓    ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๔    ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน ๗ คน   (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายมนตรี  รูปสุวรรณ ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
  และการบริหารจัดการ    
      

  นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ  
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔                
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักภาษาต่างประเทศ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ          

ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ        
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน 
ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย     
เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ        
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นาวสาววันทนีย์  สายพิมพิน ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ ได้ทําความเข้าใจ       

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายมนตรี   รูปสุวรรณ) (นางสาววันทนีย์  สายพิมพิน) 
        ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง     ผู้อํานวยการสํานักภาษาต่างประเทศ 
  และการบริหารจัดการ  

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักภาษาตา่งประเทศ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

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

๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเรื่องน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสารที่ 
จัดแปลปลอดจากภาระด้านลิขสิทธ์ิ 

๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาและเป็นผู้รักษาลิขสิทธ์ิของการแปลนั้น 

๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายชื่อของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอื่น ๆ      
เป็นภาษาต่างประเทศ 

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

๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
ให้บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 

๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรในวงงานรัฐสภา 

๙) ให้คําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและค่าตอบแทนของบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสํานัก
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศเป็นหลัก 
นอกจากนี้ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา 

๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒    แบ่งสว่นราชการภายในออกเปน็ ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 

๓) กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รสัเซยีและอิตาลี 

๔) กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น 

๑.๓     พันธกิจ 

๑)  การปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๒)  แปลเอกสารให้กับวุฒิสภา  สภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

และสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๓)  จัดทําเอกสารภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านนิติบัญญัติ 

๑.๕     ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๖  คน   (ขอ้มูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางมัลลิกา  ลับไพรี ผู้รับคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย    
      

  นายนัฑ  ผาสุข ผู้ทําคํารับรอง 
  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ของสํานักกฎหมาย    

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอยีดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า   นางมั ลลิ กา    ลับ ไพรี   ที่ ปรึ กษาด้ านกฎหมาย  ในฐานะผู้ บั งคับบัญชาของ                

นายนัฑ  ผาสุข  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ของ นายนัฑ  ผาสุข  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นายนัฑ  ผาสุข  ผู้อํานวยการสํานัก
กฎหมาย  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายนัฑ  ผาสุข  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว        

ขอให้คํารับรองกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางมัลลิกา   ลับไพรี) (นายนัฑ  ผาสุข) 
    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย     ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักกฎหมาย 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตามความต้องการ
ของสมาชิกวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายด้าน 
ความมั่นคง การเมือง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่ง  เอกสารประกอบการ 
พิจารณาพระราชกําหนด  เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับไว้พิจารณากับ 
ร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระ 
ที่สองและวาระที่สาม พร้อมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเป็นที่
สนใจของสังคมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน      
ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

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

๕) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๖) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีปกครอง และประสานงานกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีความทั้งปวงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ การสอบสวนข้อเท็จจริง  การสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนอื่น 

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

๘) ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องใน
การรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๙) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลใช้  
บังคับเป็นกฎหมาย 

๑๐)  ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของ          
      รัฐสภาและประกาศใช้บังคับ และรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข 

 หรือให้มีกฎหมายใหม่ต่อไป 

๑๑)  ดําเนินการจัดทําข้อมูล ข้อเสนอแนะและให้บริการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
 ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการ 
 และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา 

๑๒)  ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๓)  ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ 
      ทางวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําปี ข้อบังคับการประชุม 
      ของสภา จุลสารปริทรรศน์กฎหมาย และอื่นๆ 

๑๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ    
   มอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 

๓) กลุ่มงานกฎหมาย ๒ 

๔) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 



  
- ๑๗ - 

 

๑.๓     พันธกิจ 

๑)  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภา     
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ           
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ
แล้วเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม 

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

๓) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการ     
ตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  

๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน 

๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ อาทิ รวมกฎหมายประจําปี  
จุลนิติ และอื่นๆ 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงานวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๕๑  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑   กันยายน   ๒๕๕๔) 

 



 - ๑๘ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน์  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ       
นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย        
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ   
ผลการปฏิบัติราชการของ  นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน์  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 - ๑๙ - 
- ๒ - 

 
๕. ข้าพเจ้า นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน์  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว    

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นายวุฒิชัย   วัชรีรัตน์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                    วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
          พลตํารวจเอก 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ผู้ทําคํารับรอง 
           ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                         และการสื่อสาร 
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  
เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ         
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  
นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



 - ๒๒ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์) (นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร  

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  
- ๒๓ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑      อํานาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย การกํากับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน  
 และติดตามผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานและกระบวนการพิจารณา 
 ทางด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและปฏิบัติตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาครัฐ 

๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนชุดคําสั่งให้ 
    เครื่องจักรประมวลผล 

๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ  การพัฒนาสื่อผสม  
 ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้เครื่องจักรประมวลผลและชุดคําสั่งประมวลผล 

๖)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการสํารวจ การจัดเก็บ                 
 การประมวลผลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย            
 ระบบเครือข่าย  ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ของวุฒิสภา ตลอดจนพิจารณา 
 ข้อกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘)  ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรประมวลผลให้กับสมาชิกวุฒิสภาและ  
 ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน  
 อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



  
- ๒๔ - 

 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็  ๕  กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

๔) กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๕) กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 

๑.๓     พันธกิจ 

(ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย) 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๕๑  คน   (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๕ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวมาลี  พิลาหอม ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔       
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักนโยบายและแผน 

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย คํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวมาลี  พิลาหอม  

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 

 
 



 - ๒๖ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวมาลี  พิลาหอม  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง     

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้     
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน์) (นางสาวมาลี  พิลาหอม) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา            ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  

 

 

- ๒๗ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักนโยบายและแผน 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาการเมือง นโยบายของวุฒิสภา ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา รวมทั้งกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวุฒิสภา แผนแม่บทของวุฒิสภา แผนปฏิบัติ
การทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณาการ  

๓) ดําเนินการเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและกําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของแผนงาน  โครงการพัฒนาเทคนิค 
วิธีการและองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทํานโยบายบริหารราชการ การจัดทําแผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  การแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 

๕) ดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําคู่มือ ระเบียบปฏิบัติและ
เอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่แก่ 
ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสาน กํากับ เร่งรัด ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามนโยบายวุฒิสภา แผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแผนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลแผนงาน โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อเสนอผู้บริหารประกอบการวินิจฉัย      
สั่งการ 

 

 



  

 

 

- ๒๘ - 

 

๘) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ  ระบบการประเมินผลแผนงาน โครงการ ที่เหมาะสมกับระบบงานของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จ
ของแผนงาน  โครงการ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒    แบ่งสว่นราชการภายในออกเปน็ ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

๓) กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 

๔) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

๑.๓    พันธกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิ 

๑.๔    ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕    ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๗  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๙ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ รองเลขาธิการวุฒิสภา 

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ       
นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนด         
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 
 



 - ๓๐ - 
 

- ๒ - 
๕. ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว   

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
         วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                      วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
          พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักบริหารงานกลาง  

ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นายสมศั กดิ์   มนุญปิ จุ   รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคั บ บัญชาของ                

นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 - ๓๒ - 
 

- ๒ - 
๕.  ข้าพเจ้า  นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้     
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
  (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  

 
 

- ๓๓ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักบรหิารงานกลาง 

 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทั่วไปแก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานของวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การประเมินค่างานเพื่อการกําหนดจํานวน ระดับ
ตําแหน่ง และการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําเสนอ ก.ร. และรวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทําโครงสร้าง
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านบุคคล สถานที่ เอกสาร และ
การจัดระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของประชาชน  ตลอดจนการ
ประสานงานเรื่องดังกล่าว 

๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 



  

 
 

- ๓๔ - 

 
๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา        
      คณะกรรมาธิการสามัญ  แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ และผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

๓) กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ 

๔) กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

๕) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 

๑.๓     พันธกิจ 

สนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล อาคารสถานที่ งานสารบรรณ ให้แก่สมาชิกสภา  
คณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานของสภา 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานของสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากรจํานวน  ๑๐๖  คน  (ข้าราชการ ๗๖ คน และลูกจ้างประจํา ๓๐ คน)    
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 

 



 - ๓๕ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสมศักดิ์   มนุญปิจุ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละออ  ภูธรใจ ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการต่างประเทศ  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นายสมศั กดิ์    มนุญปิ จุ  รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคั บ บัญชาของ                

นางละออ  ภูธรใจ  ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางละออ  ภูธรใจ  ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้ คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางละออ  ภูธรใจ  
ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ   ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 - ๓๖ - 
 
 
๕.  ข้าพเจ้า  นางละออ  ภูธรใจ  ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง      

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน     
ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่    
ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสมศักดิ์   มนุญปิจุ) (นางละออ  ภูธรใจ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ 

  วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  

 

 

- ๓๗ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักการตา่งประเทศ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการขอหนังสือเดินทาง และหนังสือนําตรวจลงตรา 
เข้าประเทศ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
และข้าราชการของงานเลขาธิการวุฒิสภารวมทั้งอํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของ
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกต้อนรับคณะอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง 
คณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ ซึ่ งมาเยือนในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรัฐสภาไทย ตลอดจน
คณะกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการด้านพิธีการทูตของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการประสานงานการเยือนต่างประเทศและหรือการประชุมระหว่างประเทศของ
ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ และข้าราชการระดับสูงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 

๗) ดําเนินการศึกษา  วิเคราะห์ ติดตาม  ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกา  แปซิฟิกใต้  เอเชีย และแอฟริกา เพื่อบริการแก่สมาชิก
วุฒิสภาตลอดจนคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําข้อมูลประกอบการสนทนาของประเทศต่างๆ ให้กับประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสําคัญ 
ในการเข้าเยี่ยมคารวะ 

๙) ดําเนินการติดตามการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจําชาติไทย       
ในองค์กรรัฐสภาประเทศทั้ง ๓ หน่วย รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยทั้ง ๓ หน่วย 
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๑๐)  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการไปเยือนต่างประเทศ และการไปประชุมระหว่างประเทศอื่นๆ   
 ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและข้าราชการระดับสูงของ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงาน 
 อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๓ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑) กลุม่งานบริหารทั่วไป 

๒) กลุม่งานพิธีการทูต 

๓) กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๑.๓     พันธกิจ                   

การให้บริการงานด้านต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๒๗  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางละเอียด  จุลตามระ ผู้ทําคํารับรอง 
           ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นายสมศั กดิ์   มนุญปิ จุ  รอง เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคั บ บัญชาของ                

นางละเอียด  จุลตามระ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางละเอียด  จุลตามระ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ          
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางละเอียด  จุลตามระ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามคํารับรอง           
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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- ๒ - 
๕.  ข้าพเจ้า  นางละเอียด  จุลตามระ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้ทําความเข้าใจ     

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ         
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) (นางละเอียด  จุลตามระ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักพฒันาทรพัยากรบคุคล 

 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  สร้างและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ศึกษา วิเคราะห์กําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๔) ดําเนินการส่งเสริม ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝึกอบรมและสัมมนาสมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องใน 
วงงานวุฒิสภา 

๕) จัดทําเอกสารวิชาการ จุลสาร คู่มือและสื่อเทคโนโลยีในการฝึกอบรมและสัมมนา            
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) จัดฝึกอบรม สัมมนาหรือบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และลูกจ้างของ 
สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงานของวุฒิสภา ตามนโยบาย
หรือแผนงานที่กําหนด 

๗) จัดทําแผนงบประมาณรวมทั้งการประสานงานจัดหาทุนและจัดต้ังทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๘) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกันการ
กระทําผิดวินัยข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 

๓) กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 

๔) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๑.๓     พันธกิจ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพในการรองรับภารกิจของวุฒิสภา และสามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน  โดยมีภารกิจหลักในการกําหนด
แนวทาง นโยบาย ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดฝึกอบรมและสัมมนา ผลิตสื่อการเรียน  
การสอน คู่มือ เอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการอบรมและสัมมนา สนับสนุนการจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมของสมาชิกวุฒิสภา ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาอื่น ๆ เช่น จัดสรรทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
อีกทั้งยังสร้างแนวทางวางระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้างเสริมแรงจูงใจในงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่ดีและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

-   สมาชิกวุฒิสภา 

-   ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๖  คน   (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของรองเลขาธิการวุฒิสภา     

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ      

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ              
นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 - ๔๔ - 
 

 ๒ - 
๕. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย          
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว                

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 

        วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔            
  
 
 
 
           พลตํารวจเอก 
     (ชาญชิต   เพียรเลิศ) 

ประธาน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 - ๔๕ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์   ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ ๑  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร   สท้านไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บั งคับบัญชาของ                

นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์  ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ        
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และ
ข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววราภรณ์        
มีเปรมปรีดิ์  ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 - ๔๖ - 
 

 ๒ - 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์  ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑  ได้ทําความเข้าใจ          

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการ       
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  
- ๔๗ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักกรรมาธิการ ๑ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดํา เนินการเกี่ ยว กับงานเลขานุการและธุ รการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการ  และ 
คณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการและ
กฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ        
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบั งคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  ร่างข้อบังคับการประชุม  และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการ
ศึกษาหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแล้วเพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



  
- ๔๘ - 

 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 

๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 

๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์

๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 

๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 

๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 

๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 

๘) กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

๙) กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑ 

๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ 

๑.๓     พันธกิจ 

สํานักกรรมาธิการ ๑ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการและสนับสนุนด้านเลขานุการและธุรการ
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมและดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ  

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๕  คน   (ข้อมูล  ณ   วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 

 



 - ๔๙ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ ๒  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ                     

นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา  ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย           
คํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทํา
ขึ้นนี้ 

 
 
 
 



 - ๕๐ - 
 
 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒  ได้ทําความเข้าใจ        

คํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) (นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  

 
 

- ๕๑ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักกรรมาธิการ ๒ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ง าน เ ลข านุ ก า ร แ ละ ธุ ร ก า รทั่ ว ไ ปขอ งคณะกร รม า ธิ ก า ร                    
และคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคง  การเมืองและการปกครอง และองค์กรอิสระ 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ           
และกฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ            
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมและญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแล้วเพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



  

 
 

- ๕๒ - 

 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 

๒)   กลุม่งานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 

๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 

๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 

๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 

๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 

๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ 

๙)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนญูและติดตามการบริหารงบประมาณ 

๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 

๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔ 

๑.๓     พันธกิจ 

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

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๑.๖     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๙๓  คน  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔ 

 

 

 

 



 - ๕๓ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้ทําคํารับรอง 
               ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกรรมาธิการ ๓  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นายสิทธิพร   สท้านไตรภพ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บั งคับบัญชาของ                

นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดี
จะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ ให้เปน็ไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 



 - ๕๔ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง   

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี    
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้          
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายสิทธิพร  สท้านไตรภพ) (นายสุรัตน ์ หวังต่อลาภ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

  วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่      ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  

 
 

- ๕๕ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดํ า เนินการ เกี่ ยว กับงานเลขานุการและธุ รการทั่ ว ไปของคณะกรรมาธิการและ 
คณะอนุกรรมาธิการ  ด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ             
และกฎหมาย   เพื่ อประกอบเรื่ อง เข้ าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการหรือ                   
คณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะเกี่ ยวกับกระบวนการของวุฒิสภา               
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับ
การประชุม ญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  ข้อบั งคับการประชุมของวุฒิสภา   และกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๕) ดําเนินการค้นคว้าและจัดทําเอกสารทางวิชาการ เปรียบเทียบกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 

๖) ดําเนินการจัดทํา รวบรวมคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแล้วเพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



  

 
 

- ๕๖ - 

 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๑๓ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 

๒)  กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ 

๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 

๔)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 

๕)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม 

๖)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 

๗)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

๘)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ           
 คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

๙)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการศาสนา  คุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๐)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๑)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

๑๒)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ 

๑๓)  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 

๑.๓    พันธกิจ 

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

๑.๔    ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประชาชนทั่วไป 

๑.๕    ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๑๒๑  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวรารัตน์  อติแพทย ์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางวรารัตน์  อติแพทย์    

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ            
นางวรารัตน์  อติแพทย์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัด  ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางวรารัตน์   อติแพทย์  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง      
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางวรารัตน์  อติแพทย์  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว 

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางวรารัตน์  อติแพทย์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
        วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก 

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

   ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน ผู้ทําคํารับรอง 
                 ผู้อํานวยการสํานักการประชุม   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการประชุม  

ตามตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพื ้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นางวรารัตน์   อติแพทย์   รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บั งคับบัญชาของ                

นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน  ผู้อํานวยการสํานักการประชุม  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ            
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน  ผู้อํานวยการสํานัก        
การประชุม และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ         
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน  ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน  ผู้อํานวยการสํานักการประชุม  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง 

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิด      
ผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการประชุม 

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักการประชุม 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับด้านงานเลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินสถานการณ์ และ
เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราช
กําหนดที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างญัตติ และคําแปรญัตติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา  รวมทั้งวิเคราะห์             
และตรวจสอบข้อมูล  เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับร่างกระทู้ถาม ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก แต่งต้ัง ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารง
ตําแหน่ง ตลอดจนการถอดถอนที่ต้องดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนด 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

๘) ดําเนินการจัดทําขั้นตอน แนวทาง และวิธีการดําเนินการประชุมวุฒิสภา 

๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา และยืนยันมติของที่ประชุมวุฒิสภา 
ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน 

 อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๕ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานญัตติ 

๓) กลุ่มงานกระทูถ้าม 

๔) กลุ่มงานพระราชบัญญัติ 

๕) กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

๑.๓     พันธกิจ 

การให้บริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 

๑. จัดการประชุมวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์แก่การดําเนินงาน 
 ของวุฒิสภา 

 ๒.   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักการประชุมต่อ 
 สาธารณะ 

 ๓.   ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความรับผิดชอบ 
 และเชื่อถือได้ 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา  หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๔๒  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
 ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ป ี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔     
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการคลังและ

งบประมาณ  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นางวรารัตน์   อติแพทย์  รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคับบัญชาของ                

นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณ  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบ           
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  ให้เป็นไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ ได้ทําความเข้าใจ 

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ           
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข               
แก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  

       วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักการคลงัและงบประมาณ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  การกําหนดกรอบ
วงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดทํางบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ     
และเงินกองทุนต่าง ๆ  ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการด้านสวัสดิการของสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
และลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ยานพาหนะ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็  ๗  กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานงบประมาณ 

๓) กลุ่มงานการเงิน 

๔) กลุ่มงานบัญชี 



  

 
 

- ๖๖ -  

 

๕) กลุ่มงานพัสดุ 

๖) กลุ่มงานสวัสดิการ 

๗) กลุ่มงานยานพาหนะ 

๑.๓    พันธกิจ 

๑)  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย/แผนแม่บทของวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง 
บริหารงบประมาณและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ สวัสดิการและยานพาหนะ 
โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

๓)  มีรายงานทางบัญชีแสดงผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๔    ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ที่ เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา         
และบุคคลภายนอก 

๑.๕    ทรัพยากร 

บุคลากรจํานวน ๗๖ คน  (ข้าราชการ ๖๒ คน และลูกจ้างประจํา ๑๔ คน)    
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางวรารัตน์  อติแพทย ์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับและตรวจสอบ  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นางวรารัตน์   อติแพทย์   รองเลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บั งคับบัญชาของ                

นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้พิจารณา             
และเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  
ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  เป้าหมาย  
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้อํานวยการสํานักกํากับและ
ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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- ๒ - 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย  ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  ได้ทํา             

ความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ัน                
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางวรารัตน์  อติแพทย์) (นางสาวสุภางค์จิตต  ไตรเพทพิสัย) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่         ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักกํากับและตรวจสอบ 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑      อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนดําเนินการด้านเลขานุการ
ให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว 

๓) ดําเนินการด้านเลขานุการให้กับ 
๓.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ     

กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ             
เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อวุฒิสภาพิจารณา 

๓.๒) คณะกรรมาธิการ ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคล  ผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอื่น รวมทั้ง 
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

๔) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  คําร้องขอให้
บุคคลพ้นจากตําแหน่งหรือออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอื่นกําหนด 

๕) ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้องขอให้ศาลฎีกาฯ ดําเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช.  
พร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําร้องดังกล่าวด้วย เพื่อดําเนินการต่อไป
ตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ กําหนด 

๖) ดําเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้ง
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นเกี่ยวกับสําเนาเอกสารประกอบที่ย่ืนพร้อมบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและ
ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ย่ืนแบบแสดงบัญชี แล้วจัดเก็บบัญชีดังกล่าว 
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๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ        
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพร่ 

๘) เสนอแนะระบบ รูปแบบการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติของบุคคลในองค์กรอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานสรรหาและแต่งต้ัง 

๓) กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ 

๔) กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินงาน 

๑.๓     พันธกิจ 

๑)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
 ตามรัฐธรรมนูญ 

๒)   เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมาธิการเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับการ  
 เสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่น 

๓)  เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๔)   เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

๕)   รับและตรวจสอบคําร้องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญและ 
 กฎหมายกําหนดออกจากตําแหน่ง 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

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

๑.๕     ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๓๒  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายไพโรจน์  โพธิไสย  

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ          
นายไพโรจน์  โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก    
เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ  
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   นายไพโรจน์  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นายไพโรจน์  โพธิไสย  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว           

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายไพโรจน์  โพธิไสย) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 

 วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                               
  
 
 
 
          พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 - ๗๓ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ผู้ทําคํารับรอง 
            ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นายไพโรจน์   โพธิ ไสย   รอง เลขาธิ การวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคับบัญชาของ                

นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้อํานวยการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบ        
ท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรอง       
ที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.   ข้าพเจ้า  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจ    

คํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ      
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายไพโรจน์  โพธิไสย) (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักงานประธานวุฒสิภา 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภา        
 และรองประธานวุฒิสภา 

๓)  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการกําหนดนโยบาย  
 การประสานนโยบาย รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของประธานวุฒิสภา        
 และรองประธานวุฒิสภา 

๔)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานองค์กรและสถาบันต่าง ๆ         
 ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ราชการของวุฒิสภาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๕)  วิเคราะห์และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา                   
 และรองประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

๖)  ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง   
 ทั้งในและต่างประเทศ 

๗)  ดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน และวิเคราะห์สรุปความเห็น           
 ก่อนนําเสนอประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๘)  จัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน          
 ของประชาชน 

๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีการของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสรุปและเผยแพร่ผลงานของประธานวุฒิสภา และรองประธาน   
 วุฒิสภา 

  

๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 ตามท่ีประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 
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๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภามอบหมาย 

๑๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
      มอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานประธานวุฒิสภา 

๓) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 

๔) กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 

๕) กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล 

๖) กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๑.๓     พันธกิจ 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการและวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และดําเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนที่มีต่อประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการ  ส่วนราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ส่วนราชการภายนอก  ประชาชน 

๑.๕     ทรัพยากร 

บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๔๙  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ผู้ทําคํารับรอง 
                   ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ของสํานักวิชาการ     

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นายไพโรจน์   โพธิ ไ สย  รอง เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคั บ บัญชาของ                

นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ และตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง            

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้       
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายไพโรจน์  โพธิไสย) (นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ  

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักวชิาการ 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และความมั่นคง 

๓) ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  
ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา  
รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการจัด
ดัชนีหมวดหมู่ และจัดฐานข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อบริการอ้างอิงและค้นคว้าทางวิชาการให้แก่
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป 

๕) ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ 
ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในและต่างประเทศ 

๖) ติดตามและประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติ  
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
เพื่อนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๔ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 

๓) กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 

๔) กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
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๑.๓     พันธกิจ 

การให้บริการ สนับสนุน และรองรับภารกิจตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ  
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้  

 ๑)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม  
      การเมืองการปกครองและความมั่นคง 

 ๒)  ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 ๓)  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดดัชนี 

 ๔)  ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ รักษาวัตถุหรือเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ 
ทางการศึกษา 

 ๕)  ติดตามประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อม 
ภายในและภายนอก เพื่อนําเสนอต่อการดําเนินงานของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการ 

 วุฒิสภา 

 ๖)  การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรองรับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตลอดจน 
 การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

     สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

     บุคลากร (ข้าราชการ) จํานวน  ๓๗  คน   (ข้อมูล  ณ  วันที่   ๑   กันยายน   ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นายไพโรจน์  โพธิไสย ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผู้ทําคํารับรอง 
      ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักรายงานการประชุม

และชวเลข  ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้ าพเจ้ า  นายไพโรจน์   โพธิ ไ สย  รอง เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ในฐานะผู้ บั งคั บ บัญชาของ                

นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผู้อํานวยการสํานัก
รายงานการประชุมและชวเลข และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบ   ผลการปฏิบัติราชการ
ของ นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  ให้เป็นไปตาม     
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕ .  ข้าพเจ้า นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข                

ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นายไพโรจน์  โพธิไสย) (นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัย 
 วิสามัญให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภา 

๓)  จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเผยแพร่ 
 และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔)  วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า และให้บริการเกี่ยวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร่ 
 รายงานการประชุมไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๕)  จัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ การสืบค้น       
 และการให้บริการ 

๖)  ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาและสรุปผล  
 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเพื่อปิดประกาศและเผยแพร่ 

๗)  จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณ์สําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา  เพื่อวิเคราะห์และประมวลสําหรับ                
 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 

๘)  จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

๙)  จดและจัดทํารายงานการประชุม  การสัมมนาและการเสวนา 

๑๐)  จัดรวบรวมรายงานการประชุมต่าง ๆ  ส่งไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

๑๑)  จัดเก็บข้อมูลของรายงานการประชุมเข้าไว้ในฐานข้อมูล 

๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ    
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๒    แบ่งสว่นราชการภายในออกเปน็ ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)   กลุม่งานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มรายงานการประชุม 

๓) กลุ่มงานชวเลข ๑ 

๔) กลุ่มงานชวเลข ๒ 

๕) กลุ่มงานชวเลข ๓ 

๖) กลุ่มงานชวเลข ๔ 

๑.๓    พันธกิจ 

 ๑)  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป                 
สมัยสามัญนิติบัญญัติและสมัยวิสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการ
ประชุมสภา  

๒) จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
คณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน   

๓) ติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภา    

๑.๔    ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส่วนราชการภายนอก 

๑.๕    ทรัพยากร 

 บุคลากร (ข้าราชการ)  จํานวน  ๘๓  คน   (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์   พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ผู้ทําคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา   
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ  รองเลขาธิการวุฒิสภา       

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางนรรัตน์   พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของ       
นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย        
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่กําหนดใน
เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕. ข้าพเจ้า นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว    

ขอให้คํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย          
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสงูสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
     
  (นางนรรัตน์   พิมเสน) (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) 
    เลขาธิการวุฒิสภา     รองเลขาธิการวุฒิสภา 
  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                     วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔             
 
 
 
 
           พลตํารวจเอก 

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

ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

   ผู้ทําคํารับรอง 
              ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วนัที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักประชาสัมพันธ์  

ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวจิตติ เทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ                

ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ 
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์  ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้       

คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางสาวจิตติเทวี   ตติยรัตน์) (                                   ) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
 วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                     วันที่         

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 



  

 
 

- ๘๙ - 

คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักประชาสัมพนัธ ์

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑     อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวก งานด้านรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ของ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานทุกด้านของวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

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

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

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

๗) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา  
ควบคุมดูแลรักษา ติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในด้านการประชุมวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการประชุม หรือการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานของวุฒิสภา 

๘) ดํ า เนินการผลิต เอกสารและสิ่ งพิม พ์ เพื่ อ เผยแพร่กิ จกรรม  ผลงานของวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามผล 
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๙) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน โครงการ การสัมมนา  
เสวนาการจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
กิจกรรมวุฒิสภา บทบาท อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สถาบันการเมือง ส่วนราชการและเอกชน  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองร่วมกับ  
สมาชิกวุฒิสภา และติดตามผล 

๑๐) ดําเนินการประสานงานความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็ ๖ กลุ่มงาน ดังนี ้

๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 

๒) กลุ่มงานสารสนเทศและศูนยบ์ริการ (Call Center) วุฒิสภา 

๓) กลุ่มงานสื่อมวลชน 

๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ ์

๕) กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 

๖) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 

๑.๓     พันธกิจ                   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน      
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การประสานงานและอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานของวุฒิสภา และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภาและประชาชน 

๑.๕     ทรัพยากร 

 บุคลากรจํานวน  ๙๓  คน  (ข้าราชการ ๙๒ คน และลูกจ้างประจํา ๑ คน)  
(ข้อมูล  ณ วันที่   ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ผู้รับคํารับรอง 
  รองเลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้ทําคํารับรอง 
                  ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   
          
 
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔   
     ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการพิมพ์     

ตามตัวชี ้วัดการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 
๔. ข้าพเจ้า นางสาวจิตติ เทวี  ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ                

นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ของ นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์ และตัวชี้วัด   
ผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก  เป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ฯ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้  และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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๕.  ข้าพเจ้า  นายชาญชัย  ปัญญากรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์   ได้ทําความเข้าใจคํารับรอง         

ตามข้อ ๓ แล้ว  ขอให้คํารับรองกับรองเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้        
คํารับรองไว้ 

 
๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว            

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์) (นายชาญชัย  ปัญญากรณ์) 
    รองเลขาธิการวุฒิสภา     ผู้อํานวยการสํานักการพิมพ์  

  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

(นางนรรัตน์   พิมเสน) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํารับรองการปฏบิตัิราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักการพมิพ ์

 

 

๑. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัส่วนราชการ 

๑.๑      อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑)   ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 

๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํารายงานการประชุมวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุม 

๓)  ผลิตต้นฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ  เอกสารเผยแพร่ เอกสาร 
      ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและ  
      ภาษาต่างประเทศ 

๔)  ให้คําปรึกษาและให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

๕)  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา  เอกสารวิชาการ   
      วารสาร  เอกสารเผยแพร่  รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน 
      คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรายงานของ                     
      คณะอนุกรรมาธิการ 

๖)  ให้บริการสําเนาสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล และเครื่องถ่ายเอกสาร 

๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งพิมพ์  เพื่อรอการส่งมอบงานพิมพ์ให้ผู้ขอใช้บริการ 
 สิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลการขนย้าย 

๘)  บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์การพิมพ์ 

๙)  จัดทําสถิติและประเมินผลการพิมพ์ 

๑๐)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ             

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๒     แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒) กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ 

๓) กลุ่มงานการพิมพ์ 

๔) กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

๑.๓     พันธกิจ 

ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แก่สมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้ 

-  การจัดพิมพ์เอกสารสําหรับการประชุมวุฒิสภา 

-  จัดพิมพ์เอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ 

-  จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการและสํานักงาน 

-  จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสาร 

-  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

-  ให้บริการอัดสําเนาและถ่ายเอกสาร 

๑.๔     ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

- สมาชิกวุฒิสภา 

- คณะกรรมาธิการ 

- สํานักต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑.๕     ทรัพยากร 

     บุคลากร ๕๒ คน  (ข้าราชการ ๔๑ คน และลูกจ้างประจํา ๑๑ คน)   
     (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔) 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นายมนตรี  รูปสุวรรณ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
             และการบริหารจัดการ   
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ข้าพเจ้า นางนรรัตน์  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ   นายมนตรี  รูปสุวรรณ     

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ 
คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวชี ้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ    
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย     
คํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับนี ้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ  นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและ       
การบริหารจัดการ  ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 



 - ๙๖ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า นายมนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ          

ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดยละเอียดและให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภา              
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นายมนตรี  รูปสุวรรณ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                           ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
    และการบริหารจัดการ 
         วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔                  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
  



 - ๙๗ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางสาววรรณี  เกตุนุติ ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ข้าพเจ้า  นางนรรัตน์  พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาววรรณี  เกตุนุติ    

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปรึกษา 
ประจําป ีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕  ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง             
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ              
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววรรณี  เกตุนุติ  ที ่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ      
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



 - ๙๘ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า  นางสาววรรณี  เกตุนุติ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดย 

ละเอียด และให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิด           
ผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว    

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางสาววรรณี  เกตุนุติ) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                            ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

         วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
       พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
  



 - ๙๙ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางมัลลิกา  ลับไพรี ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ข้าพเจ้า   นางนรรัตน์  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ   นางมัลลิกา  ลับไพรี    

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของ
ต ัว ชี ้ว ัด คํ า ร ับ ร อ ง ก า รปฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ขอ ง ข ้า ร า ช ก า รที ่ดํ า ร ง ตํ า แหน ่ง ที ่ป ร ึก ษ า                
ประจําป ีงบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๕๕ ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง            
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ นางมัลลิกา  ลับไพรี  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ให้เป็นไปตาม     
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



 - ๑๐๐ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางมัลลิกา  ลับไพรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดยละเอียดและ 

ให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที ่ดี               
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว        

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางมัลลิกา  ลับไพรี) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                                   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

       วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
   



 - ๑๐๑ - 
 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑. คํารับรองระหว่าง 
 

  นางนรรัตน์  พิมเสน ผู้รับคํารับรอง 
  เลขาธิการวุฒิสภา    
      

  นางวิอร  สวัสดิ์แก้ว ผู้ทําคํารับรอง 
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
      
๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจ  ชื่อเรื่องของผลงาน             

ที่ผู้ดําเนินการตามคํารับรองเสนอเพื่อขอรับการประเมิน  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  น้ําหนัก  
คําอธิบาย  และนิยามระดับคะแนนตัวชี้วัด  คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๔.  ข้าพเจ้า   นางนรรัตน์  พิมเสน   เลขาธิการวุฒิสภา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ   นางวิอร  สวัสดิ์แก้ว  

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคําอธิบาย และนิยามระดับ
คะแนนของตัวชี ้ว ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที ่ดํารงตําแหน่งที ่ปรึกษา                
ประจําป ีงบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๕๕ ตามที ่กําหนดในเอกสารประกอบท ้ายคําร ับรอง            
การปฏิบ ัต ิราชการฉบ ับนี ้ และข ้าพเจ ้าย ินด ีจะให ้คําแนะนํา   กําก ับ  และตรวจสอบ            
ผลการปฏิบัติราชการของ นางวิอร สวัสดิ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้เป็นไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 
 
 
 



 - ๑๐๒ - 
- ๒ - 

 
๕.  ข้าพเจ้า นางวิอร สวัสดิ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้ทําความเข้าใจคํารับรองโดย 
     ละเอียดและให้คําม่ันขอทําคํารับรองกับเลขาธิการวุฒิสภาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน   
     ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สํานักงานเลขาธิการ 
     วุฒิสภาและสาธารณชนตามที่ให้คํารับรองไว้ 
 
๖.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจในคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว        

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 
 
 
  (นางนรรัตน์  พิมเสน) (นางวิอร  สวัสดิ์แก้ว) 
          เลขาธิการวุฒิสภา                              ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

       วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 
 
 
                      พลตํารวจเอก 

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

  ของงานราชการของรัฐสภา 

วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวช้ีวัด 
(ผู้รับผิดชอบ : เจ้าภาพหลักและสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ๔๕ 
  ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์และผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ๓๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑   ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ    

นิติบัญญัต ิ
๑๖ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ    
นิติบัญญัต ิ(การบริหารจัดการด้านประชุม) 

๘ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑.๑ 

ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหาร
จัดการด้านประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ สํานักกํากับและ

ตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 

 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑.๒ 

ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักการประชุม (ผู้รายงาน) สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑.๓ 

ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๒ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักการประชุม (ผู้รายงาน) สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  
  สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักการพิมพ์ 
 



 

 

- ๑๐๕ - 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวช้ีวัด 
(ผู้รับผิดชอบ : เจ้าภาพหลักและสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนกระบวนการ    
นิติบัญญัต ิ(ด้านวิชาการ) 

๘ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒.๑ 

ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวชิาการ
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๓ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักบริหารงานกลาง (ผู้รายงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒.๒ 

ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชพีดา้นวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๓ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) สํานักกฎหมาย สํานักการประชุม  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒.๓ 

ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 

๒ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) สํานักกฎหมาย สํานักการประชุม  
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักการพิมพ์ 
 

ตัวชี้วัดที ่๑.๒   ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างและพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕ 

 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้รายงาน)              

สํานักการประชุม  สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓                           
สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักวิชาการ สํานักกฎหมาย สํานัก
ภาษาต่างประเทศ  สํานักการต่างประเทศ 

 

 หน่วยงานสนับสนุน -  
    
    
    



 

 

- ๑๐๖ - 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวช้ีวัด 
(ผู้รับผิดชอบ : เจ้าภาพหลักและสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที ่๑.๓  ระดับความสําเร็จในการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ๕ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักภาษาต่างประเทศ (ผู้รายงาน) สํานักการต่างประเทศ  
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ตัวชี้วัดที ่๑.๔   ร้อยละความสําเร็จการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา ๔ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักประชาสัมพันธ์ (ผู้รายงาน)  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ    ๑๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ ๘ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักที่เก่ียวข้อง  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 
๗ 

 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน) และสํานักที่มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ 
 

 หน่วยงานสนับสนุน -  
    
มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๗ 
  เสริมสร้างธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
๕ 

 ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าภาพหลัก สํานักวิชาการ (ผู้รายงาน) สํานักกฎหมาย  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
    
    
    
    



 

 

- ๑๐๗ - 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวช้ีวัด 
(ผู้รับผิดชอบ : เจ้าภาพหลักและสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ๗ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ผู้รายงาน)  
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์    
  สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการคลังและงบประมาณ  
  สํานักการต่างประเทศ   สํานักวิชาการ   สํานักการประชุม     
  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ , ๓  
  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ    
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ์  
  สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ตัวช้ีวัดที่ ๕    ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๕ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักนโยบายและแผน (ผู้รายงาน)  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์    
  สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการคลังและงบประมาณ  
  สํานักการต่างประเทศ  สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม     
  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ  ๑ , ๒ , ๓                    
  สํานักกฎหมาย  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ์  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
    
มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ๑๓ 
  การบริหารงบประมาณ  
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ ๘ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ๔ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักการคลังและงบประมาณ  (ผู้รายงาน)   



 

 

- ๑๐๘ - 

 

ด้าน 
(มิติ) 

ตัวช้ีวัด 
(ผู้รับผิดชอบ : เจ้าภาพหลักและสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสมัพันธ ์   
  สํานักบริหารงานกลาง  สํานักการต่างประเทศ สํานักวิชาการ    
  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ    
  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ ,๓  สํานักกฎหมาย    
  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ์    
  สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ๔ 
 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้รายงาน) สํานักการคลังและงบประมาณ  
 หน่วยงานสนับสนุน สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  สํานักบริหารงานกลาง  
  สํานักการต่างประเทศ   สํานักวิชาการ  สํานักการประชุม  
  สํานักกํากับและตรวจสอบ  สํานักกรรมาธิการ  ๑, ๒ , ๓  สํานักกฎหมาย  
  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
  สํานักการพิมพ์ สํานักนโยบายและแผน  
  การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย  
ตัวช้ีวัดที่  ๗      ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิตและดําเนินงานตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕ 

 ผู้รับผิดชอบ   
 เจ้าภาพหลัก สํานักการคลังและงบประมาณ  (ผู้รายงาน)  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา  สํานักประชาสมัพันธ ์   
  สํานักบริหารงานกลาง   สํานักการต่างประเทศ  สํานักวชิาการ    
  สํานักการประชุม  สํานักกํากับและตรวจสอบ    
  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ ,๓   สํานักกฎหมาย    
  สํานักภาษาต่างประเทศ  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  สํานักการพิมพ์   
  สํานักนโยบายและแผน  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 หน่วยงานสนับสนุน -  
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(i) 
�%��7��� 
(Wi) , " 8 0 # 

4�3��'$(L&* 
(SMi) 

4�3�� 
GA���%��7��� 
(Wi � SMi) 

KPI� W� %N DN &N JN �NN SM� (W� � SM�) 
KPI/ W/ %N DN &N JN �NN SM/ (W/ � SM/) 

. . %N DN &N JN �NN . . 

. . %N DN &N JN �NN . . 
KPIi Wi %N DN &N JN �NN SMi (Wi � SMi) 

�%��7�����
 � Wi = �   �  (Wi � SMi) 
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� � (Wi � SMi) = � 
/ � (Wi � SMi) = / 
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> � (Wi � SMi) = > 
< � (Wi � SMi) = < 
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� Wi�

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

W� + W� + . . . + Wi�
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��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� '����"�B	���������!��@�*���#��7?��0"��#"�������������A7��
����  	"'���������� %< 
/ '����"�B	���������!��@�*���#��7?��0"��#"�������������A7��
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> '����"�B	���������!��@�*���#��7?��0"��#"�������������A7��
����  	"'���������� &N 
< '����"�B	���������!��@�*���#��7?��0"��#"�������������A7��
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������!�����*���"���  

%N %< DN D< &N 

 
�  ����$%��&'$(  @.".# (7
�& 0) 

RM 0., : �*�+�����4��
4���4��
 G>��*�� 3��'���
�+���C���*�
>�'$(��������+�'�!����2 
�+A���*�+   , ���	&1�+�'�!����2       �%��7����*�+�� , 

>*����&���    
	�*����7���     ������=	B�B�������=:7������9��� (?1�������) 
         �����������4��
!�"5�  ���������������4;  �������"*���������    
   ��������	���7���������8  ��������#2������=:  �����
"�����   

������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������T*���  �����5�O�#2������=:  ����������=��������!		� 
������������������!�7���
���  ���������"��;  ������B����7��7?�  
��!2�#�
���5���� 

7�A�+����������� - 

4�������+ : 
� ����"���8�	
��	���	�!�  +1�#��� 7��=��������3������1�=�9����!��!=4:�#�;��F� �*�2
������� �"���8�

	�'���������'���!=4:�#�; #��=�9���*�'C
���7?��!=4:�#�;���2
������� ����2������ � ����'���!=4:�#�; 7����'=��
����3������1��������*�	���	�!� +1�#��� 7��=����� ���9����
��7?����'����"���� 7����������#�'"��������"*����� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.< (*�
' >) RM >.� ���"���8���� 
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.< 

RM >.� 
���������	
��	���	�!� +1�#��� 7��=����� 
���3������1�=�9����!��!=4:�#�; 
��2������ � ����'���!=4:�#�; 

%N %< DN D< &N 

 



 	����������� ����������� ����	
����������  
	
���������
�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,0K - 
 

�  ����$%��&'$(  @.".? (7
�& 0) 
RM 0." :  �*�+��	F�$(+GA���%��7���4��
���	�1�������
S'��T������&��	���������
��
3������&���4��
�>* 

�+A���*�+  8 ��424��
�>*'$(��&4�*�������424��
�>*'$(���	�:�	�;(�57*����������'���5�
���'$( ,     
   �%��7����*�+�� " 

	�*����7���     ����������=��������!		� (?1�������)  ������=	B�B�������=:7������9��� 
   7�������=�9�������������	;	
���1�   
7�A�+����������� - 

4�������+ : 
� 7?������'���	
���1� *���+6� 7?�=�9����!����'����"����#������'���!=4:�#�;���2
������� ������'�
� 

�"����������'���	
���1�#2�� Z ��2� ���7������9��������1� �����'��	;	
���1��*���������7������+6��2�� ������2�������7��
�*����
�� ����#�� 

� ����"���8�'����"����#�� RM >./ �*��6'#����8];	!85�������"*����'�����'����F�3�� (Fundamental Level) 
*�
' >  ( ITD )  ������������"���8�'����"���� 

� ?���G=4"H *���+6� �����"���*����"�����=�9��"'������=�����C'�?�?�"# (outputs) #����@�*��� 7����"'?����4; 
(outcome) #��#��
�#+!����	;��������'���	
���1� =���*���	;	
���1�=�9���*�'����+���C�������B���;C'���2��7=���"��� 
���?���'����@�����	;��"��!=4:�#�; Y69�?���G=4"H��7'�?����"#"=�9 �  *��� �"#"=�9 /  ���	������������0"��#"������ 

� 2
��������������	;	
���1�=�9������� - ��	;	
���1������2������ / ����'���!=4:�#�;=�97#�#2�����7��C�2	
�
YF��Y��������	;	
���1�=�92
�������C'��	����������'=��7?������'���	
���1�C�7��
 =�F���F #���������	;	
���1�=�9����������9��*�
����!���"=4"?����"#"=�9 � 7#2*���������#���������	;	
���1��'"� 2
���������#���=�=
�7����"9��#"���	;	
���1�=�9������� 
������0"��#"�������*�����6F�*���	��+�
���1�8;�"9��6F���2����'��� ��������!�*#!?�=�9�������	;	
���1���F�������'�
� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.% (*�
' >) RM >./  ���"���8����  
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.% 

RM >./ 
�������,��9�+2
��F��*���	
�����������?���G=4"H
������'����"����#��7?������'���	
���1� 
��2������ - ��	;	
���1� =�9�'	���������	;	
���1� 
=�9����������9��*�����!���"=4"?����"#"=�9 � 

DN D< &N &< JN 

�  ����$%��&'$(  @.".- (7
�& #) 
RM #.,  : �*�+�������4����'$(A����&������$&�
��G��'$(�A�����������7�& ( Competency  Level ) 

          �%��7����*�+��  , 
>*����&���    
	�*����7���     ����������=��������!		� (?1�������) 
   �����������4��
!�"5�  ���������������4;   �������"*���������    
   ��������	���7���������8  ��������#2������=:  �����
"�����   

������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
   ������T*���  �����5�O�#2������=: ������������������!�7���
���   

������=	B�B�������=:7������9��� ���������"��;   
������B����7��7?� ��!2�#�
���5���� 

7�A�+����������� - 



 	����������� ����������� ����	
����������  
	
���������
�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,#9 - 
 

4�������+ : 
� ��'���+��  *���+6� ��'���+��=�92
����������*�'  Y69�������'�
�  ���+��*��� (Core Competency) 

7��/*������+��#�������=�92
����������*�' (Functional Competency) 

� #�
��F
�'��F
�'��������"����+��*��� (Core Competency)  �������
"����� (��'��  - – J) 

� 
�'������?2����8];��������"����+��=�9C'���#�3�� ��2� ����������"�B'�	8�����������*�2
����  
(�����/��!2����) Y69�����=�9���������?1�=�9C'������������#��7?���������+�����2
������� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.D (*�
' <) RM <.�  ���"���8����  
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.D 

RM <.� 
����������!	����=�9?2����'�������'���+�� 
=�92
����������*�' (Competency Level) 

%N %< DN D< &N 

�  ����$%��&'$(  @.".@(7
�& #) 
RM #."  : �*�+��4��
�=���5��A������*��4��
���������4����   �%��7����*�+�� , 

>*����&���  
	�*����7���     �������"*��������� (?1�������) 

�����������4��
!�"5�  ���������������4;  ����������=��������!		� 
��������	���7���������8 ��������#2������=: �����
"�����  
������������!� �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������T*��� �����5�O�#2������=: ������B����7��7?� 
������������������!�7���
��� ������=	B�B�������=:7������9��� 
���������"��;  ��!2�#�
���5���� 

7�A�+�����������  - 

4�������+ : 
� 2
���������7?��������	
��?�!�7��	
���6���������!	����7�������'����"����#��7?�'����2�
 

� ��������
�	
���6�����#2��������	
��?�!�����!		�=�92
�������'����"�����*�#��7?�����	
��?�!�7��
	
���6���������!	���� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.& (*�
' <) RM <./  ���"���8���� 
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.& 

RM <./ 
������	
���6�����#2��������	
��?�!����
�!	���� 

%N %< DN D< &N 

 



 	����������� ����������� ����	
����������  
	
���������
�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,#, - 
 

�  ����$%��&'$(  @.".K (7
�& #) 
RM #.8  : ��&��4��
���	�1����������������������	
����������������  

(Performance Management System)      �%��7����*�+�� " 

>*����&���  
	�*����7���  �������"*��������� (?1�������)  ����������=��������!		�  

�����������4��
!�"5�  ���������������4;   
��������	���7���������8   ��������#2������=: �����
"�����  
������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������T*���  �����5�O�#2������=:  ������B����7��7?� 
������������������!�7���
���  ������=	B�B�������=:7������9��� 
���������"��;  ��!2�#�
���5���� 

7�A�+�����������             - 

4�������+ : 
� ��������������������"�?�����0"��#"��� (Performance Management System) ��������#����������9�����

	
����������*�2
����7���!	�������9�����12������������"�?�����0"��#"���#�� �.�.�. �������������'��35� �.:. 
/<<> 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.<.- (*�
' <) RM <.- ���*�'������'����F����	
�������� (Milestone)  
7�2���8];����*�	�7������ < ��'�� �"���8����	
�����
*��������F�#�����'����"����#����@�*���7#2����'�� '����F 

 
 

��&��4��
���	�1���� Milestone ��&�� 
4�3�� ��%����'$( , ��%����'$( " ��%����'$( 8 ��%����'$( 0 ��%����'$( # 

� �     
/ � �    
- � � �   
> � � � �  
< � � � � � 

B'�=�9 
��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 

� � ��'����!���F7�����9�����	
���1�	
�����������F��#��  
B'�+2��=�'�������8;���'����"�������*�2
��������2�� 

/ � ��'=��*�����8];7��	12�����������"�?� 

� ��'����!���"��0"��#"������9���'=��#�
��2����������"�?� 
- � ��'����!���F7��7�
=����������"�?��*��!	����=�����2��=�9
+6�C�2�����
2� ������ &N 
> � ������ �NN ���*�2
����=�9C'�='��������������"�?�[ 	��=!���F�#�� 
< � ��'=���������!����9��
��
��b$*��!���	7��������7�� 

 



 	����������� ����������� ����	
����������  
	
���������
�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,#" - 
 
�  ����$%��&'$(  @.".,9 (7
�& ?) 

 RM ?., : ���������������'$(L&*��������������57*�&��	������&$�=%�   �%��7����*�+�� , 
>*����&���    
	�*����7���     ������B����7��7?� (?1�������)  
   7�������=�9C'�������	�'���������
����    

���9������������!��*�?����'����"����'��6F����A�������8 �.:. /<<< 
7�A�+����������� - 

4�������+ : 
� ���������!�����
�����*�'��6F� #�������+�=����*��*��+6� ?����'����"�����������
����=�9�����"=4"5��'��6F� 

��2� ����'�����
�� ����'	2�����2���������
���� �������	
���6������*����?1������"���=�9��#2�����
����=�9C'�������!� 
����#�� 

� 2
�������#���	�'���������
������2������ - ����
�������9���������!� Y69�#���������'�
�����
����=�9����	!8	2�
��2������ � ����
����  (���������!�����
����#���C�2YF���������
����=�9C'�������!����A�������8 �.:. /<<>) 7��
#�����������
����=�9����!�����
�����"#"��$$�#" 

� 
�'�������
����=�9	�'�������������!��=����������
����=�9C'�������������!��*�'��6F� 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.�N (*�
' %) RM %.� ���"���8����   
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.�N 
RM %.� 

����
�����
����=�9C'�������
������!��*�?�'����"����'��6F� 

� 
����
���� 

- 
 

/ 
����
���� 

- - 
����
���� 

�  ����$%��&'$(  @.".,, (7
�& ?) 
RM ?." : �*�+��4��
���	�1����������N�
���C����+�	����������������  �%��7����*�+�� , 

>*����&���    
	�*����7���     �������"*��������� (?1�������) �����������4��
!�"5� 
   ��������	���7���������8 ��������#2������=: ������������!�   
   �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,- ������0*��� 
7�A�+�����������   - 
4�������+ : 

� �����
����#�3�� *���+6� �����
���,��9�#��=�9���*�'C
����T �������/������	�� *���#��=�92
�������C'������
������!���F�#�����'����"����#����#�3�������
������0"��#"���=�9*�2
�������*�' 

� 
�'������	
�����������������O���#�3�������
���������0"��#"���C'�#����#�3�������
��B'��������=���
�������
�	��F��������0"��#"���=�F�*�'=�9#����0"��#"�*�C'�#����#�3�������
��=�9���*�' 

� ��8];����*�	�7��#�
��F
�'=�9 &./.�� (*�
' %) RM %./  �"���8���� 
 

����$%��& ��&��4�3�� , " 8 0 # 
&./.�� 
RM %./ 

������	
�����������������O���#�3�������
�� 
����0"��#"��� 

<N %N DN &N JN 

 



 	����������� ����������� ����	
����������  
	
���������
�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,#8 - 
 
�����3���>�����4�����   
 

	��E2���57*4�3��	'$+���� 
�*�+���������	�1���


	�6�7
�+�������$%��& 
����$%��& 

(i) 
�%��7��� 
(Wi) 

, " 8 0 # 

4�3��'$(L&* 
(SMi) 

4�3�� 
GA���%��7��� 
(Wi � SMi) 

KPI� W� %N %< DN D< &N SM� (W� � SM�) 
KPI/ W/ %N %< DN D< &N SM/ (W/ � SM/) 

. .      . . 

. .      . . 
KPIi Wi %N %< DN D< &N SMi (Wi � SMi) 

�%��7�����
 � Wi = , ���
4�3��GA���%��7��� �  (Wi � SMi) 
 
?��
�	�7���,��9�+2
��F��*���  �=2���� 
*��� 
 
 
 
B'�=�9  : 

W *���+6� 
�F��*���	
����	�$=�9�*����#�
��F
�'=�9���*�'  
(�=����=2� 7��?��
�����F��*������=!���@�*���?�?�"# �=2���� �) 

SM *���+6� 	�7��=�9C'��������=�����������������@�*������#�
��F
�' 
I *���+6� ���'��=�9���#�
��F
�'=�9���*�'�6F�#��7�
=�����'����"����; �, /, ... , i 

	��E2���57*4�3��   
�2
�������8];����*�	�7�� +/- � ������ � #2�	�7��  B'����*�'��8];����*�	�7��  '����F 
 

��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� � (Wi � SMi) = � 
/ � (Wi � SMi) = / 
- � (Wi � SMi) = - 
> � (Wi � SMi) = > 
< � (Wi � SMi) = < 

 

� (Wi � SMi)�

� Wi�

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

W� + W� + . . . + Wi�



 	����������� ����������� ����	
����������  
	
���������
�	
����!���
�	
����	����"�#
 ���$%
�&������
' (.). *+++ 

- ,#0 - 
 

����$%��&'$( @.8   ��&��4��
���	�1����������	
����42���&*�+��	����
3��'�� 
��������4�����������7����&�����4��C��&���;%�C��     

         �%��7����*�+��  " 
 
>*����&��� 

	�*����7���  ������B����7��7?� (?1�������) 
�����������4��
!�"5�  ���������������4;   �������"*���������    
��������	���7���������8  ��������#2������=:  �����
"�����   
������������!�  �����������7��#�
��� ����������4"��� �,/,-   
������T*���  �����5�O�#2������=:  ����������=��������!		�  
������������������!�7���
���  ������=	B�B�������=:7������9��� 
���������"��;  ��!2�#�
���5���� 

7�A�+�����������   - 

4�������+ : 
� ��������"���	;���'�
�#���� ��F� �*�2
�������'����"���� '����F 

- ��'=�����O8���	�$�����	;�� 
- �����"���	;��'�
�#����*�
' � – D #��B��7���#�
������"� FL 
- �����"���	;��'�
�#���� ���9�?2�������������8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� #��B��7��� 
 ��������"���	;��'�
�#������'����F�3�� Self Certified FL 

� ��������"���	;���'�
�#���� (Self Certified FL) ���9�?2�������������8];	!85�������"*����'���5�	��3
��'����F�3�� *���+6� ����*�2
������������"���	;��#������'��=�9���*�' =�97'��*��*��+6��������'�������"*����'���
��	;��������'��=�9��	�$���7#2��*�
' =�9�=���+6�	
����������7��������C��0"��#"�*���"'?� Y69���������F�3����	�$���
����������	;���*���"'	
����9���� 

	��E2���57*4�3�� ������	
��� �%��7��� 
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=����������	!85�������"*����'��� 
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	��E2���57*4�3�� : 
 ���*�'������'����F����	
�������� (milestone) 7�2���8];����*�	�7������ < ��'�� �"���8����	
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�����F�#�����'����"����#����@�*���7#2����'�� '����F 
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B'�=�9 

��&��4�3�� 	��E2���57*4�3�� 
� � ��'=�����O8���	�$�����	;�� C'�	��+�
� 
/ � �����"���	;���'�
�#����#����8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� (FL) 

C'�	��+�
� 
- � �����"���	;��'�
�#���� ���9�������������?2����8];	!85�������"*����'���5�	��3

��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL C'�	��+�
�C�2�����
2������� &N  
#������'�����#�
������� 

> � �����"���	;��'�
�#���� ���9�������������?2����8];	!85�������"*����'���5�	��3
��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL C'�	��+�
�C�2�����
2������� JN  
#������'�����#�
������� 

< � �����"���	;���'�
�#���� ���9�������������?2����8];	!85�������"*����'���
5�	��3��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL C'�	��+�
�C�2�����
2������� �NN  
#������'�����#�
������� 

 
���9��C� : 

�. �����'=�����O8���	�$�����	;��C'�	��+�
�*���+6� ���#��	��+�����O8���	�$�����	;��	�� �< 	��+�� 
/. �����"���	;��'�
�#����#����8];	!85�������"*����'���5�	��3��'����F�3�� (FL) C'�	��+�
� *���+6�  

��������"���	;��#��B��7������#�
������"� FL C'�	��+�
�=!�����'��=�F� D *�
' 
-. 	
��	��+�
������������"���	;��'�
�#�������9�������������?2����8];	!85�������"*����'���5�	��3

��'����F�3�� #��B��7��� Self Certified FL �"���8������������"�[ C'�	��+�
�#������'�����#�
������"� 7������*�
����1�	���4"���?����'����"������"9��#"�C'�	��+�
�#������'��=�9#�
������"�  
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 - ๑๕๘ - 

เกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย)  
- เกณฑ์คุณภาพในด้านเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด         

ส่วนราชการต้องจัดส่งข้อมูล รายงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยหายส่วนราชการ
จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนจาํนวน ๐.๐๕ คะแนน ต่อ
วันทําการ 

เกณฑ์คุณภาพรายตัวชี้วัด 
 
           ตัวชีว้ดัที่ ๑.๑.๑.๑   ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 
                                     การบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

   นํ้าหนักร้อยละ  ๓ 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑ 
 ส่วนราชการสงักัดรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุม ในการ
สนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๘ 

๑.๒ 
 ส่วนราชการสังกดัรัฐสภานํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านการประชุม ในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภาพิจารณา 

๐.๒ 

๒.๑ 
 นําร่างหลักเกณฑ์ฯ ไปรับฟังความคดิเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเปา้หมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) 

๐.๗ 

๒.๒ 
 ร่างหลักเกณฑ์ฯ ท่ีมีการปรับแก้ไขจากสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)   

๐.๓ 

๓.๑ 
 นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล
ของส่วนราชการสงักัดรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๐.๒ 

๓.๒ 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 

๐.๔ 

๓.๓  เอกสารสรุปหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล ๐.๔ 

๔  นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเปา้หมายทุกคนตามคําอธิบายตัวชี้วัด ๑ 

๕.๑ 
 มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะนาํเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาระยะยาวในความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

๐.๕ 
 

๕.๒ 
 ข้อเสนอแนะมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ ์เพ่ือนําไปจัดทําคูมื่อการประเมินสมรรถนะสาํหรับใช้ดําเนินงานจรงิ
ในปีถัดไป 

๐.๓ 

๕.๓ 
 เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและ       
หัวหน้าส่วนราชการ  

๐.๒ 

 
หมายเหตุ  ส่วนราชการต้องแสดงข้อมูลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชุม ในการสนับสนุนกระบวนการนิตบิัญญัติ

ตามที่กําหนดวา่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนทุกรายการประกอบการประเมิน 



 - ๑๕๙ - 

 

            ตัวชีว้ัดที่  ๑.๑.๒.๑   ระดับความสําเร็จในการกําหนดสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพ 
                                       ด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  

                 นํ้าหนักร้อยละ ๓    
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑ 
 ส่วนราชการสังกดัรัฐสภามีการจัดทํากรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการ               
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

๐.๘ 

๑.๒ 
 ส่วนราชการสงักัดรัฐสภานาํกรอบร่างหลักเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะด้านวิชาการ ในการสนบัสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการสงักัด
รัฐสภาพิจารณา 

๐.๒ 

๒.๑ 
 นําร่างหลักเกณฑ์ฯ ไปรับฟังความคดิเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเปา้หมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) 

๐.๗ 

๒.๒ 
 ร่างหลักเกณฑ์ฯ ท่ีมีการปรับแก้ไขจากสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็น (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)   

๐.๓ 

๓.๑ 
 นําหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล
ของส่วนราชการสงักัดรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๐.๒ 

๓.๒ 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านการรับฟัง  
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 

๐.๔ 

๓.๓  เอกสารสรุปหลักเกณฑ์ฯท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล ๐.๔ 

๔  นําหลักเกณฑ์ฯท่ีกําหนดไปทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเปา้หมายทุกคนตามคําอธิบายตัวชี้วัด ๑ 

๕.๑ 
 มีการจัดทํารายงานผลทดสอบการประเมินสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อเสนอแนะนาํเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาระยะยาวในความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

๐.๕ 
 

๕.๒ 
 ข้อเสนอแนะมีรายละเอียดท่ีสมบูรณ ์เพ่ือนําไปจัดทําคูมื่อการประเมินสมรรถนะสาํหรับใช้ดําเนินงานจรงิ
ในปีถัดไป 

๐.๓ 

๕.๓ 
 เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและ       
หัวหน้าส่วนราชการ  

๐.๒ 

 
หมายเหตุ  ส่วนราชการต้องแสดงข้อมูลผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประชุม ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติตามที่

กําหนดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนทุกรายการประกอบการประเมิน 
 
 

 

 

 



 - ๑๖๐ - 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
   ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

                                น้ําหนักร้อยละ ๕ 
 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑ 

 พิจารณากําหนดประเด็นท่ีจะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนด
ประเด็นท่ีแสดงเหตุผลหรือความเหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑)  นําแนวทาง/ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน แบบมีส่วนร่วมท่ีได้จัดทําไว้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นเพ่ือดําเนินการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ   
 ๒)  วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ ท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยระบุหรือเจาะจง 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
หรือ 
 ๓)  ทบทวนข้อมูลผลการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีท่ีผ่านมา 
เพ่ือประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 
 

๑.๒ 
 ส่วนราชการแต่งต้ังคณะทํางานภาคประชาชนโดยเป็นคณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐ (ผู้แทน

องค์กร ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผู้แทนประชาชน NGOs)สื่อมวลชน  
เป็นต้น เพ่ือจะได้ร่วมกันผลักดันกระบวนการตามประเด็นท่ีกําหนด 

๐.๒ 
 

๑.๓  จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาใช้ประกอบด้วย 

๐.๔ 

๒.๑ 
 จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีกําหนด และสรุปผลความคิดเห็นท่ีได้จาก
ประชาชนและ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว 

๐.๓ 

๒.๒ 

 ส่วนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีความสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีได้จัดทําไว้ในระดับคะแนนท่ี ๑ รวมท้ังนําสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใช้
ประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แล้วเสร็จ 

๐.๓ 

๒.๓  รายงานหัวหน้าส่วนราชการ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๐.๑ 

๒.๔ 
 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

๐.๓ 
 

๓.๑  ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ๐.๕ 

๓.๒  มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับคะแนนท่ี ๒ อย่างสมํ่าเสมอ 

๐.๓ 

๓.๓  มีการจัดทํารายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดําเนินการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
สื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รับทราบ 

๐.๒ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๔.๑ 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 

๐.๘ 

๔.๒  เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รับทราบ 

๐.๒ 

๕.๑  ดําเนินการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 

๕.๒ 
 จัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมโดยให้มีการกําหนดรูปแบบในการสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรมหรือ
แนวคิดใหม่ ท่ีนําไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณต่อไป  

๐.๕ 

๕.๓  การดําเนินการข้อ ๕.๒ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบ ๐.๑ 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
       น้ําหนักร้อยละ ๗ 

 

 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑  มีการจัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

๐.๓ 

๑.๒  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๒ 

๑.๓  แผนปฏิบัติการตามกรอบแผนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๑๙(๑) 

๐.๕ 

๒  มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ 

๓  มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ 

๔  มีการดําเนินการตามแผนฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๑ 

๕.๑  กําหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
ข้อ ๒๙ 

๐.๔ 

๕.๒  มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๐.๒ 

๕.๓  มีข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมให้
เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๒๙ 

๐.๔ 
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ตัวชี้วัดที่ ๖.๒    ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
                                       น้ําหนักร้อยละ  ๔ 

 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑  มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีนํามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง ๐.๒๕ 
๑.๒  มีการแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๐.๒๕ 
๑.๓  มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปท่ีได้ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ ๐.๕ 

 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

 

 การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ (อย่างน้อย ๑ เร่ือง ) ๐.๗ 

๒ และ ๓ 

 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อย่างน้อย ๒ เร่ือง) ๑.๓ 
๔.๑  มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
๐.๒ 

 
๔.๒  มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานครบถ้วนตามท่ีกําหนด

ไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
๐.๔ 

 
๔.๓  เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะท่ีมีในรายงาน ฯ 
๐.๔ 

 
๕.๑  มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไว้ในรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
๐.๓ 

๕.๒  มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

๐.๓ 

๕.๓  มีการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 

๐.๔ 
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ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตและดําเนนิงานตามแผน 
               เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                           น้ําหนักร้อยละ  ๕ 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.๑  ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS   ๐.๘ 

๑.๒ 
 ส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๐.๒ 

๒.๑ 
 จัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย  สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคาํนวณต้นทุนตาม
รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

๐.๕ 

๒.๒ 

 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดของต้นทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลผลิตขององคก์ร พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ให้ชัดเจน และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

๐.๕ 

๓.๑ 
 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ัง วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   

๐.๕ 

๓.๒  จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ๐.๓ 
๓.๓  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กําหนด ๐.๒ 
๔  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กําหนด ๑ 

๕.๑  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กําหนด ๐.๕ 

๕.๒ 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐.๔ 

๕.๓  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ๐.๑ 
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คําอธิบาย และนิยามระดับคะแนนของตัวช้ีวัด 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักการ 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนําหลักเกณฑ์ แนวทาง การกําหนดตัวช้ีวัด และวิธีการวัด และประเมินผลระดับองค์กร และระดับ
สํานัก/กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินการระดับบุคคล คือ ข้าราชการ 
ที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา โดยวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามภารกิจ
ของผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

การวัดผลงาน  จะวัดจากผลการดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครอบคลุมทุกประเภท
ของงาน ได้แก่ งานตามพันธกิจหลักขององค์กร คือ งานสนับสนุนการตรากฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายรัฐบาล งานด้านต่างประเทศของรัฐสภา และงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานด้านบริหาร ด้านอํานวยการ และด้านบริการสาธารณะ 
งานตามยุทธศาสตร์ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ กําหนดประเด็นการวัดกรอบการประเมินผล และน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ น้ําหนักร้อยละ ๔๐ 
  

๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค ์ น้ําหนักร้อยละ ๖๐ 
  

คําจํากัดความ 
 ๑) ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ หมายถึง ผลสําเร็จของงานในหน้าที่ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
ที่กําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานตามพันธกิจที่เป็น
บทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ
ตามภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานที่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
จะต้องดําเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ ผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ
หรือสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร  

ผู้เสนอผลงานต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ  ประกอบด้วย รายงาน รวบรวม ข้อมูลหลักฐาน     
การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอประเด็น ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๒) ผลงานที่เกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรค์ หมายถึง ผลสําเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจที่เป็น
บทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ ตามภารกิจที่ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือตาม
ภารกิจที่กําหนดเฉพาะกิจกรรม/โครงการพิเศษ ที่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาได้นําองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติราชการที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วว่า สามารถนํามาดําเนินการได้
เป็นผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก เช่น ทําให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบัติ
ราชการ ทําให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ หรือเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 
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 งาน/กิจกรรม/โครงการดงักล่าว ต้องมกีารบูรณาการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดขององค์กรในมิติที่ ๑ เพื่อให้การ
ดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์กรบรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้  

ผู้เสนอผลงานต้อง เสนอรายชื่องาน/โครงการ พร้อมแผนปฏิบัติการที่กําหนดวัตถุประสงค์ และทรัพยากร 
ที่จําเป็น อย่างน้อย ๑ เรื่อง และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการทําคํารับรอง รายชื่องาน/
โครงการต้องมีลักษณะครบถ้วนทั้ง ๕ ข้อ ดังนี้ (หากคุณลักษณะดังกล่าวไม่ครบถ้วนจะไม่นํามาประเมิน) 
   (๑) เป็นงานในหน้าที่ที่กําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นงานตามพันธกิจที่เป็นบทบาทหลักขององค์กร หรืองานตามยุทธศาสตร์ และต้องเป็นการบูรณาการดําเนินงาน  
ตามตัวชี้วัดขององค์กรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในมิติที่ ๑ 

(๒) งานที่ดําเนนิการตาม ๑) ตอ้งเป็นงานที่ผ่านความเห็นชอบ หรือไดร้ับการมอบหมายให้ดําเนินการจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

(๓) มีคํารับรองของผู้ดําเนินการและหลักฐานที่แสดงว่างานนั้นมีการปฏิบัติจริง 
(๔) เป็นงานที่กําหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
(๕) มีหลักฐานการรวบรวมข้อมูล/การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการทบทวน ประกอบการกําหนด    

กรอบแนวทาง ขั้นตอน และแผนงาน/การดําเนินงาน 
 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ผลงานตามบทบาทและหน้าที่ น้ําหนักร้อยละ ๔๐ 
  

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ต้องจัดทํา รวบรวม 
รายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดของรายงานประกอบด้วยเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดหมวดหมู่ประเภท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อระบุความถี่ หรือจํานวนครั้งของการปฏิบัติ 
๒. ชื่อกิจกรรม/งาน/โครงการ 
๓. ลักษณะของการปฏิบัติ 
๔. ระยะเวลา(วัน/เวลา) สถานที่ 
๕. ผลสําเร็จของงานหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
๖. ประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น ข้อเสนอแนะ(ในฐานะเป็นที่ปรึกษาขององค์กร) 
๗. มีผลการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามข้อเสนอแนะที่สําคัญ 

 

ตัวอย่างแบบการรายงานผล 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ 
กิจกรรม/งาน/โครงการ 

ระยะเวลา 
(วัน/เวลา)
สถานที ่

ลักษณะของ
การปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จของงาน
หรือประโยชน ์

ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่ง 

ที่ปรกึษา 
๒  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๓  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม  ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ที่แสดงถึงกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ 

ที่ชัดเจนและประเด็นสําคัญที่พบ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และนําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

๒. ผลงานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ น้ําหนักร้อยละ ๖๐ 
  

 

ผู้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ต้องคัดเลือกงาน/
โครงการที่ เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดําเนินงานต้องมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ เพื่อให้            
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
โดยข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และทรัพยากรที่จําเป็น 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบนําไปดําเนินการและนําไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร พร้อม
รวบรวม รายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะต้องเสนอระบบการประเมินผลสําเร็จ   
ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบาย        
ของเกณฑ์การให้คะแนน 

การริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การค้นคว้าและเสนอแนะวิธีการทํางานแนวใหม่โดยมีกระบวนการ             
ที่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องๆ 

การวัดและประเมิน ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาต้องดําเนินการ รวบรวมข้อมูลศึกษา วิเคราะห์     
และทบทวนกระบวนงาน และกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จะผลักดันหรือนําแนวคิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์   
ลงไปสู่องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม จัดทําแผนปฏิบัติการที่กําหนด
วัตถุประสงค์และทรัพยากรที่จําเป็น  กําหนดขั้นตอนดําเนินงานและกําหนดค่าร้อยละความกา้วหน้าหรอืความสําเรจ็ของ
งาน เพื่อใช้ในการประเมินความสําเร็จ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดําเนินการ และมีการนําไป               
ปฏิบัติจนบรรลุผลสําเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น                
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

 



 

 

- ๑๖๘ - 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑   จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล   
๒  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรกึษาและหน่วยงานหรอืบุคคลในวงงานรัฐสภา/หรอื 

คณะกรรมการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนจัดทําขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงาน
ในการขยายผล เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก่หน่วยงานหรอืบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง รับทราบ 

๓  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยบรรลุผลตามแผน ร้อยละ ๕๐ 

๔  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยบรรลุตามแผน ร้อยละ ๘๐ 

๕  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลในวงงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอน/แนวทางการดําเนินงานในการขยายผลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยบรรลุตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่องค์กร และจัดทํารายงาน 
ผลการดําเนินการ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม พร้อมเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบและพิจารณา 

 

เงื่อนไข : ภายใน ๓๐ วันนับแต่ลงนามคํารับรองข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ตอ้งจัดส่งรายชือ่งาน/โครงการ 
 พร้อมแผนปฏิบัติการ กําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานในการขยายผล เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
 องค์กรที่หวัหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว 
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      1  ��&��4��
���	�1�����*�+�� 25.00 5.0000
          	F�$(+GA���%��7���5���������
          	�6�7
�+��
�������7���
    1.1  �������!����'������#�� 15.00 5.0000
          �T*���

  1.1.1  ��'��	�7���,��9�+2
��F��*��� 7.50 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.3750

          	
��������������'����"����

          �=�����������
��=�9���*�'

  1.1.2  ������������9��=�9��	
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������
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          ���$*���
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          *���:6�O����9���'Z �����12��

          ������*���=�9���
!�"5�

  1.2.3  ����
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          ����������4; 7���������
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      4  ��&��4��
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      7  ��&��4��
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��
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      8  ��&��4��
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          	F�$(+GA���%��7���5���������
          	�6�7
�+��
�������
    1.1  �������!����'������#�� 10.00 5.0000
          �T*���

  1.1.1  ��'��	�7���,��9�+2
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��������������'����"����
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  1.1.2  ������������9��=�9��	
�� ������ 5.00 20 15 10 5 0 0.0000 5.0000 0.2500

          ?"'���'

    1.2  �������!����'������ 10.00 4.9015
          	
�	!������"*��������

          7?2�'"�7��#�
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          ��������3

  1.2.1  ����
����#�F����=1�+��=�9
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  1.2.3  ����
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      2  ��&��4��
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          	�6�7
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          �A���A�
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          ������
      5  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          	+�*�
>��A��������
          ������
      6  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������������&��C���
          ������������

���C��
          4�����
3�����+���

      7  �*�+�������&��4��
 ������ 4.00 65 70 75 80 85 82.9500 4.5900 0.1836

          �=���5����>*���������
15 4.7773

          �������������
      8  ��&��4��
���	�1�5���� 4.00 5.0000
          ���7�������
��
    8.1  �����������#�������"��2�� ������ 2.00 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 91.5200 5.0000 0.1000

          ����=!�7��������2����9�

    8.2  ��'��	
�������������� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          #�
���5����

      9  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          ��&'���*�'���A�7�A�+����
     10  ��&��4��
���	�1�5���� 3.00 4.0000
          ���7+�&�������
   10.1 ��'��	
�������������� ��'�� 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750

          '����"����#����#����

          ���*��'�������

   10.2 ���������������*��'������ 1.50 3.0000
          C``@�7���F�����

 10.2.1 ���������������*��'������ ������ 0.75 5.00  2.50 0.00 -2.50 -5.00 -13.1500 5.0000 0.0375

          C``@�
 10.2.2 ���������������*��'������ ������ 0.75 5.00  2.50 0.00 -2.50 -5.00 9.6049 1.0000 0.0075
          �F�����
     11  ������N�
���C����+� 5.00 4.9319
          	���3��4��
���	�1�5����
          �&�����+�	���3����%����
          5�����������������
   11.1 ��'��	
����������������� ��'�� 2.50 1 2 3 4 5 4.8637 4.8637 0.1216
          �,��9�+2
��F��*�����������O�
          ��#�3�������
�������

          �0"��#"���

����&��	������

1 2 3 4�3��
GA���%��7���

����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

 
���'$( 2 
���&*��4��������57*������

 
���'$( 3 
���&*�������'�����������

4 5����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3��
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   11.2 ��'��	
��������������'��� ��'�� 2.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1250
          �����
��7����F�#�����

          �0"��#"������

30 4.8000
     12  ������7����&���'���+��� 12.00 4.5000
          ��44�
   12.1 ��'��	
���������������' ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.1800

          �#����������*������+��

          C���������������!	����

   12.2 ��'��	
���������������'=�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ���������"*��?�����0"��#"

          �������!	����

   12.3 ��'��	
���������������'=�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.1600

          7?���"*����'���?1��0"��#"���

          :���5��1�  (Talent 

          Management)

     13  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ��&���4��
�>*
     14  ��&��4��
���	�1�5���� 5.00 5.0000
          ��������7����&���
          �����	'!
   14.1 ��'��	
������������������ ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          �������������7�������"�

          ?�����0"��#"���������2
�

          ����������'��35�'�
��9�

          �"����=���"�;

   14.2 ��'��	
������������� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          ��"*����'���'����=	B�B���

          ����=:

     15  ��&��4��
���	�1�5������& ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          '���������7��4��
	�$(+�
     16  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          �����4�����������7��
          ��&�����4��C (PMQA)

100.00 4.5603

�%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3�� ����&��	������

1 2 3

 
���'$( 4 
���&*������������42��

�F��*����
� 	2�	�7��=�9C'�

4�3��
GA���%��7���4 5 ����

&��	������
4A�4�3��

'$(L&*
����$%��&����������������� 7�A�+��&



- ,@, -

45 4.6704

          ������
      1  ��&��4��
���	�1�5��������� 25.00 4.8867

          	�6�7
�+��
+�'�!����2
    1.1  ��'��	
���������������"*�� 13.00 4.9437

          ��'���'����������!���

          ����
�����"#"��$$�#"��2��

          ��������

  1.1.1  �������������0"��#"#�� ��'�� 10.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

          	12�����#�3��	
���������

          ����������"*����'���'���

          �������!�������
����

          �"#"��$$�#"

  1.1.2  ������	
���6�������� ������ 3.00 65 70 75 80 85 83.7800 4.7560 0.1427

          ���"���35�7��	8�

          �����4"���#2��������!�

          ���'����"����'����������!�

          ������
�����"#"��$$�#"

    1.2  ��'��	
������������������ ������ 6.00 1 2 3 4 5 4.6500 4.6500 0.2790

          ���'���
"�����

    1.3  ��'��	
��������������*� ������ 6.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000

          	
���1� ����9��� ���

          ����������4; 7���������

          5�����O8;�����	;���"#"

          ��$$�#"7*2���#"

      2  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 20.00 4.4000
          �����	�6�7
�+��
3�
          �������������
    2.1  �������,��9�+2
��F��*����� ������ 12.00 65 70 75 80 85 80.0000 4.0000 0.4800

          �������!��@�*���#��7?�

          �0"��#"�������������A���

          2
�������

    2.2  ��'��	
�����������?����4; ��'�� 8.00 5.0000

          #��7?����/B	�����#��

          ����'���!=4:�#�;���

          2
�������

  2.2.1  B	�������"9����"=4"5�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          �����"*�������� ����=�9 �

  2.2.2  B	�����2���"������4"�C#� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          7�������2
��2
����

          ������� : �"�������"�����

          	
�������7�2=���+"9�

4�3��
GA���%��7���

 
���'$( 1 
���&*�������'�������������

����
&��	������4 4A�4�3��

'$(L&*5

����������������������������
4������������������������
�������������
�� �.!. 2553

����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3�� ����&��	������

21 3



- ,@" -

          *���1#� "����
������"�

          ����?1������������4"�C#�7��

          ��2
��2
�"

15 4.6556
      3  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

          J����57*�������	�*�
�
$
          �A���A�
5����3�&�4��

          4�&	71�3���A�
��&��

          ������������������
          ������
      4  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������� �����&��C���
          ���������

���C��
          4�����
3�����+���

      5  �*�+�������&��4��
 5.00 4.1667

          �=���5����>*���������
    5.1  ��'��	
���6��������?1����  ������ 3.00 70 75 80 85 90 87.5000 4.5000 0.1350

          ��"�����5���
������	;��

    5.2  ��'��	
�������������� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 3.6667 3.6667 0.0733

          ���������
�������
�

          	
���6��������?1������"���

15 4.9965
          �������������
      6  ��&��4��
���	�1�5���� 4.00 5.0000

          ���7�������
��
    6.1  �����������#�������"��2�� ������ 2.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.0976 5.0000 0.1000

          ��"��������8��5���
�

    6.2  ��'��	
�������������� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000

          #�
���5����

      7  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ��&'���*�'���A�7�A�+����
      8  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494

          &��	��������

������
          ���7+�&�������
      9  ������N�
���C����+�	��� 4.00 4.9868

          3��4��
���	�1�5�����&
          �����+�	���3����%����
          5�����������������
    9.1  ��'��	
����������������O� ��'�� 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  4.9736 4.9736 0.0494

          ��#�3�������
�������

          �0"��#"���

    9.2  ��'��	
��������������'��� ��'�� 2.00 1.00  2.00 3.00  4.00 5.00  5.0000 5.0000 0.0494

          �����
��7����F�#�������

          �0"��#"������

����&��	������

1 2 3 4�3��
GA���%��7���

����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

 
���'$( 2 
���&*��4��������57*������

 
���'$( 3 
���&*�������'�����������

4 5
����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 

(�*�+��)

	��E2���57*4�3��
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25 4.7339

     10  ��&��4��
���	�1������� 25.00 4.7339
          �����4�����������7��
          ��&�����4��C (PMQA)
   10.1 ��'��	
�������������� ��'�� 8.00 4.5000

          '����"����?2����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3��

          *�
'=�9 3 ����*�	
����	�$ ������ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.1829

          ���?1������"���7��?1���2
�C'�

          2
����

          *�
'=�9 4 ���
�' ���
"�	���*; ������ 4.00 60 70 80 90 100 94.2857 4.4286 0.1771

          7�������'���	
���1�

   10.2 ��'��	
����������������� 14.00 4.8106

          �,��9�+2
��F��*������������!

          ��@�*���	
�����������

          ?����4;���'����"�������2
�

          ������#����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3�� (*�
' D)

  RM 1 ������	
���6�������� ������ 2.00 60 65 70 75 80 73.3700 3.6740 0.0735

          �!	����=�9��#2���������	;���

          ���?1���"*��

  RM 2 �������,��9�+2
��F��*������ ������ 2.00 60 65 70 75 80 100.0000 5.0000 0.1000

          ���'����"����#��7?���"*��

          	
����9��

  RM 3 ��������������"���=�9�� ������ 2.00 70 75 80 85 90 100.0000 5.0000 0.1000

          �����'=���������#"'#��

          	!85�������"���=�9����+

          #�����?1������"�����2��

          =��=2
�=�

RM 4.1 ���������	
��	���	�!� ������ 2.00 60 65 70 75 80 80.0000 5.0000 0.1000

          +1�#��� 7��=��������

          3������1�=�9����!����

          �0"��#"���

RM 4.2 �������,��9�+2
��F��*���	
�� ������ 2.00 60 70 80 90 100 100.0000 5.0000 0.1000

          ������������'����"��"�����

          #��7?������'���	
���1�

          ��2������ - ��	;	
���1�

  RM 5 ����������!	����=�9C'���� ������ 2.00 60 65 70 75 80 89.6500 5.0000 0.1000

          ����������'���+��#��

          7?��������'���+�����

          �!	����*���7?������

          �!	����

  RM 6 ����
�����
����=�9C'���� ����
� 2.00 1 2 3 3.0000 5.0000 0.1000

          ���������!��*�?�'����"���� ���

          '��6F�

����&��	������

1 2 3

 
���'$( 4 
���&*������������42��

4�3��
GA���%��7���4 5 ����

&��	������
4A�4�3��

'$(L&*
����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 

(�*�+��)

	��E2���57*4�3��
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   10.3 ��'��	
���������,��9�+2
� 3.00 5.0000

          �F��*�����������'=��7?�
          �������	;����A�������8

          �.:. /<<>

 10.3.1 	
��	��+�
���������'=�� ��� 1.00 3 6 9 12 15 15.0000 5.0000 0.0500

          ���������O8���	�$���

          ��	;�� (�< 	��+��)

 10.3.2 	
��	��+�
���������'=�� *�
' 1.00 3 4 5 6 7 7.0000 5.0000 0.0500

          ��������������"���	;��

          '�
�#����*�
' � - D 

          #����8];	!85�������"*��

          ��'���5�	��3��'����F�3��

 10.3.3 	
��	��+�
����7?������ 7?� 1.00 1 2 2.5 3.0000 5.0000 0.0500

          ��	;����������A�������8

          �.:. /<<>

100.00 4.7330

	��E2���57*4�3�� ����&��	������

1 2 3

�F��*����
� 	2�	�7��=�9C'�

4�3��
GA���%��7���4 5 ����

&��	������
4A�4�3��

'$(L&*
����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 

(�*�+��)



- ,@# -

45.00 4.8840

          ������
      1  ��&��4��
���	�1�5��������� 25.00 4.7912
          	�6�7
�+��
+�'�!����2
   1.1  ��'��	
���������������"*�� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.8600 4.8600 0.2430

          ��'���'����������!� '���

          
"����� 7�������!�����

          ����
�����"#"��$$�#"��2��

          ��������

   1.2  ��'��	
������������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.8960 4.8960 0.2448

          �����7��'����"����#��

          ��#�3�����'���
"�����

          ���9�����!���������35�

   1.3  ��'��	
������������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.3500 4.3500 0.2175

          ����!�5���"����9�
���

          ����
����C'��� Y69��!		�

          =�9����'����#��7*�2���

          ��	;��#2��Z#����34����1$

   1.4  ������	
����������� ������ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

          �0"��#"#��7?�����������4;

          ��"��!�
!�"5�

   1.5  ��'��	
���������������"*�� ������ 5.00 1 2 3 4 5 4.8500 4.8500 0.2425

          ��'���?�����0"��#"���

          (Performance 

          Management System

          :PMS)

      2  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 20.00 5.0000
          �����	�6�7
�+��
3�
          �������������
   2.1  ��'��	
������������� ������ 12.00 65 70 75 80 85 96.4286 5.0000 0.6000

          ����!��@�*���#��7?�

          �0"��#"�������������A���

          2
�������

   2.2  ������	
�����������?����4; ��'�� 8.00 5.0000

          #��7?����/B	�����#��

          ����'���!=4:�#�;���

          2
�������

4�3��
GA���%��7���

 
���'$( 1 
���&*�������'�������������

4 5 ����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

����������������������������
4������������������������
�������������
�� �.!. 2554

����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3�� ����&��	������

1 2 3
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 2.2.1 B	����������"�?�����0"��#" ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ���������2
�����������'

          ��35�

 2.2.2 B	�������"9����"=4"5�� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          �����"*�������� ���

          ������������4"���
!�"5� 

          ����=�9 2

15.00 4.6495
      3  ��&��4��
���	�1�5����	�O& ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.9992 4.9992 0.2500

          J����57*�������	�*�
�
$
          �A���A�
5����3�&�4��

          4�&	71�3���A�
��&��

          ������������������
          ������
      4  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 5.00 1 2 3 4 5 4.6194 4.6194 0.2310

          &��	������	�;(��A�	���
57*
          �*�������3���>��*�����
          �A�������� �����&��C���
          ���������

���C��
          4�����
3�����+���

      5  �*�+�������&��4��
 ��'�� 5.00 70 75 80 85 90 86.65 4.3300 0.2165

          �=���5����>*���������
15.00 4.9891

          �������������
      6  ��&��4��
���	�1�5���� 5.00 5.0000

          ���7�������
��
   6.1  �����������#�������"��2�� ������ 2.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 99.9785 5.0000 0.1000

          ��"��������8��5���
�

   6.2  ��'��	
�������������� ��'�� 3.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1500

          #�
���5����

      7  ��&��4��
���	�1������� ��'�� 4.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

          ��&'���*�'���A�7�A�+����
      8  ��&��4��
���	�1�5���� ��'�� 2.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0494

          &��	��������

������
          ������7+�&�������
      9  ������N�
���C����+�	��� ������ 4.00 1 2 3 4 5 4.9593 4.9593 0.0494

         5�����������������
25 4.6174

    10  ��&��4��
���	�1������� 25.00 4.6174
          �����4�����������7��
          ��&�����4��C (PMQA)

 
���'$( 2 
���&*��4��������57*������

 
���'$( 3 
���&*�������'�����������

 
���'$( 4 
���&*������������42��

����&��	������

1 2 3 4 5 ����
&��	������

4A�4�3��
'$(L&*

4�3��
GA���%��7���

����$%��&����������������� 7�A�+��& �%��7��� 
(�*�+��)

	��E2���57*4�3��
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  10.1 ��'��	
�������������� ��'�� 8.00 4.5143

          '����"����?2����8];	!85��

          �����"*����'���5�	��3��'��

          ��F�3��

          *�
'=�9 1 ��������	;�� ������ 4.00 60 70 80 90 100 95.7143 4.5714 0.0494

          *�
'=�9 2 ���
��7?� ������ 4.00 60 70 80 90 100 94.5714 4.4571 0.0494

          ��"��!=4:�#�;

  10.2 ��'��	
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